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 و درمانی ی، پزشکان خانواده و کلیه کارکنان بهداشت جهت استفاده پزشکان متخصص کودکان ، پزشکان عمومی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

و کودکان مبتال  رخوارانیش یریگیدرمان و پ ص،یتشخ راهنمای پیشگیری،

 رانیا جمهوری اسالمیگاو در  ریش نیبه پروتئ یلرژآبه 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/معاونت بهداشت/ 

 دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس/ اداره سالمت کودکان

 طبیعی، سنتی و مکمل هایوردهآامور فراداره  / سازمان غذا و دارو

کان، پژوهشکده سالمت کودکان، دمرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کو

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 انجمن های علمی: 

 تغذیه کودکان ایران

 گوارش و کبد کودکان ایران           

 آسم و آلرژی ایران

 پزشکان نوزادان ایران    

 پزشکان کودکان ایران    

 ترویج تغذیه با شیرمادر ایران               

 تغذیه با شیرمادر ایران    

 1397آذر ماه                                                                        
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  : تهیه پیش نویس اولیه 

   ، مسعود موحدی دکتر فاطمه فرهمند، دکتر، دکتر سیدعلیرضا مهدویانی ، دکتر دالرا بابایی ، دکتر نقی دارا     

 و دکتر صبا عرشیدکتر مهری نجفی      

  : اسامی کارگروه به ترتیب حروف الفبا 

   ضا خاتمی، ، دکتر غالمر، مرضیه بخشندهدکتر فرید ایمان زاده ، دکتر بهشته النگ ، دکتر سیدحامد برکاتی     

  اری، سوسن سعدوندیان، دکترغزال شریعت پناهی،دکتر محمود راوری، دکتر علی اکبر سی     

                      دکتر ناهیدعزالدین زنجانی، دکتر محمد کاظمیان، دکتر ملیحه کدیور، دکتر ناصر کالنتری،      

 دکتر فاطمه فرهمند، دکتر سیدعلیرضا مرندی، دکتر مسعود موحدی و دکتر مهری نجفی      
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 درمان و پیگیری شیرخواران و کودکان مبتال به آلرژی ،تشخیصپیشگیری، راهنمای 

 ایران به پروتئین شیر گاو در جمهوری اسالمی

 مقدمه
 آلرژیاز  ت ناشیبرخی تظاهرا ه یک مشکل فزاینده تبدیل شده است.امروزه آلرژی غذایی همانند سایر آلرژی ها ب

ده راجعه خانواشیرخوارسبب مدر تظاهرات پوستی یا رگه های خون در مدفوع و  شیرگاو مانند مشاهدهبه پروتئین 

و  درخواستی اوقات منجر به افراط و تفریط در تشخیص، آزمایش های بعضیمتاسفانه می شود که ها به پزشکان 

ی مادران رانده ب. از طرف دیگر مبادرت به تجویز رژیم های غذایی محدود کنمی گردداقدامات درمانی غیر ضرروی 

ند که کتل می در دوران بارداری و شیردهی و نیز کودکان نه تنها سالمت ، آرامش و کیفیت زندگی آنان را مخ

لذا با  .و در نتیجه سبب  اختالل رشد و نمو کودک نیز می گردد  مادرسبب کاهش حجم شیر و حتی قطع شیر

رت شت وزار مقابله با این مهم، معاونت بهداتوجه به اهمیت موضوع و نقش بسیار چشمگیر متخصص کودکان د

 "ه تهیه قدام ببهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری چندین انجمن علمی و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی ، ا

ر دیرگاو شراهنمای پیشگیری ،تشخیص ، درمان و پیگیری شیرخواران و کودکان مبتال به آلرژی به پروتئین 

 گیرد . نموده که انتظار می رود مورد استفاده و عملکرد همکاران عزیز قرار  "جمهوری اسالمی ایران 

 کلیات  
 تعریف 

که منجرر بره    در مقابل غذای خورده شده (reproducible)آلرژی غذائی عبارتست از پاسخ ایمنی اختصاصی قابل تکرار-

