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Abstract
Background: Cow’s milk is one of the first foods added to infants’ diet and cow’s milk allergy (CMA) is the
most common food allergy in the first year of life. The aim of this study was to survey the frequency of infants with
cow’s milk allergy using COMISS questionnaire.
Methods: In a cross-sectional, descriptive study, 100 infants were selected by a convenient method.
Demographic information and clinical manifestations were completed based on COMISS Questionnaire for all
infants. Data were analyzed using chi-square and independent t-test.
Results: The finding of this study shows that from 100 infants (51 males, 49 females), with a mean age of 3.5 ±
1.4, 61% of them were breastfed, 30% were fed both cow’s milk and breast milk, and 9% were fed only cow’s milk.
The probability of cow’s milk allergy using the COMISS Questionnaire was positive in 8% of infants. According to
the criteria of this Questionnaire, 65% of infants acquired a score of 0-5, 27% scored 6-11, and 8% scored 12 and
above A significant association was found between cow’s milk allergy and infant’s diet (p <0.001). A significant
association was also found between growth index (weight p=0.05, height p=0.02, and head circumstance p=0.03)
and CMA.
Conclusion: It seems that using non-invasive methods such as COMISS Questionnaire can be helpful for the
diagnosis of CMA and also breastfeeding might be reducing the allergy to cow’s milk.
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چکیده

زمینه :شير گاو يكی از اولين غذاهايی است كه وارد رژيم غذايی كودك شده و آلرژی به آن شايعترين آلرژی غذايی در سال اول عمر است .هدف از اين
پژوهش بررسی آلرژی به شير گاو بر اساس يافتههای بالينی با استفاده از پرسشنامه  COMISSاست.
روشکار:در يک بررسی مقطعی و توصيفی 011 ،شيرخوار كمتر از  6ماه مطالعه شدند .اطالعات دموگرافيک و عاليم بالينی بر اساس پرسشنامه COMISS

تكميل شد .دادهها با روش  chi- Squareو  T-testتجزيه و تحليل شدند.
یافتهها :در اين بررسی 011 ،شيرخوار ( 10پسر و  94دختر) با ميانگين سنی  3/1 ± 0/9ماه مطالعه شدند .تغذيه اين شيرخواران در  %60درصد از موارد با

شيرمادر %4 ،درصد با شير گاو و %31درصد با استفاده از هر دو شير بود .بر اساس معيار كلی پرسشنامه حاضر  %61 ، COMISSاز شيرخواران نمره ،1 -1
 %72نمره  00-6و  %8نيز نمره  07و بيشتر را كسب كردند و لذا احتمال آلرژی به شير گاو با اين پرسشنامه در  %8از شيرخواران وجود داشت .فراوانی آلرژی
به شيرگاو با نوع تغذيه رابطه معناداری ( )p<1/110داشت .همچنين آلرژی به شيرگاو با شاخصهای رشدی نيز رابطه معناداری دارد.
نتیجهگیری :استفاده از روشهای غيرتهاجمی نظير پرسشنامه  COMISSجهت تشخيص و درمان میتواند كمک كننده باشد و همچنين ،تغذيه با شير
مادر میتواند فراوانی آلرژی به شير گاو را كاهش دهد.
کلیدواژهها :آلرژی به شير گاو ،شير مادر ،نشانههای بالينی ،پرسشنامه COMISS
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منتشر شده كه طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است كه به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد
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مقدمه

