
Työkalu, havainnoinnin tueksi
jolla voidaan tunnistaa lehmänmaidosta 
imeväisille ja pikkulapsille liittyviä oireita

  Cow’s Milk-related Symptom Score 
CoMiSSTM

Where Nutrition Becomes Therapy



Taustaa
LEHMÄNMAIDON JUOMISEEN 
LIITTYVIÄ OIREITA

Monilla vauvoilla esiintyy oireita, jotka saattavat  
liittyä lehmänmaidon juomiseen. 

Koska lehmänmaitoproteiiniallergialle ei ole olemassa 
spesifistä diagnostista markkeria, sitä ei useinkaan mie-
titä diagnoosina.

Kyse on useimmiten kahdesta erilaisesta 
potilasryhmästä:

       potilaat, joilla on selvä lehmänmaitoallergia

       potilaat, joilla on epäselviä oireita eri 
elinjärjestelmissä

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat on helppo tunnistaa: 

       ne ovat pääasiallisesti vauvoja, joilla esiintyy 
välittömiä/nopeita reaktioita 

      ja jotka useimmiten ovat IgE-välitteisiä

Tähän ryhmään kuuluu kuitenkin vain pieni osa 
perusterveydenhuollossa hoidetuista vauvoista, joiden 
oireiden epäillään liittyvän lehmänmaitoon.

Toiseen ryhmään kuuluvat vauvat ovat tavallisempia 
ja samalla kuitenkin vaikeampia tunnistaa. Sen vuoksi 
tarvitaan parempia työkaluja, jotta heidät havaitaan ja 
tunnistetaan.
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LEHMÄNMAITOALLERGIAN OIREITA

Monilla maitoallergisilla lapsilla esiintyy vähintään yksi tai useita 
oireita. Oireita ilmenee usein yhdessä tai useassa elinjärjestelmässä, 
tavallisimmin mahan ja suoliston alueella sekä iholla.1,2

Useimmilla lapsilla on vähintään kaksi oiretta ja vähintään kahdessa 
eri elinjärjestelmässä.2

Noin 50–70 %:lla lapsista on iho-oireita, 50–60 %:lla on maha- ja 
suolisto-oireita ja noin 20–30 %:lla hengitystieoireita.3

1.  Lifschitz C, Szajewska H. Cow’s milk allergy: evidence-based diagnosis and management for 
the practitioner. Eur J Pediatr. 2015;174:141-50.

2.  Høst A. Cow’s milk protein allergy and intolerance in infancy. Some clinical, epidemiological 
and immunological aspects. Pediatr Allergy Immunol 1994; 5(5 Suppl): 1-36.

3.  Vandenplas Y, Koletzko S,  Isolauri E, Hill D, Oranje A, Brueton M, Staiano A Dupont C.   
Guidelines for the diagnosis and management of cow’s milk protein allergy in infants. Arch 
Dis Child. 2007;92:902-8.

Monet vanhemmat kertovat lapsellaan 
ilmenevän joitain tai kaikkia seuraavista oireista: 

  Itkuisuutta, koliikkia 

  Ulostusvaikeuksia tai 2–3 löysää 
ulostetta päivässä 

 Oksentelua/pulauttelua 4–6 kertaa päivässä 

 Lievää atooppista ihottumaa

Ei ole olemassa diagnostisia testejä lehmänmaitoallergian 
toteamiseen (paitsi eliminaatioruokavalio ja sen jälkeen 
altistus), tarvitaan työkalu, joka auttaa avoterveydenhuollon 
toimijoita huomaamaan ja tunnistamaan 
lehmänmaitoallergian oireita.