 .ایجاد بیماری در ارگانهای مختلف میشود

 .  استران و کودکان خواشیرگاو شایعترین آلرژی غذائی در شیر پروتئین آلرژی به -

که در نتیجه (  Lactose Intolerance)الکتوز شیرگاو  را از عدم تحمل نیپروتئدر گیری سیستم ایمنی ، آلرژی به -

 .دهد تراق میفمشاهده نمی شود ، ا یالکتاز بوده و در آن درگیری سیستم ایمن آنزیم فقدان

 اپیدمیولوژی 
             ق مری افترد  اتفرا  زنردگی  آلرژی به پروتئین  شریر گراو در سرال اول   شیوع  حداکثر، رت و متاآنالیزوبراساس مطالعات کوه -

 .. بعد از شش سالگی شیوع آن کمتر از یک درصد است( 3% -2)

شریرمادر   ابر  انحصرارا در شیرخوارانی که  مدفوع(به صورت پروکتوکولیت )وجود خون در شیرگاو   پروتئین به آلرژی شیوع-

 است. %1تا 5/0تغذیه می شوند 

 

 مواد و روشها
همکاران فوق تخصص گوارش کودکران ، فروق   از  یکار گروه ،براساس درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

از اعضرای هیئرت علمری     کودکانو نیز متخصصین فوق تخصص نوزادان،تغذیه کودکان  ،و ایمونولوژی بالینی آلرژی تخصص

https://www.google.com/search?site=webhp&q=reproducible&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjDsJr8jPnUAhWCmLQKHeFdDC0QBQggKAA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNycP6jvnUAhWQKFAKHUPvDo0QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fdigestive-disorders%2Ftc%2Flactose-intolerance-topic-overview&usg=AFQjCNFoKdYJd_Wr_LiWgvTA851brMey8g
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 وتشرخیص، درمران   پیشگیری،در مورد   (guideline)راهنمایک  جهت تهیه شکیل گردید تات دانشگاه های علوم پزشکی

 اقدام نمایند.کشور و کودکان شیرگاو  در شیر خواران نیپروتئآلرژی به  پیگیری

و  بالینی هاییآزمائروری و نیز کارممقاالت  ،بین المللی راهنماهایبحث و بررسی طی چندین نشست و پس از این کارگروه -

 بره آلررژی بره    پیگیری شیر خرواران مبرتال   و تشخیص، درمان پیشگیری، در موردتهیه یک راهنما  برایآنالیز این یافته ها 

 .رسیدند، به شرح زیر به توافق شیر گاو در ایران نیپروتئ

 پیشگیری 
واربا اری شیرختغذیه انحص،  با توجه به تحقیقات گسترده ای که در دسترس می باشداز آن جاکه همیشه پیشگیری بهتر از درمان است 

 می تواند از بسیاری مشکالت مربوط به آلرژی کودکان پیشگیری نموده و یا آن ها را تعدیل نماید.  شیرمادر

و  دداررژیک بیماریهای آل ازاین تحقیقات نشان می دهند که تغذیه انحصاری با شیرمادربه تنهایی نقش قابل توجهی در پیشگیری 

 س سینه(خهر چه مدت آن طوالنی تر باشد احتمال ابتالء شیرخوار به آسم ، اکزما ، آلرژی غذایی و حمالت مکرر ویزینگ )خس 

 ر است . ، در اوایل خردسالی ، دوران کودکی و حتی نوجوانی بسیار کمت گرددنفسی مکرر می که منجر به عفونت های دستگاه ت

 

 این اثر محافظتی نتیجه چند عامل مهم است : 

 د . این که مواجهه با پروتئین غیر انسانی آلرژی زا ) بتاالکتوگلبولین ( به عنوان یک عامل مهم ، حذف می شو اول :

که همان  می یابد دستگاه گوارش و ریه مادر جذب و سپس پادتن های ساخته شده توسط مادر به شیرخوار انتقالآنتی ژن از طریق  دوم :