شير گاو يكی از اولين غذاهايی است كه وارد رژيم غذايی
كودك میشود و آلرژی به شير گاو ( )CMPAبا واسطه پاسخهای
ايمنی به پروتئينهای موجود در شير گاو و بدنبال تغذيه با آن
ايجاد میشود .آلرژی به شير گاو ،شايعترين آلرژی غذايی در سال
اول عمر بوده وميزان شيوع تقريبی آن در شيرخواران زير يكسال و
در كشورهای توسعه يافته  1/1الی  3درصد برآورد شده است (-3
.)0
اگر چه آلرژی به شير گاو اغلب موارد با واسطه  IgEدر
شيرخواران و كودكان جوان است ( )%61اما انواع غير وابسته به
 IgEو انواع تركيبی نيزوجود دارند (.)9-6
مطالعات متعدد نشان میدهند كه تفاوتهای قابل مالحظه در
تخمين شيوع آلرژی به شير گاو به عوامل متعددی مانند مناطق
جغرافيايی ،جمعيت مطالعه شده ،سن و ميزان مشاركت افراد در
مطالعه و نيز محدوديتهای تشخيص بستگی دارد (.)3، 6-2
بيشتر عاليم  CMPAشامل درگيری پوستی (مثل درماتيت
آتوپيک) ،دستگاه گوارش (مثل استفراغ ،اسهال ،يبوست) و
درگيری راههای هوايی (خسخس سينه ،عطسه) است .ولی گاهی
اوقات ممكن است با عاليم عمومی نظير كوليک دوره
شيرخوارگی بروز كند .با اين حال ،هيچ يک از اين عاليم،
تشخيصی و يا قطعی نيستند و ممكن است موجب تشخيص بيش
از حد موارد ،تشخيص نادرست يا عدم تشخيص صحيح بيماری
شده و لذا موجب نگرانی والدين شود CMPA .اغلب با عدم
تحمل الكتوز ،قولنج نوزادی ،بيماری برگشت محتويات معده به
مری ( )GERDو يا اختالالت عملكردی دستگاه گوارش اشتباه
گرفته شده و لذا سبب تاخير در تشخيص ،مشاورههای مكرر و
درمان نادرست میشود .همچنين ،با توجه به وجود بحث در مورد
راههای تشخيص  ،CMPAو نبود دستورالعملهای قطعی،
تشخيص اين بيماری از طريق بالينی همچنان يک مشكل اساسی
است .بنابراين ،تشخيص صحيح و اوليه در جهت به حداقل
رساندن مشكل بيمار و خانواده به عنوان يک چالش باقی مانده
است ( .)2،9دو پروتئين اصلی عامل بروز آلرژی به شير گاو،
بتاالكتوگلوبولين و كازئين هستند ،كه هر دو در شير مادر نيز وجود
دارند( .)9يک بررسی سيستماتيک در سال  7101نشان داد كه
برآورد شيوع آلرژی غذايی به دليل وجود تنوع عاليم بالينی و نبود
معيارهای قطعی تشخيصی ،بسيار محدود است ( .)1،6شيوع
 CMPAدر كودكان كشورهای توسعه يافته تقريبا  7تا  3درصد
است ( )2،8و شايعترين علت آلرژی غذايی در جمعيت كودكان
است .فقط در كودكان شير مادر خوار شيوع آن كمتر از نيم درصد
است( .)8اين اعداد به احتمال زياد به وجود آلرژی به شير گاو با
واسطه  IgEاشاره میكنند ،در حالی كه شيوع  CMAبا واسطه غير
 IgEنيز به خوبی شناخته شده است .تشخيص آلرژی شير گاو در
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دوره شيرخوارگی میتواند بسيار چالش برانگيز باشد زيرا وجود
عاليم و نشانههای بالينی غيراختصاصی در آنها ،به مكانيسمهای
پاتوفيزيولوژيک بستگی دارد (.)4
به دليل نبود عاليم بالينی اختصاصی CMPA ،ممكن است به
راحتی اشتباه تشخيص داده شود و ميزان تشخيص  CMPAبر
اساس تجربيات بالينی باالتر از ميزان تشخيصی تاييد شده است .در
سپتامبر سال  08 ،7109متخصص از  09بيمارستان در سراسر
جهان در مورد امتياز عاليم  CMPAبه توافق رسيدند و استفاده از
امتيازات عاليم مربوط به شير گاو ،پرسشنامه ( )COMISSرا برای
پيشبينی  CMPAپيشنهاد دادند .امتياز  COMISS≥12برای
تشخيص  CMPAپيشنهاد شده است ( .)01هيچ گزارشی در رابطه
با ارزش كاربرد بالينی  COMISSدرشيرخواران ايرانی وجود
ندارد.بنابراين در اين مطالعه سعی شده است تا با پرسشنامه
 ،COMISSشناسايی زودرس  CMPAدر كودكان ايرانی ارزيابی
شود .اميدواريم نتايج اين مطالعه در تشخيص كودكان مبتال به
آلرژی به شير گاو موثر باشد.

