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IgE ĐẶC HIỆU TRONG CHẨN ĐOÁN DỊ ỨNG ĐẠM SỮA BÒ Ở TRẺ EM

Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê, Thục Thanh Huyền, Lê Thị Minh Hương, 

Nguyễn Thị Vân Anh,  Lê Thị Thu Hương, Lương Thị Liên, Lê Quỳnh Chi  

Khoa Miễn dịch- Dị ứng, Bệnh viện Nhi Trung ương

TÓM TẮT

Dị ứng sữa bò là một trong những bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ với biểu hiện lâm sàng đa 
dạng. Khai thác kỹ tiền sử kết hợp với các test da là rất cần thiết trong việc chẩn đoán mức độ 
nặng của bệnh. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và tìm hiểu mối liên quan giữa test lẩy da, 
test áp và nồng độ IgE đặc hiệu ở trẻ em bị dị ứng đạm sữa bò. Đối tượng nghiên cứu: 44 trẻ dị 
ứng sữa bò tại Khoa Miễn dịch- Dị ứng- Khớp Bệnh viện Nhi Trung ương. Phương pháp nghiên 
cứu: Mô tả, tiến cứu loạt ca bệnh, tiến hành các test lẩy da, test áp và định lượng IgE đặc hiệu. 
Kết quả: 86,4% bệnh nhân dị ứng sữa bò có biểu hiện ngoài da, 52,3% có biểu hiện đường tiêu 
hóa. 72,7% trẻ có test lẩy da dương tính với đường kính sẩn phù trung bình 7,3mm. Có mối liên 
quan có ý nghĩa thống kê giữa test lẩy da và nồng độ IgE đặc hiệu sữa bò. Kết luận: Dị ứng đạm 
sữa bò biểu hiện sớm và đa dạng ở trẻ nhỏ, do đó cần kết hợp nhiều biện pháp để chẩn đoán sớm 
và có chế độ ăn thích hợp cho trẻ.

Từ khóa: Dị ứng đạm sữa bò, trẻ em, test dị ứng

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Dị ứng ứng đạm sữa bò là một trong những 

vấn đề thường gặp ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ chiếm 

tỷ lệ 2- 3% số trẻ nhũ nhi1. Mặc dù đã có nhiều tiến 

bộ trong hiểu biết về cơ chế bệnh sinh, nhưng 

các công cụ chính xác để chẩn đoán sớm dị ứng 

thức ăn nói chung và dị ứng đạm sữa bò nói riêng 

còn rất nghèo nàn. Phương pháp cổ điển để chẩn 

đoán dị ứng là test lẩy da, thường được sử dụng 

trong chẩn đoán dị ứng sữa. Bên cạnh đó, một số 

phương pháp mới như định lượng nồng độ IgE 

đặc hiệu với đạm sữa bò, test áp (patch test) tỏ ra 

rất có hiệu quả trong chẩn đoán bệnh dị ứng nói 

chung và dị ứng đạm sữa bò nói riêng.

Tại Việt Nam, kinh tế phát triển dẫn đến lối 

sống và chế độ ăn cũng thay đổi, số trẻ em dùng 

sữa bò ngày càng nhiều, kéo theo tỷ lệ dị ứng 

đạm sữa bò ngày càng tăng. Nghiên cứu của Chu 

Thị Hà và CS tại Hà nội khi phỏng vấn các bà mẹ 

cho thấy  có đến 12,6% trẻ có các triệu chứng 

nghi ngờ dị ứng đạm sữa bò, nhưng thực tế qua 

sàng lọc chẩn đoán thì chỉ 2,1% trẻ thực sự dị ứng 

nhanh  với đạm sữa bò. Tuy nhiên phản ứng với 

đạm sữa bò còn có cơ chế dị ứng muộn với các 

triệu chứng lâm sàng không điển hình nên dễ bị 

bỏ qua hoặc chẩn đoán nhầm với các bệnh khác. 

