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1. TỔNG QUAN DỊ ỨNG ĐẠM SỮA BÒ



1. TỔNG QUAN

❖Tần xuất dị ứng thức ăn đang gia tăng trên thế

giới: 5-6% trẻ em

❖Sữa bò là một trong những thức ăn dị ứng

thường gặp nhất, đặc biệt trẻ nhỏ

▪ 2-7,5% ở trẻ nhỏ, và thấp hơn 1% ở trẻ trên 6 tuổi

▪ VN: Chu Thị Thu Hà, Lê Thị Minh Hương, Nguyễn

Gia Khánh (2013) : 2,1% ở trẻ nhỏ



❖Phân loại:

▪ Phản ứng nhanh (1-2 giờ), phản ứng chậm

(>2 giờ)

▪ Phản ứng qua trung gian IgE, không IgE, hỗn

hợp

❖Triệu chứng lâm sàng rất đa dạng: biểu hiện da,

tiêu hóa, hô hấp, hay sốc phản vệ.



Cơ quan Triệu chứng nhanh Triệu chứng chậm

Da niêm Hồng ban

Ngứa

Mề đay

Phát ban đa dạng

Phù mạch

Hồng ban

Đỏ bừng

Ngứa

Phát ban đa dạng

Phù mạch

Chàm

Mắt Ngứa

Đỏ kết mạc

Chảy nước mắt

Phù quanh hốc mắt

Ngứa

Đỏ kết mạc

Chảy nớc mắt

Phù quanh hốc mắt

Hô hấp trên Sung huyết mũi

Ngứa mũi

Chảy nước mũi

Hắt xì

Phù thanh quản

Khàn tiếng

Ho khan

Hô hấp dưới Ho

Tức ngực

Khó thở

Khò khè

Co kéo cơ hô hấp

phụ

Ho

Khó thở

Khò khè

Tiêu hóa Hội chứng miệng

Nôn ói

Đau quặn bụng

Trào ngược

Tiêu chảy cấp

Nôn

Trào ngược

Đau bụng mạn

Tiêu chảy

Xuất huyết trực tràng

Từ chối ăn , sụt cân

Kích thích, quấy khóc

Toàn thân Sốc phản vệ



❖Chẩn đoán:

▪ Lâm sàng

▪ Test lẩy da

▪ Định lượng IgE đặc hiệu : dị nguyên sữa bò,

dị nguyên phân tử

▪ Test kích thích đường miệng: tiêu chuẩn vàng

▪ Test ăn kiêng/cho ăn lại.



Test lẩy da



IgE đặc hiệu

❖Thành phần dị nguyên sữa bò



❖ Có hơn 30 protein có khả năng gây dị ứng

❖ Thường gặp nhất:

▪ Caséine (s)

▪ Béta-lactoglobuline

▪ Alfa –lactalbumine

▪ Protein khác: serum albumine bovine (mẫn cảm chéo với thịt

bò), lactoferrine, lactoperoxydase, lysosyme…

→ Thường mẫn cảm nhiều loại

→ Dị ứng chéo với sữa cuả động vật có vú khác

❖Mẫn cảm với casein = yếu tố nguy cơ dị ứng dai dẳng

với đạm sữa bò



Test thử thách đường miệng

❖Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán

❖Thực hiện tại bệnh viện

❖Điều kiện cấp cứu hồi sức sẵn sàng

❖Phác đồ : 1-3-5-10-15-25-50-100 ml



Điều trị

❖Chế độ ăn kiêng + Sử dụng sữa thay thế

❖Trị liệu miễn dịch : hứa hẹn, với các trường hợp

DUSB kéo dài



Tiên lượng

❖Nói chung tiên lượng DUSB tốt

❖Các yếu tố giúp tiên đoán nguy cơ kéo dài của

DUSB:

▪ Tiền căn gia đình dị ứng

▪ Dị ứng nhiều thức ăn và bệnh dị ứng khác kèm theo

▪ Dị ứng với protein casein của sữa, dị ứng với liều

thấp của sữa bò

▪ Đồng mẫn cảm với các dị nguyên không khí, và các

dị nguyên thức ăn ít gặp, thịt bò



❖Tại Việt Nam:

▪ Việc chẩn đoán, điều trị và theo dõi các

trường hợp DUSB vẫn còn nhiều khó khăn,

chưa thống nhất.

▪ Các nghiên cứu về DUSB rất ít, đồng thời

việc chẩn đoán và điều trị DUSB cũng gặp

nhiều khó khăn.



2. ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP   

DỊ ỨNG SỮA BÒ TẠI BVNĐ1



Phương pháp nghiên cứu

❖Nghiên cứu tiến cứu mô tả hàng loạt ca



Phương pháp chọn mẫu

❖Tiêu chuẩn chọn vào

▪ Trẻ từ 0 đến 2 tuổi

▪ Được chẩn đoán xác định DUSB tại bệnh viện

Nhi Đồng 1 TPHCM trong thời gian nghiên

cứu từ tháng 12/2015 tới tháng 3/2018.



Bệnh sử - lâm sàng

Biểu hiện LS nhanh Biểu hiện LS chậm

Dương tính

Chẩn đoán DUSB

Test kích thích 

đường miệng 

Dương tính 

Loại chẩn đoán

Không cải 

thiện

Ăn kiêng 4 tuầnIgE đặc hiệuTest lẩy da

Cải thiện Âm tính

Dương tínhÂm tính

SƠ ĐỒ CHẨN ĐOÁN DUSB



KẾT QUẢ

❖55 trẻ nhũ nhi dị ứng sữa bò

❖Trong thời gian từ tháng 12/2015 tới tháng

3/2018

❖Tại phòng khám dị ứng - bệnh viện Nhi đồng 1,

TPHCM.



KẾT QUẢ - đặc điểm lâm sàng

▪ Nam/nữ: 1/1,39 (Hà Nội: 1,3/1)

▪ Địa chỉ:

• 51% ở TPHCM

• 49% từ các tỉnh miền Nam



▪Tuổi trung bình khi đến khám: 13,2 tháng

(11 ngày – 5 tuổi)

▪Chu Thị Thu Hà, Lê Thị Minh Hương, Nguyễn Gia

Khánh (2013):

▪ Trong số trẻ DƯSB, nhóm trẻ dưới 1 tuổi

chiếm tỉ lệ cao nhất (61,9%).

▪ Trẻ có tuổi càng lớn thì tỉ lệ mắc DƯSB càng

giảm.



Cơ địa dị ứng gia đình

❖Cơ địa dị ứng gia đình: 75,9%

❖Chu Thị Thu Hà, Lê Thị Minh Hương

Nguyễn Gia Khánh (2013): trẻ có cha

hoặc mẹ có cơ địa dị ứng có mối liên quan

với dị ứng sữa bò (P<0,001)



Bệnh lý dị ứng kèm theo

❖Bệnh lý dị ứng kèm theo

▪ Chàm : 10/55 trẻ (18%)

▪ Hen: 5/55 trẻ (9%)

▪ Viêm mũi dị ứng : 1/55 trẻ (2%)

▪ Dị ứng thức ăn khác : 1/55% (2%)



Bệnh lý dị ứng kèm theo

❖Skripak JM – 2007: ở trẻ dị ứng sữa bò

qua trung gian IgE thường có các bệnh

lý cơ địa dị ứng: hen (49%), viêm mũi dị

ứng (40%), chàm (71%).

Skripak JM, Matsui EC, Mudd K. J Allergy Clin Immunol. 2007 Nov;120(5):1172-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skripak%20JM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17935766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsui%20EC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17935766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mudd%20K%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17935766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17935766


0

2

4

6

8

10

12

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0

Tuổi xuất hiện phản ứng đầu tiên

Tần số

Tháng tuổi



KẾT QUẢ - đặc điểm lâm sàng (tt)

❖Kiểu phản ứng

▪ Nhanh : 71%

▪ Chậm: 29%



KẾT QUẢ - đặc điểm lâm sàng (tt)

❖Biểu hiện lâm sàng

47%
32%

10%

9%

2%

Mề đay cấp

TC tiêu hóa mạn

TC tiêu hóa cấp

Chàm da

Sốc phản vệ



▪ Santos A (2010): biểu hiện thường gặp ở trẻ

DƯSB: chàm (81%), tiêu hóa (55%), hô hấp

(16%), phản vệ (3%).

▪ Tosca MA, Pistorio A, Rossi GA – 2016:

Trẻ DƯSB thường có các triệu chứng:

da (71%), tiêu hóa (65%, chủ yếu là nôn ói), hô

hấp (58%).

Santos A, Dias A, Pinheiro JA. Pediatr Allergy Immunol. 2010; 21(8):1127-34.