روشکار

در اين پژوهش كه به صورت مقطعی و توصيفی انجام شده
است فراوانی آلرژی به شير گاو بر اساس يافتههای بالينی در
شيرخواران تعيين میشود .متغير وابسته "آلرژی به شير گاو" و
متغيرهای پيشبينی شده شامل سن ،جنس ،نوع تغذيه و
شاخصهای رشد بود .از طرفی متغيرهای دموگرافيک در اين
شيرخواران ممكن است بر روند و سير درمان را تاثير گذارند كه
به عنوان متغير پيشبينی بررسی شدند.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل تمام شيرخواران دختر و
پسر كمتر از  6ماه مراجعه كننده به شبكه بهداشت ،اورژانس و
درمانگاه بيمارستان كودكان دانشگاه علوم پزشكی تبريز در مدت 6
ماه است كه از اين ميان تعداد  011شيرخوار (زير  6ماه) به
صورت در دسترس و پس از گرفتن رضايت از والدين ،به عنوان
نمونه نهايی پژوهش انتخاب شدند.
ابزار های استفاده شده در مطالعه
اطالعات دموگرافيک شامل اطالعات شخصی مانند سن،
جنس ،قد ،وزن ،دور سر ،نوع تغذيه (شيرمادر ،شير خشک)،
نسبت والدين (منسوب ،غيرمنسوب) ،سابقه خانوادگی آلرژی در
پدر و مادر (آسم ،رينيت آلرژيک ،اگزما) ،زمان تولد (ترم ،نارس)
است كه با پرسشنامه جمعآوری شده است.
پرسشنامه  COMISSكه اين پرسشنامه بيشتر برای مراقبين
سالمت كه وقت محدودی دارند و در تشخيص به يک ابزار سريع
و ساده نياز دارند ،استفاده میشود .اين پرسشنامه يک تست
تشخيصی جهت شناسايی  CMPAنيست ( .)01اكثر مبتاليان به
 CMPAكه واكنشهای آنافيالكتيک يا واكنشهای فوری وابسته به
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 IgEدارند ،با اين پرسشنامه شناسايی نمیشوند .عاليم گوارشی
عملكردی مانند انسداد و استفراغ ،يبوست ،گريه ،بیقراری و
كوليک در نوزادان مبتال به آلرژی ديده میشود .اگزمای آتوپيک
اغلب به عنوان يک عالمت قطعی در  CMPAنيستCOMISS .
تعداد و شدت اين عاليم را اندازهگيری میكند .اين عاليم تركيبی
از موارد زير هستند(.)01
مشكالت عمومی مانند بیقراری مداوم و كوليک (كمتر از 3
ساعت در روز بیقراری يا تحريک پذيری دارد) كه حداقل  3روز
در هفته و به مدت  3هفته ادامه داشته باشد.
نشانههای گوارشی شامل دفع مكرر ،استفراغ ،اسهال ،يبوست
(با يا بدون راش) و وجود خون در مدفوع.
عاليم تنفسی مانند اوتيت ،سرفه مزمن ،خسخس سينه (غير
مرتبط با عفونت).
عاليم درماتولوژيک شامل درماتيت آتوپيک ،آنژيوادم و كهير كه
ناشی از عفونت و يا عوارض مصرف دارو نباشد.
نمرهگذاری  COMISSبه صورت زير است.
گريه .مدت گريه ارزيابی میشود .گريه طوالنیتر ،نمره بيشتری
میگيرد .گريه به مدت حداقل  3روز تا يک هفته كه توسط والدين
سنجش شده و اگر علل ديگری برای گريه نوزاد وجود نداشته
باشد مدت آن مورد ارزيابی میشود.
ريفالكس (برگشت شير از دهان) .به اندازه ميزان ريفالكس
نمره داده میشود .حجم و شدت ريفالكس در نمرهگذاری مؤثر
است.
شكل مدفوع .بر اساس مقياس بريستول ( )00سنجش میشود.
در تيپ يک و دو مدفوع سخت بوده و نشاندهنده يبوست است.
در تيپ  3و  9مدفوع نرمال است .در تيپ  1مدفوع نرم و در تيپ
 6اسهال وجود دارد ،البته اگر ناشی از عفونت نباشد .در تيپ 2
مدفوع آبكی بوده و حاكی از اسهال حجيم است.
پوست .بر اساس سطح پوشش درماتيت و ميزان ابتال نمره داده
شده و از خفيف تا شديد متغيير است.
عاليم تنفسی .بيشتر عاليم تنفسی به علت سرفه مزمن ،آبريزش
بينی و خس خس سينه ناشی از عفونتهای ويروسی است و
نشانههای تنفسی اهميت كمتری در نمرهدهی  COMISSدارند ،اما
ممكن است در آلرژی به شير گاو هم ايجاد شوند.
نمره  COMISSبين صفر تا  33است .هر عالمتی حداكثر 6
امتياز دارد ،غير از عاليم تنفسی كه حداكثر  3نمره میگيرد .اگر
نمره مساوی يا بيشتر از  07گرفته شود نوزاد در خطر ابتال به
 CMAقرار دارد .برای كسب نمره  07حداقل دو عالمت در حد
شديد بايد حضور داشته باشد و نمره باالتر از  07به حداقل 3
عالمت و دخالت دو سيستم مبتال نياز دارد (.)01
اين ابزار برای اولين بار در ايران استفاده میشود .برای استفاده
از اين مقياس ،ترجمه معكوس صورت گرفت .ابتدا به فارسی