Entro Mammary Immun system   وBroncho Mammary Immun system   . نامیده می شود 

ک اع اولیگوساکاریدها ) پره بیوتیای مقادیر زیادی از انواست، دار sIg Aحاوی انواع پادتن ها به ویژه  "عالوه بر این که  شیرمادر مستمرا سوم :

فلور میکروبی  %90ر شده (  و باکتریوبیفیدوس است که سبب رشد و افزایش الکتو باسیلوس و بیفیدوباکتریوم ) پروبیوتیک ( در ورده شیرخوا

در  یکآتوپیک به ویژه اکزمای آتوپ وجود چنین فلور میکروبی با کاهش خطر بیماری هایروده شیرخوار را تشکیل می دهد . 

، اذعان می کند  منبع 110نیز با استناد به  ( AAPکمیته تغذیه و بخش گوارش آکادمی طب کودکان امریکا ) شیرخواران همراه است . 

 .  شیرمادر یک پره بیوتیک طبیعی استکه 

، خطر ندگی نوزادوز اول زراز مقادیر بسیار کم شیرخشک در طی چند  نیه انستیتوی سالمت جامعه  سوئد نیز تأکید شده است که استفاده در بیا

ب مط رمانی ودو مراکز  از کلیه همکاران ارجمند شاغل در بیمارستان هامی دهد.  لذا با توجه به مطالب فوق  آلرژی به شیرگاو را افزایش

اده و آن ر قرار د، مدّ نظدر پیشگیری از ابتال به آلرژی به پروتئین شیرگاو در شیرخواران های خصوصی انتظار می رود نکات زیر را 

 را به عنوان یک وظیفه اخالقی و پزشکی خود تلقی فرمایند . 

 تشویق و حمایت مادران به تغذیه نوزاد با آغوز از بدو تولد  (1

 ز تولد نوزاد در بیمارستان پرهیز از تجویز هرگونه شیرمصنوعی حتی به اندازه یک قطره پس ا (2

 آموزش عملی به مادر ، نظارت و رفع مشکالت احتمالی مادر در امر شیردهی به ویژه در ساعات و روزهای اول  (3

 ماهگی  6تولد تا پایان  ساعت از بدو 24بار یا بیشتر در طی  12تا  8تشویق مادر به تغذیه انحصاری و مکرر شیرخوار با شیرمادر ،  (4

 هی تا دو سال و بیشتر به ویژه در خانواده های با سابقه آلرژی ادامه شیرد (5

 عدم تجویز شیرمصنوعی به بهانه های مختلف مانند :  (6

  پیشگیری و یا کاهش زردی نوزاد 

  پیشگیری از افت قندخون 

  کافی نبودن شیرمادر 

 ........ 
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ی سیدهاا ماهی ) حاوی و سرشار از میوه و سبزی ، بدنی( )بر اساس نمایه تودهتشویق مادر به استفاده از غذاهای با کالری مناسب  (7

 .  ) طبق دستور کشوری ( که تأثیر زیادی بر کاهش اختالالت آتوپیک شیرخوار دارد Dچرب غیراشباع(،  ویتامین 

خشک  یو یا حتکاهش  نتیجه ای جز  سوء تغذیه مادر ،زیرا  ،در دوران بارداری و شیردهیمحدود کردن رژیم غذایی مادر پرهیز از  (8

  .و سبب افزایش نیاز به شیرهای رژیمی و تحمیل هزینه های گزاف به خانواده ها می شود  نداشتهشدن شیرمادر 

 

 s Milk Protein Allergy( CMPA)´Cowشیر گاوپروتئین تشخیص آلرژی به 

 .طی چند هفته اول بعداز مصرف شیر گاو رخ می دهد مشخصشیرگاو  بطور  نیپروتئآلرژی به  -

برروز مری    شیرگاو پایهقبل از سن یک ماهگی و ظرف یک هفته بعد از شروع تغذیه با فرموالی بر  CMPAاغلب نشانه های 

 کند. 