Các biểu hiện nôn trớ, tiêu chảy kéo dài, thiếu 

máu, thiếu sắt, suy dinh dưỡng chưa tìm thấy 

nguyên nhân có thể do nguyên nhân dị ứng đạm 

sữa bò. Nghiên cứu trên thế giới cho thấy một 

trong những nguyên nhân gây táo bón mạn tính 

ở trẻ em là dị ứng đạm sữa bò6. Dị ứng đạm sữa bò 

là một trong những yếu tố làm xuất hiện và làm 

nặng lên các triệu chứng bệnh viêm da cơ địa8. 

Ngoài ra, dị ứng đạm sữa bò thường chẩn đoán 

nhầm lẫn với bất dung nạp đường lactose.
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Phương pháp chính xác nhất để chẩn đoán dị 

ứng đạm sữa bò là test loại trừ và test ăn thử lại 

sữa bò (còn gọi là challenge test)3. Bên cạnh đó, 

nguyên tắc điều trị dị ứng thức ăn và dị ứng đạm 

sữa bò nói riêng là loại trừ hoàn toàn thực phẩm 

gây dị ứng ra khỏi chế độ ăn hàng ngày. Hiện nay, 

bên cạnh việc dựa vào lâm sàng có rất nhiều các 

xét nghiệm và các test trên da được sử dụng để 

chẩn đoán dị ứng đạm sữa bò. Do đó nhằm góp 

phần chẩn đoán sớm và điều trị dị ứng đạm sữa 

bò ở trẻ em chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Tìm 

hiểu mối liên quan giữa test lẩy da, test áp và IgE 

đặc hiệu trong chẩn đoán dị ứng đạm sữa bò ở trẻ 

em” với mục tiêu: 

Mô tả đặc điểm lâm sàng, kết quả các test dị 
ứng ở trẻ em dị ứng đạm sữa bò và tìm hiểu mối liên 
quan giữa test lẩy da, test áp và nồng độ IgE đặc 
hiệu với đạm sữa bò.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

- Trẻ từ 0- 5 tuổi

- Được chẩn đoán dị ứng đạm sữa bò đến khám 

tại khoa Miễn dịch- Dị ứng- Khớp, bệnh viện Nhi 

Trung ương.

- Thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 3/ 2014.

Tiêu chuẩn chẩn đoán:  trẻ có biểu hiện dị ứng 

ở da hoặc đường tiêu hóa hoặc cả hai. Triệu chứng 

ở da bao gồm ban ngứa, mày đay cấp, phù mạch 

và chàm cơ địa. Triệu chứng tiêu hóa gồm nôn, đi 

ngoài phân lỏng hoặc tiêu chảy. Triệu chứng toàn 

thân: sốc phản vệ, phù mạch, khò khè. Chẩn đoán 

xác định dị ứng đạm sữa bò dựa vào các bước 

khai thác tiền sử có các dấu hiệu lâm sàng liên 

quan đến việc sử dụng sữa, test lẩy da, test áp và 

test thử thách với sữa bò (challenge test) như sau: 

- Test lẩy da: Test lẩy da được thực hiện ở mặt 

trong cẳng tay của trẻ với sữa nghi ngờ dị ứng, sữa 

đạm thủy phân hoàn toàn, chứng âm và chứng 

dương. Kết quả biểu hiện bằng đường kính của 

vết sẩn tính theo mm.

- Test áp: Được tiến hành trên da vùng lưng của 

trẻ. Khoảng 20μg bột sữa bò chứa 35g protein/ 

100g pha với nước cất để trong các cốc nhôm và 

dán vào da bệnh nhân. Chứng âm được sử dụng 

là nước cất. Kết quả đọc sau 48 giờ với các mức: 

âm tính, nghi ngờ, dương tính (+, ++). Âm tính khi 

không có bất kỳ biểu hiện nào trên da. Nghi ngờ 

nếu có đỏ da nhẹ ở vùng tiếp xúc với cốc. Dương 

tính (+) nếu đỏ da kèm sẩn phù, (++) nếu đỏ da có 

sẩn phù lan rộng bên ngoài vùng làm test.