روان ترجمه شد سپس اين ترجمه توسط يک متخصص زبان
انگليسی دوباره به زبان اصلی برگردانده شد و به  01نفر از
متخصصين كودكان ارايه و رسايی آن تاييد شده است .و سپس بر
اساس مطابقت دو متن انگليسی ،متن فارسی تصحيح شد.
به مدت  6ماه در شبكه بهداشت ،اورژانس و درمانگاه اطفال
بيمارستان كودكان دانشگاه علوم پزشكی تبريز پرسشنامه ها تكميل
و دادهها گردآوری شد و جهت ورود به پژوهش ،شرايط زير
رعايت گرديد .از والدين رضايت آگاهانه گرفته شد و شيرخواران
در صورت داشتن تب يا بيماری عفونی و يا بيماری زمينهای ديگر
و عدم رضايت والدين از مطالعه حذف شدند .با ارايه توضيحات
الزم ،پرسشنامه پژوهش به آنها داده شد اما برای تكميل با دقت
بيشتر ،پرسشنامه توسط محقق و به صورت پرسش و پاسخ
جمعآوری گرديد .برای هر بيمار به طور متوسط  01-01دقيقه
جهت تكميل پرسشنامه زمان صرف شد.

یافتهها

از ميان  011شيرخوار  10درصد مذكر ( 10نفر ) بودند،
وتفاوت چندانی بين جنسيت وجود نداشت .ميانگين سنی
شيرخواران  3/1±0/9ماه ،حداقل سن در ميان شيرخواران  0ماه و
حداكثر سن  6ماه بود .ميانگين وزن شيرخواران 1399 ±0003/18
گرم ،حداقل وزن در ميان شيرخواران  9711و حداكثر وزن 2011
گرم گزارش شد .ميانگين قد شيرخواران  14/18 ±9/47و ميانگين
دور سر شيرخواران  34/8±0/21سانتیمتر بود (جدول .)0
بر اساس معيار كلی پرسشنامه  %61 ، COMISSاز شيرخواران
نمره  %72 ، 1 -1نمره  00-6و  %8نيز نمره  07و بيشتر را كسب
كردند .ميانگين نمره  COMISSدر شيرخواران  9/2±3/11بود.
همچنين حداقل نمره  COMISSدر ميان شيرخواران صفر و
حداكثر  01بود.
آزمون فيشر نشان داد بين جنسيت و آلرژی به شير گاو ارتباط
آماری معنیداری وجود ندارد( .فراوانی شيرخواران با امتياز باالی
 07از  COMISSدر بين دختران و پسران برابر بود) .از بين 011
شيرخوار مطالعه شده 94 ،شيرخوار دختر و  10شيرخوار پسر
بودند كه در اين ميان  9شيرخوار دختر و  9شيرخوار پسر امتياز
باالی  07داشتند (.)=p1/6
آزمون  Exactنشان داد كه بين سن و آلرژی به شير گاو ارتباط
آماری معنیداری وجود ندارد ( .)P=1/16البته  P=1/16نشانگر آن
است كه معنیداری در حد مرزی است و احتمال دارد كه با
افزايش حجم نمونه نتايج به سمت معنیداری تغيير يابد .همچنين
اين آزمون نشان داد كه بين تغذيه و آلرژی به شير گاو ارتباط
آماری معنیداری وجود دارد ( )p.<1/110در گروهی از كودكان
(بيش از  %61كودكان) كه از شير مادر استفاده میكردند ،در هيچ
كدام از موارد ،امتياز باالتر از  07از  COMISSمشاهده نشد %4 .از
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موارد احتمالی آلرژی به شير گاو در گروهی از كودكان كه فقط از
شير گاو استفاده میكردند ،روی داده است و  %31موارد نيز متعلق
به گروهی از كودكان است كه به صورت تركيبی از شير گاو و شير
مادر استفاده میكردند .انجام آزمون تی مستقل برای شاخصهای
رشدی نشان داد كه بين آلرژی به شير گاو و وزن ارتباط معنیداری
وجود دارد .البته وجود مقدار  p=1/11نشانگر آن است كه
معنیداری در حد مرزی است و احتمال دارد كه با افزايش حجم
نمونه نتايج به سمت معنیداری تغيير يابد .بين آلرژی به شير گاو و
قد شيرخواران ارتباط معنیداری مشاهده شد ( .)p=1/17به اين
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معنی كه ميانگين قد كودكانی كه امتياز باالتر از  07از
كسب كردند (احتماال آلرژی به شير گاو) نسبت به گروه ديگر
كمتر بود ( 16در مقابل  14/3سانتیمتر) .همچنين بين آلرژی به
شير گاو و دور سر كودكان ارتباط معنیداری وجود دارد
( .)P=1/13به اين معنی كه ميانگين دور سر كودكانی كه آلرژی به
شير گاو تشخيص داده شده و بر اساس  COMISSامتياز بيش از
 07كسب كرده بودند ،كمتر از گروه ديگر بود ( 38/1در مقابل
 34/4سانتیمتر).
COMISS