             ای         " بااا راادر ادذ ت میااه  اای رااوند ش  ااادذ اف راادر اش اسااز اده  اای   ااد باارشف ن ااانه  اا       شرریرخوارانی کرره انحصررارا در 

 Allergic Proctocolitis  مشاهده می شود .  ماهگی 2متغیر بوده و بیشتر در سن  ماهگی 6روزگی تا  1از 

 ،اده شده دنشان  1که در جدول  شیرگاو مشکل است و اگر براساس شکایات و تظاهرات بالینی نیپروتئتشخیص آلرژی به  

 ( تشخیصی مناسب شامل شررح حرال کامرل،   Work Upشیر گاو مطرح باشد باید یک بررسی ) نیپروتئتشخیص آلرژی به 

مراده   حذف و یا اضرافه کرردن  تست چالش غذائی )همچنین در صورت نیاز حذف تشخیصی از رژیم غذایی  معاینه فیزیکی،

 د.شوغذایی آلرژیک( و در صورت لزوم  بررسی های آزمایشگاهی انجام 

 

 عالیم بالینی -

 وسرت ، دسرتگاه  درگیر کننده ارگانهای مختلرف شرامل پ  شکایات و نشانه های بالینی این نوع آلرژی می تواند با یکسری  از 

 یرا فررم    IgE-mediated, NonIgE–mediated,به صورت انواع 1شماره کند که در جدول تظاهر  دستگاه گوارش وتنفس 

 شده است .( طبقه بندی mixedلط )تمخ های

 دفعرات برا   حاوی موکوسصورت مدفوع شل ه عالیم ب ،است Cell mediatedکه ازنوع  Allergic Proctocolitisدر 

 اووزن گیرری    واستفراغ ندارد و رشرد  ،  بودهشیرخوار از جهات دیگر سالم  .است نقاط یا رگه های قرمز خون روشنزیاد و 

 .وجود نداردنیز اطراف مقعد  درطبیعی است. شقاق و یا قرمزی 
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 یکنش ایمنشیر گاو بر اساس ارگانهای مختلف و نوع وا نیپروتئشکایات و نشانه های بالینی آلرژی به  -1جدول 

 

 

 

 آزمایشگاهیبررسی های 
 اشند.بشیر گاو ارزشمند  نیپروتئتعدادی از تست های تشخیصی  وجود دارند که می توانند در تشخیص آلرژی به  _1

 

 اتیشرکا  ایکرر م ی، استفراغ ها بوستی مانند  یاختصاص ریغو آلرژیغیر وابسته به  شکایات و نشانه های بالینیدر مورد _2

 شوند. ینم هیتوص  یآلرژ یتست ها، یمانند مدفوع خون IgEوابسته به  ریغ یاز واکنش ها یناش

 



7 

 

[Type text] 

 

          ن پرروتئی در تشرخیص آلررژی بره     Patchدر حال حاضر شواهد علمی کمی در مورد کاربرد سایر تست ها ماننرد تسرت    -3

 . شیرگاو وجود دارد

  

 ماه اول عمرقابل اطمینان نیستند ، لذا توصیه نمی شوند. 6تا3اختصاصی، در  IgEتست های بررسی -4

 

برا شرکایات حراد و    IgEص آلرژی وابسته بره   ییا تست پوستی پریک( در تشخ RASTاختصاصی ) IgEتست های بررسی _5

( از قبیل کهیر حاد ، آنژیوادم، خس خس سینه و استریدور  و واکنش های آنافیالکتیک )متعاقب مصررف  objectiveعینی )

مطرح کننده آلرژی کلینیکی به پرروتئین شریرگاو نبروده     "اما نتایج مثبت ضرورتا .ورده های لبنی( کمک کننده هستندآفر

بلکره نیازمنرد تفسریر    بنابراین فقط با توجه به جواب مثبت آزمایشگاه نباید ماده غذایی مشکوک از رژیم غذایی حذف شود. 

 می باشد . بالینی پزشکان فوق تخصص گوارش و کبد کودکان و یا آلرژی ایمونولوژی

 

 ) به الگوریتم نیز مراجعه شود(درمان :
 که از شیر مادر استفاده می کند یشیرخوار_1                 

م یر گراو  از رژیر  ذف پروتئین شصرا ححمنشیرمادر ادامه می یابد و شیر گاو مطرح باشد  نیپروتئآلرژی به در این مورد اگر 

 شیر خوار و مادرش برای  تائید تشخیص الزم است . 