Tosca MA, Pistorio A, Rossi GA. Allergy Asthma Immunol Res. 2016; 8(1):86-87



KẾT QUẢ - Test lẩy da

❖Test lẩy da với sữa bò tươi:

▪ Dương tính : 54% các TH

▪ Đường kính dương : 3 – 14 mm



Trẻ < 2 tuổi Trẻ em ≥ 2 tuổi

Độ nhạy 91% (Vanto*, 1999) 

58% (Sporik,2000) 

79% (Sporik,2000)

96,4% (Mauro,2007) 

Độ đặc hiệu 69% (Vanto*, 1999) 

91% (Sporik,2000) 

73% (Sporik,2000) 

64,5% (Mauro, 2007) 

Giá trị tiên đoán dương 79%  (Vanto*, 1999) 

79% (Sporik,2000) 

75% (Sporik,2000) 

50% (Mauro, 2007) 

Giá trị tiên đoán âm 85% (Vanto*, 1999) 

78% (Sporik,2000) 

77% (Sporik,2000) 

98% (Mauro, 2007) 

Giá trị test lẩy da với sữa bò tại điểm cắt 3mm 



KẾT QUẢ - IgE đặc hiệu

IgE đặc hiệu với Số ca thực 

hiện *

Dương Âm Tỉ lệ phần trăm 

dương tính

Sữa ** 6 4 2 67%

Casein 18 13 5 72%

Beta-lactoglobulin 12 5 7 42%

Alpha- lactalbumin 11 5 6 45%

* Một số trường hợp không thực hiện được do phòng xét nghiệm chưa có hay hết

thuốc thử

** IgE đặc hiệu với sữa thực hiện giai đoạn đầu khi chưa có dị nguyên phân tử



❖Mẫn cảm với casein (72%) =

yếu tố nguy cơ dị ứng dai dẳng

với đạm sữa bò



Fiocchi A, Terracciano L, Bouygue GR. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008;101(2):166-73. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiocchi%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=18727472
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Terracciano%20L%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=18727472
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouygue%20GR%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=18727472
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18727472


KẾT QUẢ - chẩn đoán

❖DUSB liên quan IgE: 71%

▪ Bệnh sử + test lẩy da dương và/hoặc IgE đặc

hiệu dương

▪ Test thử thách đường miệng : 3 trường hợp

❖DUSB không liên quan IgE : 29%

▪ Test ăn kiêng với sữa bò



Các dạng dị ứng sữa bò 

❖Anne Broué-Chabbert, 2018:

•Dạng qua trung gian IgE: 53-60%

•Dạng không qua IgE: 40-47%

(diễn biến thuận lợi hơn). 

❖Saarinen KM (2005):

•73% trẻ DƯSB qua trung gian IgE

•27% không qua trung gian IgE.

Saarinen KM, Pelkonen AS, Mäkelä MJ. J Allergy Clin Immunol. 2005 Oct;116(4):869-75

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saarinen%20KM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16210063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pelkonen%20AS%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16210063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%A4kel%C3%A4%20MJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16210063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16210063


Test thử thách đường miệng



KẾT QUẢ - điều trị

Sữa thủy phân toàn phần

Sữa mẹ hoàn toàn

Sữa đậu nành



KẾT QUẢ - Dung nạp

❖Thời gian hơn 2 năm

❖Dung nạp 51% ( tổng kết 2 năm)

▪ Tuổi dung nạp : 11 – 40 tháng

▪ 39,2% dung nạp lúc 12 tháng

❖8/27 (29,6%) trẻ > 2 tuổi chưa dung nạp

• T



Tuổi dung nạp

▪ Skripak JM – 2007: Tỷ lệ hồi phục:

▪ 19% (lúc 4 tuổi), 42% (8 tuổi) ,

▪ 64% (12 tuổi), 79% (16 tuổi).

▪ Santos A (2010): Tỷ lệ đạt dung nạp trong nhóm qua

trung gian IgE và dân số chung:

▪ 2 tuổi (0% vs 34%), 5 tuổi (22% vs 55%)

▪ 10 tuổi (43% vs 68%).

▪ Cantani A – 2004: Tuổi đạt dung nạp: 7 tuổi ±11 tháng.

Skripak JM, Matsui EC, Mudd K. J Allergy Clin Immunol. 2007 Nov;120(5):1172-7

Santos A, Dias A, Pinheiro JA. Pediatr Allergy Immunol. 2010; 21(8):1127-34.

Cantani A. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2004;8(4):153-164

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skripak%20JM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17935766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsui%20EC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17935766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mudd%20K%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17935766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17935766


KẾT LUẬN

❖DUSB là dị ứng xuất hiện sớm nhất ở trẻ em

❖Triệu chứng lâm sàng chủ yếu: mề đay cấp, TC

tiêu hóa mạn tính

❖Lâm sàng kết hợp với test lẩy da và IgE đặc

hiệu với dị nguyên phân tử giúp chẩn đoán

DUSB liên quan IgE, mà không cần thực hiện

test kích thích đường miệng



Xin chân thành cảm ơn!