جدول :1اطالعات دموگرافيک در بين شيرخواران
اطالعاتدموگرافیک 
جنسیت 

نسبتفامیلی 

سابقهفامیلیآلرژی 

زمانتولد 

نوعتغذیه 

پسر
دختر
والدين منسوب
والدين غير منسوب
بدون سابقه فاميلی آلرژی
آسم در مادر
آسم در پدر
آسم در مادر و پدر
رينيت آلرژيک در مادر
سابقه عدم تحمل به شير گاو در مادر و پدر
ترم
پرترم (نارس)
شير مادر
شيرخشک
شير مادر  +شير خشک

شیرخوار/درصد 
10
94
10
94
83
3
7
2
9
0
43
2
60
4
31

نمودار:1فراوانیاحتمالآلرژی به شير گاو( معيار  )COMISS

بحث

در مطالعه حاضر عاليم كلينيكی نظير گريههای مكرر،
ريفالكس ،شكل مدفوع ،مشكالت پوستی و تنفسی با پرسشنامه

 COMISSسنجش شد و ارزيابی پرسشنامه نشان داد در 8
شيرخواری كه نمره بيش از  07كسب كردند ،آلرژی به شير گاو
وجود داشت.
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بسياری از عاليم مطرح كننده آلرژی به شير گاو در شيرخواران
میتواند در وضعيتهای مرتبط به ريفالكس نيز تظاهر يابند و
عاليمی همچون تحريکپذيری ،گريههای مكرر ،كوليک،
شيرنخوردن ،اختالل در رشد ،استفراغ ،رگورژيتاسيون ،كم خونی،
خسخس سينه ،آپنه و اختالل خواب میتوانند مطرح كننده هر دو
وضعيت در كودكان و شيرخواران باشند ( 07و )03
همچنين ،در مطالعات ديگر در  01تا  70درصد از شيرخواران
با عاليم مطرح كننده ريفالكس گاستروازوفاژيال يا آلرژی به شير
گاو و نيز در  06تا  97درصد شيرخوارانی كه قبال بيماری ريفالكس
گاستروازوفاژيال آنها تشخيص داده شده است ،يک ارتباط بين
ريفالكس و آلرژی به شير گاو وجود داشته است ( .)03همچنين،
هيل و همكارانش در يک بررسی  04شيرخوار را بررسی كردند كه
عاليم بیقراری و استفراغهای مكرر و در  4مورد ازوفاژيت داشتند
و هيچ يک از آنها به درمانهای ضد ريفالكس پاسخ مناسب نداده
بودند ،اما پس از يک دوره دو هفتهای از درمان با رژيم غذايی
حذفی (بدون شير گاو) عاليم بهبود يافتند ( .)03در اين مطالعه
حاضر رابطه مثبت و معناداری بين متغير نوع تغذيه و فراوانی
آلرژی به شير گاو وجود دارد .بنابراين نوع تغذيه شيرخوار بر
فراوانی آلرژی به شيرگاو تاثير دارد .شيرخوارانی كه فقط از شير
گاو و يا تركيب شير مادر و شير گاو همزمان استفاده میكنند ،بيشتر
به آلرژی شير گاو مبتال شده و عاليم آلرژی شديدتر است .در تمام
شيرخوارانی كه فقط از شير مادر استفاده میكردند،
معيارهای  COMISSپايينتر از حد الزم برای بروز عاليم آلرژی
بود.
همچنين در پژوهش ديگری در  13درصد افراد بررسی شده
سابقه مصرف لبنيات توسط خود شيرخوار كه از نظر آماری بين
بازههای سنی زير  6ماه و باالی  6ماه تفاوت معناداری را نشان داد.
اين اختالف معنیدار نشان میدهد كه در سن زير شش ماه مصرف
شيرخشکهای حاوی شير گاو ريسک فاكتور مهمی در ايجاد
آلرژی به پروتئين شيرگاو است .در صورتیكه مصرف اين
شيرخشکها بعد از سن  6ماهگی كمتر تعيين كننده است .اين امر
ممكن است به دليل بلوغ سيستم ايمنی با افزايش سن شيرخوار
