
28 Alergia Astma Immunologia 2020, 25 (1): 28-34

Zastosowanie testu aktywacji bazofili w diagnostyce  
i monitorowaniu alergii na pokarm u dzieci

The use of basophil activation test in the diagnosis  
and monitoring of food allergies in children
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, Polska

Summary

Basophil Activation Test (BAT) is a functional test, sometimes referred 
as “oral test tube challenge”. Although component-resolved diagnosis 
contributed to a significant increase in the sensitivity and specificity of 
diagnostic tests, none of the currently used methods allows for diffe-
rentiation between allergic but allergen tolerant patients and patients 
with symptoms of allergy. Therefore, BAT has clinical application in the 
diagnosis and monitoring of allergic diseases, including food allergy. 
This test can also serve as an additional tool for predicting the severity 
of a clinical reaction and assessing the threshold of reactivity in food 
allergies. BAT is characterized by very high sensitivity and specificity. 
The introduction of BAT for everyday clinical use would require the 
standardization of laboratory procedures and methods of data analysis 
and clinical validation of the test. Research using BAT requires continu-
ation, primarily to determine its place in diagnostic algorithms.
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Streszczenie

Test aktywacji bazofili (ang. Basophil Activation Test, BAT) jest badaniem 
czynnościowym, określanym niekiedy mianem „doustnej próby prowo-
kacji w probówce”. Choć diagnostyka komponentowa przyczyniła się do 
istotnego wzrostu czułości i swoistości badań diagnostycznych, to żadna 
z aktualnie stosowanych metod nie pozwala na zróżnicowanie pomiędzy 
pacjentami uczulonymi, ale tolerującymi alergen a pacjentami uczulony-
mi z objawami alergii. W związku z tym badanie to ma zastosowanie kli-
niczne w diagnostyce i monitorowaniu chorób alergicznych m.in. alergii 
pokarmowej. Test ten może służyć również jako dodatkowe narzędzie do 
przewidywania ciężkości reakcji klinicznej oraz oceny progu reaktywności 
w alergii na pokarmy. BAT cechuje się bardzo dużą czułością i swoisto-
ścią. Wprowadzenie BAT do codziennego użytku klinicznego wymagało-
by standaryzacji procedur laboratoryjnych i sposobu analizy danych oraz 
klinicznej walidacji testu. Badania z zastosowaniem BAT wymagają kon-
tynuacji, przede wszystkim celem ustalenia jego miejsca w algorytmach 
diagnostycznych chorób alergicznych.

Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, test aktywacji bazofili, dzieci, 
mastocyt, orzeszki ziemne
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Wstęp 
Bazofile, podobnie jak komórki tuczne, należą do głów-

nych komórek uczestniczących w IgE-zależnej reakcji aler-
gicznej. Pomimo tego, że w warunkach fizjologicznych 
bazofile stanowią poniżej 1% leukocytów oznaczanych 
we krwi, to komórki te pełnią ważną rolę w patomecha-
nizmie alergii. Komórki tuczne, znajdujące się głównie  
w tkankach, nie są dostępne dla testów diagnostycznych in 
vitro. W związku z tym bazofile stanowią wyjątkową alter-
natywę dla badań zależnych od sIgE/FcεRI-zależnej degra-
nulacji. Droga pobudzenia mastocytów i bazofili jest inna 
[1]. Degranulacja mastocytów następuje po aktywacji spe-
cyficznego dla nich receptora MRGPRX2. W odróżnieniu od 
komórek tucznych, bazofile wykazują słabą ekspresję tego 
receptora [2]. W literaturze opisano przypadki anafilaksji 
o ciężkim przebiegu bez podwyższonego stężenia tryptazy 
(mediatora zapalnego uwalnianego przez mastocyty, ale 

nie przez bazofile), co sugeruje, że przynajmniej w niektó-
rych przypadkach reakcje alergiczne mogą być mediowane 
pierwotnie przez bazofile [3].