Toivottavasti työkalu helpottaa maitoallergiaoireita saavien 
lasten oikeaa diagnosointia allergian varhaisvaiheessa.
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MIKÄ ON CoMiSS ?

l  CoMiSS on työkalu, jonka tavoite on auttaa 
havaitsemaan lehmänmaitoallergian tavallisimmat 
oireet, ja tämä puolestaan voi johtaa oikeaan 
diagnoosiin varhaisemmassa vaiheessa.

l  CoMiSS lisää lehmänmaitoallergiaan liittyvää 
tietämystä, mikä puolestaan vähentää yli- ja/tai 
alidiagnosoinnin vaaraa.

l  CoMiSS-työkalua voidaan käyttää myös oireiden 
kehittymisen ja määrän arviointiin hoitojakson aikana. 

l  CoMiSS-työkalua on käytetty kliinisissä tutkimuksissa. 
Työkalun ennustevarmuus on tutkimusten mukaan 
80% niissä tapauksissa, joissa aloituspistemäärä 
>12 laskee kahdessa viikossa pistemääräksi <6 
eliminaatiohoidon aikana, johon liittyy pitkälle 
hydrolysoitu erikoisvalmiste.

KENELLE CoMiSS ON TARKOITETTU?
CoMiSS on tarkoitettu ennen kaikkea kliinisille, perusterveyden- 
huollossa työskenteleville ja niille, jotka tarvitsevat 
yksinkertaisen, nopean ja helppokäyttöisen työkalun. Esimerkiksi 
terveydenhoitaja tai vanhemmat voivat täyttää CoMiSS-
pistelomakkeen ennen lääkärissä käyntiä.

CoMiSS ei ole lehmänmaitoallergian  
diagnostinen testi. 

Se ei korvaa ruoka-ainealtistusta 
ja sen käytännön hyötyä on arvioitava 

prospektiivisella satunnaistetulla tutkimuksella.

CoMiSS-

TYÖKALU HAVAINNOINNIN TUEKSI

CoMiSS-työkalu ei auta tunnistamaan lapsia, joilla on 
ilmeinen lehmänmaitoproteiiniallergia ja jotka ovat saaneet 
esimerkiksi anafylaktisen reaktion tai heillä esiintyy 
välittömiä IgE-välitteisiä oireita.  

Sen sijaan monien vauvojen allergiaa on vaikea 
tunnistaa koska, heillä esiintyy ei-IgE-välitteisiä 
reaktiota maitoproteiiniin. Näillä lapsilla reaktiot 
ilmenevät viiveellä ja ilmenevät usein tiettyjen 
elinjärjestelmien lievinä tai keskivaikeina oireina. 

Toiminnallisia maha-suolikanavan oireita, kuten pulauttelua 
ja oksentelua, ummetusta, itkuisuutta tai koliikkia, joita 
pidetään ei-IgE -välitteisinä reaktioina. Atooppinen 
ihottuma yhdistetään usein lehmänmaitoproteiinin saantiin.

Asiantuntijoiden konsensus

Acta Paediatrica 2015; 104: 334-9.4 5



NOURISHING PERSONAL HEALTH

Miten 
CoMiSS -TYÖKALUA KÄYTETÄÄN 
KLIINISESSÄ TYÖSSÄ

CoMiSS-työkalulla voidaan arvioida oireiden 
lukumäärää ja vaikeusastetta.

Lehmänmaitoallergian epäily perustuu seuraavien 
oireiden yhdistelmistä:

YLEINEN TYYTYMÄTTÖMYYS
Jatkuvaa tyytymättömyyttä tai koliikkia (itkuisuutta ja 
tyytymättömyyttä ≥ 3 tuntia vuorokaudessa) vähintään 
3 päivänä viikossa > 3 viikon ajan.

MAHA- JA SUOLISTO-OIREET 
Toistuvaa pulauttelua, oksentelua, ripulia, ummetusta 
(johon liittyy tai ei liity ihottumaa peräaukon ympärillä), 
verta ulosteessa.

HENGITYSTIEOIREET 
Vuotava nenä (korvatulehdus), jatkuva yskä, rohiseva 
hengitys (joka ei liity infektioon).

IHO-OIREET  
Atooppinen ihottuma, angioödeema, nokkosihottuma, 
joka ei liity akuuttiin infektioon tai lapsen saamaan 
lääkeaineeseen.

© Nestlé Health Science 
2015

CoMiSS: Maitoallergiaan liittyvien oireiden pisteytys

Pisteasteikko on 0–33. Jokaisen oireen enimmäispistemäärä on 6, paitsi hengitystieoireilla, joiden enimmäispistemäärä on 3. 
Jos yhteispisteet ovat ≥ 12, oireet liittyvät mahdollisesti lehmänmaitoon. Silloin on todennäköisesti kyse 
lehmänmaitoproteiiniallergiasta.
Jos yhteispisteet ovat < 12, oireet todennäköisesti eivät liity lehmänmaitoon. Silloin on aihetta etsiä muita syitä oireisiin.  