روز  و در مرورد   5ترا   3  فاوری  باالینی برای واکنش هرای  و همتفاوت بود بالینی تظاهراتمدت زمان این حذف بر طبق -

 . استهفته  4تا  2 (gastrointestinal)گوارشیهفته و در مورد واکنش های  2تا  1خیری أواکنش های ت

. 
ت شریر  برگشر لکه و نقطه خون(،  ،)رگه خون خون جزئیگاهگاهی دفع که بیمار عالئم کولیت خفیف به صورت  در مواردی

نیراز بره    ، شرد  با طبیعینیز بالینی رشد طبیعی و معاینه نمودار  ی کهدر صورت ه باشدقراری و کولیک داشت )ریفالکس(، بی

 .دشوتداوم تغذیه با شیر مادر توصیه می و به سطوح فوق تخصص نیست  متخصص کودکانارجاع بیمار از طرف پزشک 

 ی شود . مروز برطرف شده و بهبودی حاصل  4تا  3به عنوان مثال  در اکثر موارد پروکتوکولیت خفیف ، عالئم پس از 

  

یرد همران   مرادر با و  مادر حذف می شرود  غذایی از رژیم به مدت دو هفتهمصرف شیرگاو  فقط ابتدا عالئم تشدیددر صورت 

 . ت غذایی نداردیمحدودبرنامه غذایی همیشگی خود را ادامه دهد و هیچ گونه 

 

الئرم،  عمجردد   از شریرگاو اسرتفاده کنرد . در صرورت برروز       "مادر مجددا، موضوع (اثباتتأیید )،برای بهبودی درصورت*

پرس از ایرن    د.شرو ماهگی شیرخوار حذف  12تا  9تا سن  شیرگاو باید از رژیم غذایی مادر حداقل به مدت شش ماه و نهایتا

 ر روز شرروع د یک قاشق غداخوریمدت اگر شیرخوار مشکلی نداشت مادر می تواند از شیر گاو استفاده کند به طوری که از 

 به یک لیوان شیر برسد .  مقدار آن را افزایش دهد تا در طی یک هفتهنموده و به تدریج 

 

https://www.google.com/search?site=webhp&q=objective&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjV6fWUpfnUAhUEaFAKHRkuBk0QBQggKAA
https://www.google.com/search?site=webhp&q=gastrointestinal&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiS0uX7svnUAhWFK1AKHedjD6gQvwUIICgA
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ضرمن تشرویق مرادر بره      مری شرود و  به مدت دو هفته قطع نیز  سایر فرآورده های شیرگاو ،در صورت عدم بهبودی*

رگاو و فرآورده های که به دلیل قطع شی Dتأمین نیازهای غذایی او اعم از انرژی ، کلسیم و ویتامین  بهنسبت باید  ،شیردادن

 .  اقدام شوداز آن ها محروم شده است ، آن 

 

ایی حذف شیر و سایر فرآورده هرای آن از رژیرم غرذ    بهبودی حاصل شداگر در وضع شیرخوار پس از چهار هفته فوق *

 .ماهگی شیرخوار ادامه داشته باشد 12تا  9تا سن  "مادر باید حداقل به مدت شش ماه و نهایتا

 

 که نحویه ب نماید.ورده های آن استفاده آاز شیرگاو و فر*پس از این مدت اگر شیرخوار مشکلی نداشت مادر می تواند 

 د مشراهده نشر   اول از فرآورده های شیرگاو مانند ماست حدود یک قاشق غذاخوری استفاده کند ، اگر نشانه ای در شیرخوار

ک قاشرق  یر از به تدریج مقدار آن را افزایش دهد تا پس از یک هفته به یک لیوان ماست برسدوسپس مصررف شریرگاو را از   

