
Can thiệp sớm có thể có một hiệu 
quả lâu dài trên dị ứng thời thơ ấu 

Ngày nay có trên 150 triệu người Châu Âu 
phải chịu đựng các bệnh dị ứng mạn tính

2015
Đến thập niên

Trên

150 
triệu

2050
Tần suất lưu hành của 

bệnh dị ứng được 
dự đoán đạt đến con số

4 tỷ

Đến năm 2025, phân nửa của toàn bộ dân số 
Châu Âu được dự đoán bị ảnh hưởng

Trẻ em bị ảnh 
hưởng nhiều nhất

Châu Âu

Úc

New Zealand

những người bị dị ứng có 

chất lượng cuộc 
sống thấp 

chi phí 
hàng năm của viêm 

da dị ứng ở Châu Âu là ẢNH HƯỞNG 
của dị ứng

Dị ứng 
chiếm 

Dị ứng 
chiếm 

6% 

10% 

tư vấn y khoa

chi phí 
kê đơn

Không thể chữa lành dị ứng cho 
hầu hết bệnh nhân

Bằng chứng hiện có
Nghiên cứu can thiệp dinh dưỡng ở trẻ em người Đức

Sữa mẹ luôn 
luôn là cách tiếp 

cận tốt nhất 
Khi không đủ sữa mẹ, 

một chiến lược 
phòng ngừa dị ứng 

là can thiệp dinh dưỡng với 
đạm sữa bò thủy phân

Nghiên cứu 
mù đôi, ngẫu 

nhiên, tiến cứu

Trẻ em không 
được bú mẹ

Gia đình có 
tiền căn dị ứng

2.252 trẻ nhũ 
nhi với nguy cơ 

cao bị dị ứng

Những trẻ sơ sinh được phân chia ngẫu nhiên ngay từ 
lúc sinh cho đến 4 tháng cho công thức sữa bò  

thông thường và 3 công thức thủy phân

Đạm whey thủy 
phân toàn phần 

(eHF-W)

Đạm whey thủy 
phân một phần 

(pHF-W)

Đạm casein thủy 
phân toàn phần 

(eHF-C)

  Công thức sữa bò
 thông thường 

(CMF)

Ở thời điểm 10 năm, có một tỷ lệ mới mắc của chàm 
dị ứng thấp hơn ở nhóm đạm whey thủy phân một phần 

(pHF-W) (33%)  và đạm casein thủy phân toàn phần (eHF-C) 
(42%) so với nhóm công thức sữa bò thông thường (CMF)

pHF-W

eHF-c

tiết kiệm trên mỗi 
trường hợp phòng 

ngừa được 

tiết kiệm trên 
mỗi trường hợp phòng 

ngừa được 
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Tuổi (năm)

Tóm tắt
Nuôi ăn với những 

công thức thủy phân 
nhất định trong 4 

tháng đầu giảm tỷ lệ 
mới mắc chàm 

dị ứng  

Kết quả này 
có thể kéo dài 
đến 10 năm

Ở những trẻ có nguy cơ dị ứng mà không 
được bú mẹ hoàn toàn trong 4 tháng đầu

CMF
pHF-W/
eHF-C

Hiệu quả trong 
phòng ngừa 
chàm dị ứng

Tiết kiệm 
chi phí

An toàn

tỷ lệ hiện mắc là

Kết quả

Đến năm thứ 6, 
nhóm công thức 
pHF-W và  eHF-C 
được đánh giá là 
tiết kiệm chi phí

18 tỷ  

784

1
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