- Định lượng IgE đặc hiệu đạm sữa bò trong 

huyết thanh  bằng phương pháp ELISA được thực 

hiện tại Khoa Sinh hóa Bệnh viện Nhi Trung ương.

- Challenge test: Trước khi ăn lại sữa bò, tất cả 

các sản phẩm nguồn gốc từ sữa bò sẽ được loại trừ 

ra khỏi chế độ ăn của trẻ trong vòng 2-4 tuần. Nếu 

trẻ bú mẹ có nghi ngờ dị ứng sữa bò qua đường 

sữa mẹ, bà mẹ cũng sẽ được yêu cầu loại trừ các 

sản phẩm nguồn gốc sữa bò ra khỏi chế độ ăn 

của mình. Nếu trẻ nghi ngờ dị ứng với các thực 

phẩm khác ngoài sữa, các thức ăn này cũng phải 

được loại trừ ra khỏi chế độ ăn của trẻ. Trẻ bú mẹ 

nghi ngờ dị ứng sữa bò sẽ tiếp tục được bú mẹ, trẻ 

không bú mẹ sẽ được chuyển sang sử dụng các 

sản phẩm đạm thủy phân hoàn toàn (Nutramigen, 

Allimentum). Kết quả của test ăn lại sẽ được đánh 

giá theo các mức: dương tính, âm tính hoặc nghi 

ngờ. Nếu dương tính là trẻ có dị ứng đạm sữa bò; 

nếu âm tính là trẻ không bị dị ứng. Nếu kết quả 

nghi ngờ sẽ được test lần thứ hai.

2.2. Phương pháp và cách tiến hành nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả, thu thập thông tin theo 

mẫu bệnh án có sẵn về tiền sử, thời gian xuất hiện 

triệu chứng sau khi sử dụng sữa, các biểu hiện 

lâm sàng, tiền sử và kết quả thực hiện các test.
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2.3. Xử lý số liệu

Bằng phương pháp thống kê y học.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Bảng 1. Đặc điểm chung của bệnh nhân dị ứng đạm sữa bò

Đặc điểm của đối tượng  NC (n=44)

Tuổi (tháng) 7,8± 2,4

Giới (nam/nữ) 1,1/1

Tuổi xuất hiện triệu chứng đầu tiên (tháng) 3,3± 1,2

Tiền sử gia đình có người mắc bệnh dị ứng 59,1%

Biểu hiện lâm sàng dị ứng đạm sữa bò

- Viêm da cơ địa

- Mày đay/ phù mạch

- Triệu chứng tiêu hóa

- Triệu chứng hô hấp

- Từ 2 triệu chứng trở lên

9,1%

86,4%

52,3%

11,4%

45,4%

Thời gian từ khi dùng đạm sữa bò đến khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên

- <1 giờ

- >1 giờ
54%

46%

Nồng độ IgE đặc hiệu với sữa toàn phần (IU/ml) 0,21± 0,04

Nồng độ IgE đặc hiệu với α- lactalbumin (IU/ml) 0,2± 0,09

Nồng độ IgE đặc hiệu với β- lactoglobulin (IU/ml) 0,38± 0.07

Nồng độ IgE đặc hiệu với casein (IU/ml) 0,26± 0.04

Bảng 2. Tỷ lệ test lẩy da dương tính của đối tượng nghiên cứu

Test lẩy da n % Đường kính sẩn phù (mm)

Dương tính 32 72,7 7,3± 2.5

Âm tính 12 27,3 0

Tổng 44 100,0

Nhận xét: 72,7% trẻ dương tính khi làm test lẩy da với sữa bò. Đường kính sẩn phù trung bình là 