باشد ،زيراكه بلوغ سيستم ايمنی موجب ايجاد تحمل میشود.
همچنين در اين مطالعه در شيرخوارانی كه سابقه مصرف
آنتیبيوتيک در مادرانشان وجود داشت ،عاليم آلرژی زودتر بروز
كرده است و اكثر اين شيرخواران زير  6ماهگی عالمت دار شدهاند.
بنابراين اگر سابقه مثبتی از مصرف آنتیبيوتيک وجود داشته باشد،
خطر ايجاد آلرژی در سنين پايينتر افزايش میيابد ( .)09در مطالعه
حاضر رابطه مثبت و معناداری بين متغير سن و فراوانی آلرژی شير
گاو وجود نداشت .بنابراين سن شيرخوار بر فراوانی آلرژی شير
گاو تاثيری ندارد .فراوانی افرادی كه امتياز باالتر از  07از
 COMISSكسب كردهاند در گروه سنی يک ماه و دو ماه بسيار

بيشتر از ساير گروههای سنی است .لذا شايد بتوان نتيجه گرفت كه
در صورت معنیدار شدن نتايج ،احتمال آلرژی به شير گاو در
سنين پايينتر بيشتر است ،البته از آنجايیكه بازه سن شيرخواران
كوتاه و بين  0-6ماه بوده لذا اين فراوانی میتواند زياد معنیدار
نباشد.
در مطالعهای اهميت تغذيه با شيرمادر در پيشگيری از آلرژی
بررسی شده كه يافتهها نشان میدهد تغذيه انحصاری با شير مادر
باعث تقويت سيستم ايمنی میشود .شير مادر مهمترين و بهترين
عامل حفاظتی در پيشگيری و يا كاهش و يا تخفيف آلرژی غذايی
در كودكان است .انجمن كودكان آمريكا بيان نموده كه تغذيه
انحصاری با شير مادر تا حدود  6ماهگی ممكن است سبب كاهش
درماتيت آتوپيک ،آلرژی و ويز شود (.)01
در اين مطالعه هم شاخص رشدی به نوع تغذيه وابسته بود و
هر چه عالئم آلرژی شديدتر باشد بر روند رشد تأثيرگذارتر است.
گفته میشود رشد كودكان تغذيه شده با شير مادر آهستهتر از
كودكان تغذيه شده با شيرخشک است ( 06و  )01البته رشد
آهستهتر كودكان تغذيه شده با شير مادر میتواند با مزايای استفاده
طوالنی مدت از شيرمادر همراه باشد .افزايش وزن بيشتر در اوايل
كودكی با عوارضی مانند خطر چاقی ،افزايش فشارخون،
بيماریهای قلبی و ديابت در ارتباط است .خطر ابتال به اين
مشكالت در كودكان تغذيه شده با شيرخشک بيشتر از كودكان
تغذيه شده با شير مادر است ( .)02در مطالعه حاضر نيز رابطه
مثبت و معناداری بين متغير وزن و دور سر و قد با فراوانی آلرژی
شير گاو وجود دارد .شيرخوارانی كه نمره  COMISSآنها مثبت بود
و آلرژی به شير گاو در آنها اثبات شده بود شاخصهای رشدی
پايينتری نسبت به سنشان داشتند .لذا شاخصهای رشد شيرخوار
بر فراوانی آلرژی شير گاو تاثير دارد.
نتايج نشان میدهد شيرخوارانی كه نمره  COMISSكمتر
(متوسط  )1دارند ،بعد از يک ماه درمان با رژيم غذايی حاوی
پروتئين شيرگاو Challenge Test ،آنها مثبت بود و احتمال ابتال
 1/83و درجه اطمينان  )1/21-1/43( %41است .در نتيجه تجزيه و
تحليل  ، COMISSميزان حساسيت و اختصاصی بودن تست را
تاييد میكند و میتواند ابزار مناسبی جهت مراقبان بهداشت برای
شناسايی شيرخواران مشكوك به آلرژی شير گاو باشد ( .)08در
مطالعه حاضر نيز با استفاده از پرسشنامه  ، COMISSشيرخواران
مبتال به  CMAشناسايی شدند و نمره همه مثبت  07بود.