Do interakcji pomiędzy bazofilem a alergenem docho-
dzi poprzez receptor FcεRI dla IgE.  W efekcie dochodzi do 
pobudzenia bazofila i uwolnienia mediatorów zapalnych  
z jego ziarnistości. Tę degranulację można wykryć i określić 
ilościowo za pomocą technik cytometrii przepływowej [4]. 
Test aktywacji bazofili (ang. Basophil Activation Test, BAT) 
jest testem funkcjonalnym, pozwalającym na bezpośred-
nią ocenę aktywacji bazofili w obecności alergenu i ma po-
tencjał do wiernego odtworzenia in vitro przebiegu reakcji 
nadwrażliwości typu I, które powstają in vivo u alergików 
po kontakcie z alergenem.

Choć diagnostyka komponentowa przyczyniła się do 
istotnego wzrostu czułości i swoistości badań diagnostycz-
nych, to żadna z aktualnie stosowanych metod (sIgE, PTS, 
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CRD) nie pozwala na zróżnicowanie pomiędzy pacjentami 
uczulonymi, ale tolerującymi alergen a pacjentami uczulo-
nymi z objawami alergii. Badania te nie pozwalają również 
na ocenę reaktywności progowej i dawki progowej aler-
genu. BAT jest badaniem czynnościowym, określanym nie-
kiedy mianem „doustnej próby prowokacji w probówce”. 
W związku z tym badanie to ma zastosowanie kliniczne  
w diagnostyce i monitorowaniu chorób alergicznych m.in. 
w alergii na jady owadów błonkoskrzydłych, leki, pokarmy, 
lateks, alergii wziewnej, pokrzywce oraz w monitorowaniu 
immunoterapii.

Metoda wykonania BAT
BAT jest badaniem o minimalnej inwazyjności, do któ-

rego wykonania niezbędna jest mała objętość krwi pełnej 
(ok 1 ml), co czyni go przyjaznym dla pacjenta (szczególnie 
dziecka) i jego rodziny. Tym niemniej BAT wymaga świeżo 
pobranej krwi (test należy wykonać w ciągu 24h od po-
brania, najlepiej 3-4h) i nie może być wykonany z użyciem 
zamrożonej próbki krwi. BAT najlepiej przeprowadzić nie 
później niż 6-12 tygodni po kontakcie z alergenem, jednak 
wyniki badania mogą być pozytywne również po wielu la-
tach od przebytej reakcji alergicznej.

Do wykonania BAT wykorzystywane są dwie grupy 
markerów powierzchniowych: służące do identyfikacji 
bazofili i oceny ich aktywacji. W cytometrii przepływowej 
do identyfikacji bazofili w pełnej krwi używa się różnych 
metod bramkowania. Istnieje kilka kombinacji markerów 
powierzchniowych, które pozwalają na prawidłową iden-
tyfikację bazofili. Obejmują one różne kombinacje, w tym: 
– SSClow/ IgE positive [5]
– SSClow/ CD203c positive/ CD123 positive/ HLA-DR nega-

tive [6]
– CD45dim/ CD123bright/ HLA-DR negative [7]
– SSClow/ CCR3 positive [8].

Przyjęta metoda bramkowania ma znaczenie dla warto-
ści diagnostycznej BAT, m.in. wpływa na zwiększenie ilości 
wyników fałszywie dodatnich i ujemnych [9]. Na przykład 
użycie markera, który nie jest charakterystyczny dla bazofili 
może prowadzić do włączenia do BAT komórek niebędą-
cych bazofilami. 

Metoda bramkowania z użyciem dużej ilości markerów 
błonowych pozwala na selekcję czystej populacji bazofili, 
ale związana jest z większym nakładem finansowym. 