7,3mm.
Bảng 3. Tỷ lệ test áp dương tính của đối tượng nghiên cứu

Test áp

Lẩy da

Dương tính Nghi ngờ Âm tính Tổng
p

n % n % n % n %

Dương tính 9 20,5 3 6,8 20 45,5 32 72,7

0,6Âm tính 2 4,5 2 4,5 8 18,2 12 27,3

Tổng 11 25,0 5 11,4 28 63,6 44 100,0

Nhận xét: Tỷ lệ test áp dương tính là 22,7% tổng số bệnh nhân. Không tìm thấy mối liên quan nào 

giữa test áp và test lẩy da.
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Bảng 4. Mối liên quan giữa nồng độ IgE đặc hiệu với test lẩy da

      Test lẩy da

IgE

Dương tính Âm tính
p

n Nồng độ (IU/ml) n Nồng độ (IU/ml)

Sữa toàn phần 22 0,42± 0,3 9 0,18± 0,1 0,035

α-lactalbumin 22 0,21± 0,01 9 0,14± 0,11 0,45

β-lactoglobulin 22 0,36± 0,03 9 0,33± 0,06 0,77

casein 22 0,32± 0,07 9 0,07± 0,01 0,09

Nhận xét: Nồng độ IgE đặc hiệu với sữa toàn phần ở nhóm trẻ có test lẩy da dương tính cao hơn có 

ý nghĩa thống kê so với nồng độ tương tự ở nhóm trẻ test lẩy da âm tính (p<0,05).

Bảng 5. Mối liên quan giữa đường kính test lẩy da với test áp

Đường kính sẩn

Test áp
d< 5mm d≥ 5mm Tổng p

Dương tính
n 3 3 11

0,4

% 6,8 18,2 25

Âm tính
n 10 18 28

% 22,7 40,9 63,6

Nghi ngờ
n 3 2 5

% 6,8 4,5 11,44

Tổng
n 16 28 44

% 36,4 63,6 100,0

Nhận xét: Không có mối liên quan giữa đường kính vết sẩn test lẩy da với kết quả test áp.

4. BÀN LUẬN

4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu 44 bệnh nhân dị ứng đạm 

sữa bò tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy 

phần lớn trẻ ở độ tuổi dưới 1 tuổi (trung bình là 

7,8 tháng) và không có sự khác biệt về giới. Về 

triệu chứng lâm sàng: 86,4% bệnh nhân có các 

triệu chứng ngoài da như mày đay, phù mạch, 

sẩn ngứa, ban đỏ; 52,3% có biểu hiện tại đường 

tiêu hóa như nôn, tiêu chảy kéo dài, táo bón, đau 

quặn bụng; 11,4% có dấu hiệu khò khè tái diễn 

hoặc viêm mũi dị ứng. Đặc biệt gần một nửa số 

bệnh nhân biểu hiện triệu chứng ở hai cơ quan 

trở lên. Phần lớn các triệu chứng dị ứng đạm sữa 

bò xuất hiện từ rất sớm trong những năm tháng 

đầu đời của trẻ, trung bình là 3,3 tháng tuổi. Qua 

khai thác còn cho thấy các triệu chứng của dị 

ứng sữa xuất hiện rất sớm sau khi trẻ được dùng 

các chế phẩm từ sữa, 54% số trẻ xuất hiện triệu 

chứng trong vòng 1 giờ đầu sau khi uống. Các kết 

quả trên phù hợp với nhiều nghiên cứu khác trên 

thế giới, như nghiên cứu của Majamaa cho thấy 

47% bệnh nhân có triệu chứng ngoài da, 14,7% 

có triệu chứng đường tiêu hóa. Các triệu chứng dị 

ứng đạm sữa bò biểu hiện ở nhiều cơ quan được 

cho là do có nhiều cơ chế bệnh sinh khác nhau 

xảy ra đơn độc hay đồng thời. 