نتیجهگیری

روش تحقيق حاضر به صورت ميدانی و از نوع تمام شماری
بود .پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه پژوهشهای كاربردی
است و با توجه به نتايج ،در شيرخوارانی كه تغذيه شان با
شيرخشک (پروتئين گاوی) و يا تركيبی (شيرخشک و شيرمادر)
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است ،آلرژی به شير گاو در آنها مثبت بوده و تفاوت معناداری با
شيرخوارانی كه فقط از شيرمادر تغذيه میشوند ،دارد .همچنين اين
تفاوت معنادار در شاخصهای رشدی هم ديده میشود .اما در اين
مطالعه جنسيت و سن تفاوت معناداری با آلرژی به شير گاو نشان
ندادند.
شناسايی شيرخواران مبتال به آلرژی با شير گاو با واكنشهای
تاخيری دشوار بوده و از محدوديتهای اين مطالعه است زيرا
عاليم میتواند با شدتهای مختلف و نيز در ارگانهای مختلف
روی دهد .اگرچه مشكالت شايع دوره شيرخوارگی نظير كوليک و
ريفالكس ممكن است به طور مثبت كاذب  ،امتيازبندی پرسشنامه
را افزايش داده و ويژگی  COMISSرا كاهش دهند ولی در عين
حال استفاده از روشهای بیخطر و در دسترس نظير پرسشنامه
 COMISSمیتواند روش كاربردی مناسبی جهت تشخيص به
موقع آلرژی به شير گاو ،آگاهی رسانی الزم به والدين جهت
پيشگيری و يا ارجاع به متخصصين آلرژی توسط مراقبان بهداشتی
جهت درمان آن باشد.

قدردانی

از مسئولين محترم شبكه بهداشت ،اورژانس و درمانگاه
بيمارستان كودكان دانشگاه علوم پزشكی تبريز و همچنين والدين
محترم شيرخوارانی كه در اين مطالعه همكاری نمودند تشكر و
قدردانی میكنيم .اين مقاله برگرفته از پاپان نامه به شماره 18133
است.
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مداخله ای در جريان مطالعه برای شيرخواران انجام نگرفته
است و نيز تمامی اطالعات بيماران بصورت محرمانه حفظ شده
است .و كد اخالقی مقاله به شماره IR.TBZMED.REC.1397.093
مي باشد.
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م ص ش بيماريابی و طراحی موضوع ،نيز نگارش و
ويراستاری مقاله ،پ س س اجرا ،بررسی و تحليل آماری و نوشتن
مقاله ،م ر بيماريابی و همكاری در نوشتن و ويراستاری مقاله ،م ح
همكاری در اجرا ،پ ح همكاری در طراحی موضوع مقاله را
عهده داشتند .نويسندگان مقاله آن را تاليف نموده و نسخه نهايی
مقاله را خوانده و تاييد كردهاند.
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