Dla prawidłowej interpretacji wyniku BAT konieczne 
jest przeprowadzenie kontroli pozytywnej i negatywnej.  
W kontroli pozytywnej ocenia się ilość aktywowanych ba-
zofili po stymulacji przeciwciałami anty-IgE (alternatywnie 
anty-FcRI). Prawidłowa wartość wynosi >10% aktywowa-
nych bazofili. U 10-17% pacjentów, pomimo prawidłowej 
ekspresji receptorów powierzchniowych, po stymulacji 
FcFRI nie obserwuje się odpowiedzi ze strony komórki [10]. 
Tą grupę pacjentów określa się mianem non-responders 
(„niewydzielaczy”). Wydaje się, że inaktywacja bazofili 
(„anergia bazofili”) u tych pacjentów, jest związana z obni-
żeniem wrażliwości bazofila Syk [11]. 

W kontroli negatywnej oceniana jest spontaniczna eks-
presja markerów aktywacji. Przeprowadza się ją przez in-
kubację komórek w płynie płuczącym. Ilość aktywowanych 
bazofili w kontroli negatywnej nie przekracza zazwyczaj 
5%.

Markery ekspresji bazofila w BAT
Powszechnie do oceny stopnia aktywacji bazofili stosuje 

się dwa markery - CD63 i CD203c [12]. 
CD63 jest białkiem strukturalnym związanym z lizozy-

mem (LAMP-3, lysosyme associated membranę protein), 
zakotwiczonym w błonie ziarnistości bazofili, które podle-
ga ekspresji również na monocytach, makrofagach i płyt-
kach. Ekspresja CD63 jest wysoce swoista dla złożonej de-
granulacji bazofili [13]. W nieaktywnych bazofilach, CD63 
jest prawie niewykrywalny na powierzchni błony komór-
kowej. Po aktywacji bazofila dochodzi do połączenia ziar-
nistości egzocytarnych z błoną komórkową i tym samym 
ekspresji antygenu na powierzchni komórki [14]. Ekspresja 
CD63 wzrasta natychmiast po stymulacji alergenem lub po 
aktywacji przeciwciałami anty-IgE. W wyniku aktywacji ko-
mórki, CD63 jest silnie wyrażony na powierzchni bazofila  
i w związku z tym jest uważany za miarodajny marker ak-
tywacji bazofili. Ekspresja CD63 koreluje z wyrzutem hista-
miny podczas anafilaksji [15] i jest odwrotnie skorelowana  
z aktywnością wewnątrzkomórkowej diaminooksydazy, 
enzymem zlokalizowanym w tych samych wewnątrzko-
mórkowych ziarnistościach co histamina. Badania ocenia-
jące ekspresję CD63 i diamnooksydazy w tej samej próbce 
krwi potwierdzają znaczenie CD63 i BAT w reakcji IgE-za-
leżnej [16,17]. 

Drugim markerem używanym do oceny pobudzenia 
bazofila jest CD203 (neuronalny powierzchniowy antygen 
różnicowania neuronów). Jest to białko należące do ro-
dziny pirofosfataz/ fosfodiesteraz, które jest w niewielkiej 
ilości obecne na powierzchni błony komórkowej również 
niepobudzonych bazofili. Pod wpływem stymulacji recep-
torów dla fragmentów Fc IgE, szybko i wyraźnie wzrasta 
ekspresja CD203 na wszystkich bazofilach. W odróżnieniu 
od CD63 jest to marker swoisty wyłącznie dla bazofili [16]. 

Markery aktywacji bazofili różnią się między sobą dyna-
miką pobudzenia bazofili. CD63 jest bezpośrednio związa-
ny z uwolnieniem histaminy i pełni ważną rolę w patome-
chanizmie reakcji anafilaktycznej, natomiast CD203c jest 
wykładnikiem częściowej degranulacji typowej dla reakcji 
alergicznych o łagodniejszym przebiegu [15].

Wyniki badań nie dają jednoznacznej odpowiedzi, który 
ze stosowanych antygenów jest lepszym markerem pobu-
dzenia bazofili. Użycie w BAT łącznie dwóch markerów ak-
tywacji CD63 i CD203 pozwala na zmniejszenie liczby wyni-
ków fałszywie ujemnych, zwiększenie czułości i swoistości 
badania [12].

