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1. Thử nghiệm (TesT) in viTro 

Định lượng ige

Định lượng IgE đặc hiệu với các thành phần 

dị nguyên trong đạm sữa bò.  Hiện nay có nhiều 

labo có thể định lượng được IgE đặc hiệu với 

nhiều thành phần đạm sữa bò tới mức phân 

tử. Casein và β- lactoglobulin là 2 thành phần 

thường gây dị ứng nhất trong các thành phần 

của sữa bò.

Lưu ý: Phương pháp này thường sử dụng cho 

trẻ có cơ địa da vẽ nổi, viêm da nặng, tiền sử có 

dấu hiệu phản ứng nặng (sốc phản vệ), đang 

dùng các chế phẩm chứa antihistamin hoặc 

antidepressant. 

2. Thử nghiệm in vivo 

Thử nghiệm lẩy da (Prick test)

Đây  là thử nghiệm đầu tay để chẩn đoán các 

bệnh dị ứng có cơ chế qua trung gian IgE.

Cách làm:

- Dị nguyên được nhỏ lên da và được đưa vào 

lớp biểu bì bằng các loại lancette. 

- Đọc kết quả sau 10- 15 phút.

- So sánh với chứng dương và chứng âm:

CÁC Thử nghiệm ĐỂ ChẨn ĐoÁn DỊ Ứng ĐẠm sỮA BÒ
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Chứng 
Dị nguyên 

(thương mại hoặc sữa tươi)
Kết quả

Chứng dương > 3 mm
> 3 mm hoặc

≥ 75% so với chứng dương
Dương tính

Chứng âm < 3 mm < 3 mm Âm tính

Lưu ý: Test lẩy da có thể âm tính ở trẻ dưới 12 

tháng tuổi không loại trừ  dị ứng với đạm sữa bò 

theo cơ chế IgE. Trẻ dưới 2 tuổi kích thước đường 

kính sần của phản ứng dương tính thường nhỏ.

Thử nghiệm áp (Patch test) 

Thường dùng để chẩn đoán các biểu hiện dị ứng 

theo cơ chế không qua IgE hoặc cơ chế hỗn hợp.

Cách làm: 

- Đặt dị nguyên trên da, có dụng cụ đặc hiệu 

để áp kín dị nguyên tiếp xúc trực tiếp với da. 

- Đọc kết quả sau 48 giờ (72 giờ)

(-) Âm tính: không có thay đổi gì trên da
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chuyên đề dị ứng đạm sữa bò

(+/-) Nghi ngờ: ban đỏ mờ, không rõ ràng

(+) Dương tính yếu: thấy rõ ban đỏ, thâm 

nhiễm mức độ trung bình, ít hoặc không có sẩn, 

không có mụn nước.

(++) Dương tính mạnh: thâm nhiễm sâu, nhiều 

sẩn, có mụn nước.

(+++) Dương tính rất mạnh: mụn nước thành 

đám, phỏng nước hoặc trợt loét.

Kích ứng da: phản ứng viêm khu trú ở vùng 

da tiếp xúc, không thâm nhiễm, chấm xuất huyết 

nhỏ, mụn nhỏ. 

3. Thử nghiệm  LoẠi Bỏ sỮA BÒ Trong Chế 

Độ ăn

Thử nghiệm thử thách (test kích thích) uống 

sữa bò 

Là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán dị ứng. 

Cần thực hiện tại bệnh viện, dưới sự theo dõi 

nghiêm ngặt và các phương tiện cấp cứu chuẩn 

bị sẵn sàng. Chỉ định: bệnh sử và kết quả test 

da hoặc định lượng IgE đặc hiệu không tương 

xứng với nhau.

Đối với trẻ dưới 12 tháng tuổi: dùng sữa bò 

công thức.

Trẻ > 12 tháng tuổi dùng sữa bò tươi toàn phần

Quy trình làm test: có một số phương pháp sau:

ngày 1:

Quy Trình Làm TesT Thử ThÁCh với sỮA BÒ

Tổng liều
= 212ml

Tổng liều
= 145ml

Tổng liều
= 145ml
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Theo dõi sau test thử thách: 2 giờ

ngày thứ 2: Tiếp tục tại nhà với tổng liều 

=160ml.

ngày thứ 3-14: Tăng dần số lượng sữa lên đến 

số lượng tùy theo mức độ nhu cầu theo độ tuổi 

của trẻ dưới 12 tháng , hoặc 200-300 ml/ngày cho 

trẻ >12 tháng tuổi.
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