 شروع کند و ظرف یک هفته به یک لیوان برساند . غداخوری

 شبه متخصصین مربوطه )فوق تخصص های گوار بهبودی حاصل نشد، اگر در وضع شیرخوار  پس از چهار هفته فوق* 

 کودکان یا آلرژی ایمونولوژیست( ارجاع شود .  و کبد

 

 ، استفاده می کند خشکی که از شیر در شیر خوار_2

ره ر طی این دود (، شتر و اسبگوسفند،)بز  دیگر حیوانات شیر، فورموال ها و مکمل های غذائی حاوی شیر گاو و نیز شیرگاو

وجرود در  م فورموالهرای رژیمری  اسرتفاده از   ،اولرین قردم   ود حتماً باید از رژیم غذایی شیر خوار حذف شو حذفی تشخیصی

 پرروتئین whey آپتامیل پپتی جونیرور )   "و  "پپتی آپتامیل "مانند EHF (Extensive Hydrolyzed Formula)کشور،  

 .هیدرولیزه( یا نوترامیژن )کازئین هیدرولیزه( به مدت دو تا چهار هفته باشد

 EHF .در اغلب شیرخواران و کودکان مبتال به آلرژی شیرگاو، خوب تحمل می شود 

 

رد  "کامال شیر گاواین که تشخیص آلرژی به پروتئین بهبودی در عالئم ایجاد نشد )قبل از  ،هفته 4تا  2اگر در طی مدت * 

ماننررد "موجررود در کشررور AAF (Amino Acid Formula) مینواسرریدیفورموالهررای بررا پایرره آمرری بایسررت  (شررود 

 .امتحان شود (areeCEl)"ال کیر  "و  (Neocate)"نئوکیت

 

ی بایسرت  شریر گراو مر    پرروتئین  ، برای تائید تشخیص آلرژی به شکایات و نشانه های بالینیواضح در  یبهبود* در صورت 

 در شرائط خاص انجام شود.و کی استاندارد تحت نظر پزشک اچالش خور

 

وجود  دید کننده حیاتهعالئم تویا شدید  (شکایات و نشانه های بالینی ) هیواکنش اول که از همان ابتدا در مواردی* 

                                             مانند آنافیالکسی ، انتروکوالیتیس شدید ، ازوفاژیت ائوزینوفیلیک،  ،باشدداشته 

Induced Entero colitis Syndrome Food Protein (FPIES) آلرژی های متعدد غذایی ،(Multiple 

Food Allergy)  عدم تحمل،EHF ،و سوء تغذیه ناشی از آلرژی AAF و چالش غذایی در  انتخاب اول است

 رکز مجهزی انجام شود .   این مورد نیز  باید در بیمارستان و م

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wMDEvPnUAhXFAsAKHZqEDggQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.neocate.com%2Fabout-neocate%2Fbreastfeeding-and-formulas%2Famino-acid-based-formulas%2F&usg=AFQjCNGI_lqZqTnHrIeuYJMlMjSekM3Cpg
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 توجه: 
 باید محدود به موارد شدید باشد . AAFتوصیه به مصرف  (1

ممکن اسات قبال از    IgE-mediatedشیرخواران و کودکان با واکنش های شدید فوری  (2

تحت چالش قرار گیرناد، مادت زماان     "اختصاصی ، مجددا IgEاین که متعاقب تست های 

 .  ماه( روی رژیم حذفی باشند 18ماه( یا حتی ) 12طوالنی تری )

 

 

 ر بعااا را ر اا  ملباا ب باا  ریگاا       PDF" هنگاا چ پاا و کل ، ااح    اا    لطفااا

         بگذر  ا .