Do rzadziej stosowanych markerów aktywacji bazofili 
należą również antygeny CD13, CD107a i CD164 oraz ana-
liza wewnątrzkomórkowej zawartości histaminy przy uży-
ciu metody powinowactwa enzymatycznego (HistaFlow) 
[16].

Wartości graniczne BAT
Wartość diagnostyczna BAT w alergii na pokarmy jest 

alergenowo swoista i wymaga walidacji klinicznej poprzez 
przeprowadzenie badań z różnymi alergenami.

Aktualnie brak jest międzynarodowego konsensusu  
i standaryzacji wartości punktu odcięcia dla wyniku do-
datniego [18]. Z uwagi na różnice metodologiczne zaleca 
się, aby każde laboratorium zdefiniowało własne wartości 
graniczne. Najczęściej przyjmowana definicja wyniku po-
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zytywnego opiera się na ilości aktywowanych bazofili po 
stymulacji. W przypadku alergii pokarmowej wynik bada-
nia uznaje się za pozytywny po stwierdzeniu 2-15% akty-
wowanych bazofili i/lub wskaźnik stymulacji o wartości co 
najmniej 2 (stosunek ilości pobudzonych bazofili po sty-
mulacji do ilości pobudzonych bazofili w kontroli ujemnej).

Aby precyzyjnie ustalić wartości graniczne specyficzne 
dla alergenu, konieczne jest przeprowadzenie szerokich 
badań z ustaleniem dawki, różnych stężeń alergenów uży-
tych do stymulacji oraz analizę ROC. 

Wyniki BAT zależą od rozpowszechnienia alergii pokar-
mowej w populacji i mogą być różne w zależności od wie-
lu czynników, m.in. lokalizacji geograficznej. Podczas gdy 
diagnostyczne wartości odcięcia mogą być ekstrapolowa-
ne na populację o podobnej charakterystyce, użycie ich dla 
pacjentów z innej populacji będzie wymagało oddzielnej 
walidacji klinicznej.

Stymulacja pełnym alergenem  
vs rekombinantem alergenowym w BAT

Wartość diagnostyczna i czułość BAT może być różna  
w zależności od rodzaju alergenu użytego do stymulacji ba-
zofili. W badaniu można użyć rekombinant alergenowych 
lub ekstraktu. Przewagą rekombinantów alergenowych 
jest ich duża stabilność oraz standaryzacja, w porównaniu 
do oczyszczonych alergenów lub ekstraktów alergeno-
wych. Potencjalnym minusem stosowania rekombinantów 
alergenowych jest brak ekspozycji na rzadziej spotykane 
alergeny.

BAT wykonany z Gal d1 i Pru p 3 cechuje się wyższą czu-
łością w porównaniu do BAT dla pełnego alergenu białka 
jaja (niezależnie od stopnia obróbki termicznej) i brzoskwi-
ni w diagnostyce alergii na te pokarmy [19]. 

Czułość i swoistość BAT
BAT cechuje się dużą czułością i swoistością diagno-

styczną. W niektórych badaniach [10,20,21] swoistość BAT 
oszacowano nawet na 100%, co pozwala na potwierdze-
nie diagnozy IgE-zależnej alergii pokarmowej z bardzo 
dużym prawdopodobieństwem. Z uwagi na wysoką swo-
istość, BAT ma przewagę nad aktualnie stosowanymi stan-
dardowymi badaniami (PTS, sIgE) w diagnozowaniu alergii 
pokarmowej [20,22].

Przydatność BAT w diagnostyce  
IgE-zależnej alergii pokarmowej

Dostępne są liczne badania oceniające użyteczność 
BAT w diagnostyce alergii pokarmowej. Pierwsze badanie 
opublikowała w 1999r. Moneret-Vautrin z zespołem [23]. 
Stwierdzono, dużą przydatność BAT w ocenie spontanicz-
nego uwalniania histaminy w stosunku do testu uwalnia-
nia histaminy u pacjentów z alergią pokarmową.