Khai thác về tiền sử gia đình của những trẻ bị 

dị ứng đạm sữa bò, chúng tôi nhận thấy hơn một 

nửa số trẻ có bố mẹ hoặc anh chị cũng mắc các 

bệnh lý dị ứng khác như hen phế quản, viêm mũi 

dị ứng, mày đay. Điều này càng khẳng định vai 

trò của di truyền và yếu tố gen trong dị ứng nói 

chung và dị ứng thức ăn nói riêng.

4.2. Mối liên quan giữa test lẩy da, test áp 

và nồng độ IgE đặc hiệu với đạm sữa bò của đối 

tượng nghiên cứu

Phân tích kết quả các bảng 2,3,4 cho thấy 
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72,7%  số trẻ có kết quả dương tính khi làm test 

lẩy da với sữa bò. Đường kính sẩn phù trong test 

lẩy da trung bình là 7,3mm ( 3,0- 20mm). Nồng độ 

IgE đặc hiệu với các thành phần của đạm sữa bò 

ở nhóm trẻ có test lẩy da dương tính cao hơn so 

với nồng độ tương tự ở nhóm trẻ test lẩy da âm 

tính. Với IgE đặc hiệu sữa bò toàn phần, sự khác 

biệt này có ý nghĩa thống kê (p< 0,05). Điều này 

cho thấy trong dị ứng đạm sữa bò, IgE đóng vai 

trò quan trọng. 

Dị ứng thức ăn nói chung và dị ứng đạm sữa 

bò nói riêng được phân loại dựa và thời gian xuất 

hiện triệu chứng. Phản ứng dị ứng qua trung gian 

IgE thường là loại phản ứng nhanh. Các phản ứng 

muộn hiện nay vẫn chưa được hiểu rõ cơ chế. Một 

số giả thuyết cho rằng các phản ứng muộn là qua 

trung gian tế bào, tuy nhiên vẫn có thể có vai trò 

của IgE, dù trong nhiều trường hợp nồng độ IgE 

trong huyết thanh không cao và không tìm thấy 

IgE đặc hiệu với thức ăn. Một số nghiên cứu gần 

đây cho thấy ở những trẻ dị ứng sữa dai dẳng 

thường có nồng độ tế bào lympho TCD
4
 CD

25
 cao 

hơn so với những trẻ khác4.

Đối với dị ứng thức ăn, việc khai thác tiền sử 

và bệnh sử là rất quan trọng và không có bất kỳ 

xét nghiệm hay test trên da nào có thể chẩn đoán 

xác định dị ứng thức ăn. Nồng độ IgE đặc hiệu và 

test lẩy da có thể dương tính từ rất sớm, tuy nhiên 

những xét nghiệm này chỉ đánh giá được phản 

ứng dị ứng qua trung gian IgE, và xét nghiệm âm 

tính không thể loại trừ chẩn đoán. Ở những bệnh 

nhân biểu hiện dị ứng đường tiêu hóa, test lẩy da 

thường âm tính, điều đó có nghĩa là dị ứng không 

qua trung gian IgE. Do đó test challenge với thức 

ăn nghi ngờ dị ứng là yếu tố quyết định để chẩn 

đoán dị ứng thức ăn nói chung và dị ứng đạm sữa 

bò nói riêng3. Sự xuất hiện IgE đặc hiệu đạm sữa 

bò và test lẩy da dương tính là một gợi ý rõ về dị 

ứng đạm sữa bò, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 1 tuổi 

vì ở nhóm tuổi này không dung nạp đạm sữa bò 

thứ phát còn chưa xuất hiện. Nhiều nghiên cứu 

cho thấy với trẻ dưới 2 tuổi test lẩy da với sữa 

bò dương tính sẽ có phản ứng khi làm challenge 

test. Ở những bệnh nhân này, chẩn đoán dị ứng 

đạm sữa bò có thể dựa vào test lẩy da dương tính 

và đáp ứng tốt với chế độ ăn loại trừ đạm sữa bò. 