 

 

 شیرگاو پروتئین درمان آلرژی به نکات مهم در 
 از پروتئین شیرگاو است.  شیر گاو ، اجتناببه اداره آلرژی  کارراه ایمن ترین  -

کان با ی غذائی کودی جایگزین و انتخاب بهترین فورموال برای برآورده کردن نیازهایم گیری برای استفاده از فرموالها تصم-

 باشد. شیر گاو ، می بایست براساس سن شیرخوار و سابقه دیگر آلرژی های غذائی پروتئین به آلرژی 

ی بره پرروتئین شریرگاو ، اولرین قردم درمران       آلرژیاثبات در صورت  در شیر خوارانی که شیر خشک مصرف می کنند-

 است. EHFاستفاده از فرموالهای رژیمی

یت ازوفاژنتروکرروالیتیس شرردید،ا انتروپرراتی ،تنهررا در واکررنش هررای شرردید ماننررد آنافیالکسرری ،AAFشرریرهای رژیمرری  _

از  و سروء تغذیره ناشری   EHFو عدم تحمل بره  (multiple food allergy)لرژیهای متعدد غذائی آ،FPIESو  ائوزینوفیلیک

 .توصیه می شودآلرژی 

دلیل محتروای   ای برا پایره  شریر گراو دارنرد ولری بر       کمترری از فورموالهر   ی زائری آلررژ  پایره سرویا   اگر چه فور موالهای با-

Isoflavone (phytoestrogen)،  شیرخواران برا آلررژی   . به همین علت در درمان تغذیه ای شوند توصیه نمی ماه 6در زیر

 .  استهمچنان اولین انتخاب   EHF، هستندمصرف کننده فورموال  کهاو شیرگ پروتئین به

 

د ، مانند بز، گوسفن شیر سایر دام هانیز ر گاو و یبر پایه ش PHF (FormulaydrolyzedPartially H)شیرهای خشک -

 د.نتوصیه نمی شو برای درمان شتر و اسب

 

شرروع  یا منحصرا از شیر مادر اسرتفاده مری کننرد     و رژیمی شیر خشکاز شیر گاو که پروتئین در شیرخواران با آلرژی به -

 .شودتک تک  از مقدار کم شروع و  ماهگی6از حتما پس  و دبیافت قنباید به تعوی(supplementaryکمکی )غذای 

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=908&site=webhp&q=Isoflavone&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwih_7i83vnUAhVKUlAKHZjOCEUQBQggKAA
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=908&site=webhp&q=pogc+estrogen&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjl8Y_P3vnUAhVEbVAKHZSnDjEQvwUIICgA
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=908&site=webhp&q=supplementing&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwizmuXh4fnUAhWJZVAKHZovCHUQvwUIICgA
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آنان،  ذاییغرژیم می شود در مورد  توصیه گی استماه 12که روی رژیم حذفی هستند و سن آنها بعد از  نیشیرخوارا برای-

 شود . ورت مش، تغذیه  با مشاور

 

 پیگیری:  
 (شیرگاوتوصیه مجدد به استفاده از ) (Re- challenge) چالش مجدد

 
بر اینکه زمران   سال اول عمر برطرف می شود ، اما شواهد دقیق مبنی 2تا  1 در الومعمشیرگاو پروتئین آلرژی به  هاگر چ*

 بررسی مجدد جهت  برطرف شدن این آلرژی چه زمانی است وجود ندارد . 

 

د که ی هستنیاختصاصی از جمله فاکتورها  IgEشدت عالئم و شکایات کودک در زمان تشخیص و نیز مثبت بودن  ،سن* 

 .این زمان را مشخص می سازند

 

 6حرداقل   رژیمری  یهافورموالشیر گاو ، مدت زمان رژیم حذفی و یا استفاده از پروتئین متعاقب تائید تشخیص آلرژی به * 

 ماهگی شیرخوار می باشد .  12تا  9ماه یا تا سن 

 

  IgEقبل از اینکه متعاقب تست های کن است مم،IgE-mediatedشیرخواران و کودکان با واکنش های شدید فوری  *

 شند. باماه ( روی رژیم حذفی  18ماه یا حتی  12مدت زمان طوالنی تری )اختصاصی مجدداً تحت چالش قرار گیرند. 