Dotychczas przeprowadzone badania z zastosowa-
niem BAT w diagnostyce alergii pokarmowej dotyczyły 
różnych pokarmów, w tym: mleka krowiego [19,21,24], 
jajek [10,19], pszenicy [25-29], orzeszków ziemnych [10, 
20, 30-32], orzechów laskowych [33-35] i brzoskwini [36]. 
Niektóre z badań zostały przeprowadzone na małej grupie 
chorych i nie we wszystkich przeprowadzono próbę do-
ustnej prowokacji pokarmem (OFC). Badanie z największą 

grupą pacjentów oceniające zastosowanie BAT dotyczyło 
orzeszków ziemnych [20]. W badaniu wzięło udział łącz-
nie 105 dzieci, u których jako uzupełnienie standardowej 
diagnostyki (sIgE, PTS) wykonano BAT. Pacjentów podzielo-
no na grupy: dzieci zdrowe, dzieci uczulone, ale tolerujące 
orzeszki ziemne i dzieci uczulone, z objawami alergii po 
kontakcie z orzeszkami ziemnymi. Wykonanie BAT pozwo-
liło na zmniejszenie ilości koniecznych OFC o 2/3. Czułość 
testu oceniono na 97%, a jego swoistość i pozytywną war-
tość predykcji na niemal 100%. 

W badaniach Sato i wsp. [19] oceniano korzyści płynące 
z zastosowania BAT w diagnostyce alergii na mleko krowie 
i jajko. Do badania zakwalifikowano 71 pacjentów z po-
twierdzoną alergią na mleko krowie i/lub jajko kurze. War-
tość pozytywnej predykcji dla białka jaja kurzego oszaco-
wano na 94,7%, 100% dla owomukoidu, 85,7% dla mleka 
krowiego i 75% dla kazeiny. 

Wprowadzenie diagnostyki molekularnej z zastoso-
waniem komponent alergenowych znacząco zwiększyło 
swoistość pomiarów sIgE z zastosowaniem komponent 
alergenowych w porównaniu do oceny sIgE dla pełnych 
ekstraktów alergenowych, jednak nawet tak szczegółowe 
badanie nie pozwala na odróżnienie alergii od uczulenia, 
czyli na ostateczne ustalenie rozpoznania alergii pokarmo-
wej. 

Na przykład ocena sIgE dla Ara h2 charakteryzuje się 
wyższą trafnością prawidłowego rozpoznania alergii na 
orzeszki ziemne niż sIgE dla pełnego alergenu orzeszka, 
ale nadal niższą niż BAT dla orzeszka ziemnego [20, 30].  
U niektórych pacjentów, zastosowanie BAT jako alterna-
tywy lub uzupełnienia oceny sIgE dla Ara h 2 może przy-
nieść znaczące korzyści [20]. Podobnie oznaczenie Cor a 9  
i Cor a 14 sIgE zwiększa szansę na prawidłowe rozpozna-
nie alergii na orzechy laskowe niż ocena sIgE dla ekstrak-
tu orzecha laskowego [37,38]. Zastosowanie BAT łącznie  
z oceną komponent alergenowych zwiększa swoistość dia-
gnostyki do 97% w porównaniu do 94% Cor a 14 i 72% 
Cor a 9 sIgE [21]. Większa skuteczność diagnostyczna BAT 
niż oznaczenie stężenia komponentów alergenowych jest 
prawdopodobnie związana z faktem, że BAT jest badaniem 
czynnościowym, którego wyniki są zależne nie tylko od stę-
żenia IgE, ale także od jego właściwości (takich jak powi-
nowactwo i klonalność) oraz obecności przeciwciał innego 
typu, np. takich jak IgG4 [39]. 