Đối với trẻ lớn hơn, chẩn đoán phải dựa vào test 

challenge với thức ăn nghi ngờ dị ứng.

Trong những năm gần đây, test áp trở thành 

một xét nghiệm rất hiệu quả để chẩn đoán dị ứng 

đạm sữa bò không qua IgE . Test áp dương tính 

thường liên quan đến các phản ứng dị ứng chậm 

và có thể do các phản ứng qua trung gian tế bào. 

Tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ 

trẻ dương tính với test áp chỉ là 25%. Chúng tôi 

không tìm thấy bất kỳ mối liên quan nào giữa test 

lẩy da với test áp. Điều này có thể do test áp và 

test lẩy da liên quan đến những cơ chế khác nhau 

trong dị ứng sữa.

Độ tin cậy của các test da chẩn đoán dị ứng 

đạm sữa bò còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: 

cách chọn bệnh nhân, chất lượng dị nguyên và 

loại thức ăn. Rance và cộng sự cho thấy test lẩy da 

với dị nguyên sữa bò đạt tiêu chuẩn là xét nghiệm 

có độ nhạy cao để chẩn đoán dị ứng đạm sữa bò 

qua trung gian IgE. Majamaa và cộng sự cho thấy 

test áp có độ nhạy cao trong chẩn đoán dị ứng 

sữa chậm 5, 7. Tuy nhiên một số nghiên cứu khác lại 

không tìm thấy mối liên quan giữa test áp với cả 

phản ứng dị ứng nhanh và phản ứng dị ứng chậm.

5. KẾT LUẬN

Dị ứng đạm sữa bò là một thể dị ứng thường 

gặp ở trẻ em, đặc biệt trẻ nhũ nhi với biểu hiện 

lâm sàng xuất hiện sớm ngay từ những tháng 

đầu đời của trẻ. Các triệu chứng lâm sàng của dị 

ứng sữa bò rất đa dạng, xảy ra ở nhiều cơ quan và 



63

PHẦN NGHIÊN CỨU

mức độ nặng nhẹ khác nhau do đó có thể nhầm 

lẫn với các bệnh khác hoặc bị bỏ sót chẩn đoán. 

Các phương pháp chẩn đoán dị ứng đạm sữa bò 

tương đối đơn giản, dễ làm và có độ nhạy cao. 

Vấn đề sàng lọc và phát hiện sớm dị ứng đạm 

sữa bò cho trẻ nhỏ là cần thiết nhằm tư vấn dinh 

dưỡng phù hợp tránh bỏ sót chẩn đoán gây hậu 

quả khôn lường.
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ABSTRACT

CORRELATION BETWEEN PRICK TEST, PATCH TEST AND SERUM MILK - SPECIFIC IgE ON DIAGNOSIS 

OF COW’S MILK PROTEIN ALLERGY IN CHILDREN

Cow’s milk protein allergy is frequently suspected in infants with a variety of symptoms. A thorough 

history and careful clinical examination are necessary to evaluate the severity of the suspected 

allergy. Aim: To describe the characteristic of cow’s milk protein allergy and to evaluate correlation 

between prick test, patch test and serum milk-specifi c IgE. Subject and method: description study in 

44 children diagnosed cow’s milk protein allergy at Vietnam National hospital of Pediatric. Results: 

86,4% patients suff ered from skin symptoms, 52,3% from gastrointestinal symptoms. 72,7% had 

positive skin prick test, average wheal size is 7,3mm. A signifi cant association was found between 

prick test and milk-specifi c Ige. Conclusion: Our results show the need of using prick test, patch test 

and serum milk- specifi c IgE in diagnosing cow’s milk allergy in infants.

Key words: Cow’s milk protein allergy, children, allergic test.