 

کره   ر حرالی د ( بیمرار خواهرد برود   Outcomeاختصاصی پیش بینی کننده مفیدی از پیش آگهی  ) IgEسطوح باالی * 

 .استزودتر به پروتئین شیر گاو(  toleranceتحمل)  کی ازااختصاصی ح  IgEسطوح پایین تر 

 

ترا   4قل از حداشیر گاو بعد  ازمجدد  استفادهعموماً توصیه به باشند عالئم خفیف و اختصاصی منفی  IgEکه  در مواردی* 

 .ماه خواهد بود 12این زمان حداقل  ،مثبت با تیترهای باال یا در واکنش های شدید  IgEکه در موارد  ماه است در حالی 6

ید کننده دهواکنش های ت و یابه ویژه اگر بیمار واکنش شدید قبلی  شود چالش مجدد ممکن است منجر به واکنش شدید* 

نزدیک  ظارتنرا دارند تحت  مواردکه تجربه این  مراکز اکادمیکدر dose-titratedحیات داشته باشد لذا چالش از نوع  

 .و دقیق توصیه می شود

 

طور ه ی تواند بممنفی باشد کودک و اگر  ماه دیگر ادامه می یابد 12تا  6مثبت باشد معموال رژیم حذفی  چالشنتیجه اگر *

 .شیر گاو قرار گیردپروتئین کامل در معرض 

 

 رخوارشیتغذیه جهت ، توصیه می شود و در صورت تحمل آن EHFقرار دارد ، چالش با   AAFاگر کودک روی فورموالی* 

 . استفاده شود EHF از

https://www.google.com/search?site=webhp&q=formula&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj2xtmZufnUAhXkAcAKHR65A0UQBQggKAA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2r6TL6_nUAhXSSxoKHU4OCf8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thesaurus.com%2Fbrowse%2Foutcome&usg=AFQjCNHbhbVV3JDUETFW-WEcJIAeVf9oRw
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=908&site=webhp&q=tolerance&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj2wYn56_nUAhUJvBoKHVWOBi8QBQggKAA
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 .و کودکی خوب است یشیر خواردوران شیر گاو در پروتئین پیش آگهی آلرژی به *

 

           خ سرالگی ر  6ترا  کودکران  %  90 در سرالگی و  3ترا سرن    %85در ،کودکان تا یکسرالگی   %50در ( Toleranceتحمل )* 

 می دهد.

 

   Conclusion))نتیجه گیری

خواران و یرششیرگاو در پروتئین پیگیری حساسیت به درمان و ،تشخیص پیشگیری، برایاولین راهنما  ،فعلیراهنمای -

فراد متخصص و او نیز هم اندیشی  *( بین المللی، مقاالتGuidelinesبررسی راهنماهای )براساس و  است کشورکودکان 

ست های اقتصادی و سیا –( تهیه شده است. این راهنما مطابق با خصوصیات و شرایط اجتماعیExpertصاحب نظر )

 ه پروتئیناسیت بمبتال به حسزشکان را در برخورد و نیز اداره شیرخواران و کودکان بهداشتی کشور بوده و می تواند پ

 نماید.شیرگاو کمک 

حساسیت به (practice pattern) با توجه به محدود بودن تعداد مطالعات راجع به اپیدمیولوژی و الگوی عملکردی  -

ارائی کو نیز  براساس اطالعات حاصل از شیوعمحدودیت راهنمای فعلی این است که  ،شیرگاو در ایران نیپروتئ

ت و نیزتجربه و نظر ( بین المللی، مقاالGuidelinesنبوده و بر اساس بررسی راهنماهای ) ایراندر استراتژی های درمانی 

لرژی به آ ولوژیبنابراین نیاز است که در آینده مطالعات بیشتری در زمینه اپیدمیاعضای محترم کارگروه می باشد . 

ین زمینه االدین در وکان و ی عملکردی در اداره این بیماری در ایران همراه با آگاهی بیشتر پزششیرگاو و نیز الگوها نیپروتئ

 انجام شود. 

 

 
یا انجمن ان و غذیه کودکان ایرتانجمن علمی  بارفرنس بین المللی تهیه شده است . عالقمندان می توانند جهت اطالعات بیشتر در این زمینه  41* این راهنما بر اساس 

 .  تماس حاصل فرمایندترویج تغذیه با شیرمادر ایران علمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