Aktualnie BAT nie jest zalecany w rutynowej diagnostyce 
alergii na pokarmy. U części pacjentów ewidentny wywiad 
kliniczny oraz potwierdzone uczulenie IgE-zależne wobec 
pełnych alergenów lub komponent alergenowych są wy-
starczające dla ustalenia rozpoznania alergii IgE-zależnej. 
U pozostałych pacjentów można rozważać wykonanie BAT 
po przeprowadzeniu standardowej diagnostyki (sIgE, PTS), 
a następnie po uzyskaniu wyników ocenić wskazania do 
przeprowadzenia OFC. Zastosowanie dwuetapowej dia-
gnostyki alergii na orzeszki ziemne, z oceną BAT, pozwoliło 
na zmniejszenie ilości wykonywanych OFC o 67% [20]. Ak-
tualnie wydaje się, że największe korzyści z wykonania BAT 
występują u pacjentów z niejasnym wywiadem chorobo-
wym, brakiem informacji w wywiadzie o doustnej ekspozy-
cji na alergen i wątpliwym wynikiem dotychczas wykona-
nych badań (Ryc. 1).
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Ryc. 1. BAT w diagnostyce alergii na pokarmy [50 w modyfikacji własnej]. 

Zebranie dokładnego wywiadu lekarskiego z 
uwzględnieniem ciężkości objawów 

Potwierdzenie uczulenia za pomocą wiarygodnego testu: 
• PTS 
• sIgE 

Rozważ BAT w przypadku, gdy: 
• wiadomo, że badany alergen może dawać fałszywie 

pozytywne wyniki PTS 
• nie ma możliwości wykonania PTS lub oznaczenia sIgE  

z powodu braku odczynników do testów 
• występuje rozbieżność pomiędzy danymi z wywiadu  

i wynikami PTS i/lub sIgE 
• dane z wywiadu sugerują, że wykonanie PTS wiązałoby 

się z ryzykiem wystąpienia reakcji ogólnoustrojowej 
• przed kwalifikacją pacjenta do OFC celem 

potwierdzenia uczulenia 

Przydatność BAT w ocenie stopnia  
ciężkości reakcji alergicznej

Wykazano zależność między wynikami BAT a nasile-
niem objawów i dawką alergenu, wywołującego reakcję 
alergiczną podczas OFC [13,40-42]. Ilość aktywowanych 
bazofili w odpowiedzi na stymulację alergenem in vi-
tro, tak zwana reaktywność, jest bezpośrednio związana  
z ciężkością objawów podczas OFC, zwłaszcza w przypad-
ku orzeszków ziemnych i mleka. W badaniu opublikowa-
nym przez Schocker i wsp. większą reaktywność bazofili 
wobec Bos d2 w BAT stwierdzono u pacjentów z ciężkimi 
reakcjami alergicznymi w wywiadzie w przeciwieństwie do 
pacjentów z łagodnymi objawami alergii na białka mleka 
krowiego [42]. Pomiar czułości bazofili, np. jako CD-sens 
[40] i stosunek pomiędzy aktywowanymi bazofilami po 
stymulacji alergenem i kontrolą pozytywną [13] korelują  
z dawką alergenu wywołującą objawy podczas OFC, co su-
geruje, że BAT może dostarczać informacji o indywidual-
nym wzorcu uczulenia, przewidywanej ciężkości przebiegu 
choroby i dawce alergenu wywołującego reakcję alergicz-
ną. 

Wykazano również, że reaktywność bazofili w BAT po 
stymulacji pełnym alergenem mleka krowiego była różna, 
w zależności od fenotypu alergii na białka mleka krowie-
go [23]. Pacjenci tolerujący mleko w postaci przetworzonej 
termicznie (np. w postaci wypieku) uzyskiwali wyniki po-
średnie pomiędzy pacjentami, którzy nabyli tolerancję peł-
nego mleka i tymi, którzy nie tolerowali mleka krowiego w 
żadnej postaci. 

Analiza wyniku BAT w połączeniu z obrazem klinicznym 
(jak np. współistniejąca ciężka astma) może pozwalać na 
identyfikację pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wystą-
pienia alergii.

BAT a immunoterapia
Poziom aktywacji bazofili jest niższy u pacjentów pod-

danych doustnej immunoterapii na mleko krowie, jajko  

Ryc. 1. BAT w diagnostyce alergii na pokarmy [50 w modyfikacji wła-
snej].

Ryc. 2. BAT w monitorowaniu alergii na pokarmy [50 w modyfikacji 
własnej].

i orzeszki ziemne (43-45). Co więcej, supresja bazofili pod-
czas odczulania jest obserwowana nie tylko w stosunku do 
pokarmu objętego odczulaniem, ale również w stosunku 
do innych uczulających alergenów i wartości kontroli pozy-
tywnej (46). Jednak nadal brak jest informacji, czy supresja 
bazofili utrzymuje się po zaprzestaniu alergenowo-swoistej 
immunoterapii. 

Punktem końcowym badań oceniających skuteczność 
immunoterapii w IgE-zależnej alergii pokarmowej jest oce-
na tolerowanej dawki alergenu po zakończeniu odczula-
nia, w stosunku do dawki, którą pacjent tolerował przed 
interwencją. Ponadto wyniki badań wskazują, że u części 
pacjentów immunoterapia w przebiegu alergii pokarmo-
wej nie daje trwałego efektu. Aktualnie dostępne badania 
diagnostyczne nie pozwalają na identyfikację tej grupy pa-
cjentów, stąd celem oceny nabycia tolerancji konieczne jest 
wykonanie OFC. Przeprowadzenie OFC jest czasochłonne, 
kosztochłonne i naraża pacjenta na wystąpienie objawów 
alergii, w tym anafilaksji. BAT znajduje zastosowanie za-
równo do monitorowania nabywania naturalnej tolerancji 
na alergeny pokarmowe, jak i tolerancji nabywanej w wyni-
ku immunoterapii. BAT jest z pewnością badaniem tańszym 
i bezpieczniejszym niż OFC, jednak wymagającym bardziej 
zaawansowanego zaplecza laboratoryjnego (Ryc 2.) [47].

BAT a leczenie omalizumabem
Pobudzenie bazofili u pacjentów z alergią pokarmową 

jest niższe w trakcie leczenia omalizumabem i ponownie 
wzrasta po zakończeniu leczenia [48]. Zmniejszona aktyw-
ność bazofili podczas leczenia omalizumabem wydaje się 
występować u pacjentów z niskim wskaźnikiem asIgE / IgE 
całkowitego [49].

Wątpliwości dotyczące BAT
Wyniki badań oceniające przydatność BAT w diagnosty-

ce IgE-zależnej alergii pokarmowej różnią się w zależności 

Ryc. 2. BAT w monitorowaniu alergii na pokarmy [50 w modyfikacji własnej]. 
 
  
 
 
 

Zebranie dokładnego wywiadu lekarskiego z 
uwzględnieniem ciężkości objawów 

Potwierdzenie uczulenia za pomocą wiarygodnego testu: 
• PTS 
• sIgE 

Wykonanie BAT 

Rozpoczęcie odczulania/ naturalny rozwój tolerancji 

Wykonanie BAT 

W przypadku, gdy BAT jest ujemny: 
• Można wykonać OFC 
• Ponowne wprowadzenie pokarmu do diety 
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od badanych populacji, zastosowanych procedur labora-
toryjnych czy metod analizy wyników cytometrii przepły-
wowej [12,50]. Wprowadzenie BAT do codziennego użytku 
klinicznego wymagałoby standaryzacji procedur laborato-
ryjnych i sposobu analizy danych oraz klinicznej walidacji 
testu. 

Aktualnie w opublikowanych badaniach istnieje duże 
zróżnicowanie w zakresie większości wymienionych aspek-
tów. Na rynku dostępne są znacząco zróżnicowane proce-
dury laboratoryjne, dostępne również jako zestawy możli-
we do wykonania w warunkach domowych. Badanie jest 
możliwe i bezpieczne do przeprowadzenia nawet przez 
osoby mniej zaawansowane w znajomości technik labo-
ratoryjnych. Jednak każdy z etapów wykonania BAT może 
wpłynąć na wartość diagnostyczną testu, a wyniki badań 
wymagają szczegółowej i specjalistycznej interpretacji 
[30,51-56]. 

Ekstrakty alergenowe użyte do stymulacji komórek  
w BAT muszą podlegać standaryzacji; w innym przypadku 
mogą dawać zmienne wyniki badania. 

Sposób wykonania cytometrii przepływowej (użyte przy-
rządy i ich ustawienia) mogą również znacząco wpłynąć na 
wynik BAT; zatem powinny również podlegać standaryzacji 
i być dokładnie opisane [57]. Zaleca się zastosowanie zau-
tomatyzowanych metod i platform analitycznych w trakcie 
wykonywania cytometrii przepływowej [58,59]. Przewaga 
metod zautomatyzowanych nad manualnymi związana 
jest z szybkością, odtwarzalnością i wysoką przepustowo-
ścią, jednak metody manualne pozwalają na pozyskiwanie 
wysokiej jakości danych z cytometrii przepływowej.

Wszystkie te aspekty utrudniają przeprowadzenie po-
równań pomiędzy badaniami prowadzonymi w różnych 
ośrodkach. Dla oceny odtwarzalności i zróżnicowania pro-
cedur BAT, konieczne jest zaplanowanie badań wieloośrod-
kowych, ciągła kontrola jakości BAT, ocena jego opłacal-
ności oraz dowodów korzyści dla zdrowia społeczeństwa. 

Podsumowaniem aktualnego stanu wiedzy oraz ustala-
niem zaleceń dotyczących wykonywania BAT zajmuje się 
zespół ekspertów z grupy EUROBAT pod auspicjami EAACI.

Zalety BAT w diagnostyce alergii
W przeciągu ostatnich dwudziestu lat, wskutek postę-

pu technologicznego, BAT stał się atrakcyjnym narzędziem 
diagnostycznym in vitro, do którego zalet należą:
– możliwość zastąpienia OFC u niektórych pacjentów,
– możliwość precyzyjnego określenia dawki alergenu wy-

wołującego reakcje, niezależnie od stopnia jej ciężkości,

– brak zależności od stosowania leków przeciwhistamino-
wych,

– możliwość oceny reaktywności pacjenta w przypadku 
obecności nie-IgE-zależnych przeciwciał alergenowo-
-swoistych (np. IgG, IgA), które mogą być inhibitorami 
reakcji alergicznej [39],

– możliwość wykonania u pacjentów z nasilonymi zmia-
nami skórnymi,

– możliwość oceny niezależnie od wieku pacjenta,
– mała ilość krwi niezbędna do wykonania badania,
– duży profil bezpieczeństwa.

Wady BAT w diagnostyce alergii
W celu poprawnego zinterpretowania danych, należy 

wziąć pod uwagę niektóre aspekty metodologiczne bada-
nia: 
– ok 10-17% pacjentów należy do grupy non-responder 

[10], 
– u części pacjentów zbyt niska reprezentacja liczbowa 

bazofili uniemożliwia wykonanie badania,
– u części pacjentów przed wykonaniem BAT mogą być 

wykrywalne pobudzone bazofile/ dodatnia kontrola ne-
gatywna,

– badanie musi być wykonywane z użyciem świeżo pobra-
nej krwi (test należy wykonać w ciągu 24h od pobrania, 
najlepiej 3-4h) [43],

– konieczność użycia w badaniu standaryzowanych aler-
genów w stężeniu zależnym od cech charakterystycz-
nych alergenu,

– wymogi zaplecza laboratoryjnego – konieczność wyko-
nania cytometrii przepływowej, a następnie wnikliwa 
ocena wyniku. 

– wysoki koszt badania.

Podsumowanie
Aktualnie BAT nie jest badaniem łatwo dostępnym  

w praktyce klinicznej. Dzięki BAT wzrasta szansa na zróż-
nicowanie między alergią i uczuleniem. Test ten może słu-
żyć również jako dodatkowe narzędzie do przewidywania 
ciężkości reakcji klinicznej oraz oceny progu reaktywności  
w alergii na pokarmy. Badania z zastosowaniem BAT wy-
magają kontynuacji, przede wszystkim celem ustalenia 
jego miejsca w algorytmach diagnostycznych.
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