Lehmänmaitoproteiiniallergian diagnoosi voidaan vahvistaa vain eliminaatioruokavaliolla, jonka jälkeen lapsi altistetaan 
jälleen suun kautta annetulle lehmänmaitoproteiinille.

TULOSTEN TULKINTA

CoMiSS on yksinkertainen, nopea ja helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla on helpompi tunnistaa lehmänmaitoallergiaan liittyviä 
oireita. Se lisää lehmänmaitoproteiiniallergian yleisimpien oireiden havaitsemista, mikä puolestaan voi edistää varhaisempaa 
diagnostisointia. CoMiSS-työkalua voidaan käyttää myös oireiden kehittymisen ja määrän arviointiin hoitojakson aikana.

TAVOITE

Jos epäillään lehmänmaitoon liittyviä oireita, havaituille/ilmoitetuille oireille annetaan oiretyypin mukaan parhaiten vastaava 
pistemäärä. Kun kysely on valmis, pisteet lasketaan yhteen ja loppusumma merkitään pisteytyslomakkeen alimmaiseen ruutuun.

KÄYTTÖOHJEET

Vandenplas, Y., Dupont, C., Eigenmann, P., Host, A., Kuitunen, M., Ribes-Koninck, C., Shah, N., Shamir, R., Staiano, A., Szajewska, H. and Von Berg, A., A workshop 
report on the development of the Cow’s Milk-related Symptom Score awareness tool for young children. Acta Paediatrica. 2015;104:334-9.

Sukunimi: Etunimi: Ikä: Päivämäärä:

SUMMA

OIRE PISTETTÄ

Itkuisuus* ≤ 1 tuntia/vrk
1–1,5 tuntia/vrk
1,5–2 tuntia/vrk
2–3 tuntia/vrk
3–4 tuntia/vrk
4–5 tuntia/vrk
≥ 5 tuntia/vrk

0
1
2
3
4
5
6

PISTETTÄ

Pulauttelu 0–2 kertaa/vrk
≥ 3 – ≤ 5 pieni määrä
>  5 kertaa, joissa määrä on >1 teelusikallinen
>  5 kertaa, joissa määrä on ± puolet ruoasta harvemmin kuin joka toisella syömiskerralla
Säännöllistä pienien määrien oksentelua > 30 minuuttia syömisen jälkeen 
Oksentaa puolet tai kaiken ruoan vähintään puolessa syömiskerroista
Koko mahalaukun sisällön oksentaminen jokaisen syömiskerran yhteydessä 

0
1
2
3
4 
5
6

PISTETTÄ

Ulosteet
(Bristolin  
ulosteasteikko)

Tyyppi 1 ja 2 (kova uloste)
Tyyppi 3 ja 4 (normaali uloste)
Tyyppi 5 (pehmeä uloste)
Tyyppi 6 (löysä uloste, joka ei liity infektioon)
Tyyppi 7 (vetinen uloste)

4
0
2
4
6

PISTETTÄ

Hengitys- 
oireet

Ei hengitysoireita
Yksittäisiä oireita
Lieviä oireita
Vaikeita oireita

0
1
2
3

PISTETTÄ

Iho- 
oireet

Atooppista ihottumaa
Ei ole 0   0
Lievä 1                     1
Keskivaikea 2                    2
Vaikea 3                     3

0–6 PÄÄ-KAULA-VARTALO KÄSIVARRET-KÄDET-JALAT-JALKATERÄT

PISTETTÄ

Nokkosihottumaa  EI OLE     ON
 0                     6

0 tai 6

*   Itkuisuus otetaan huomioon vain, jos lapsi vanhempiensa arvion mukaan on vähintään viikon ajan itkenyt usein ilman ilmeistä syytä.
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1. Vandenplas Y, Hachimi-Idrissi S, Casteels A, Mahler T, Loeb H. A clinical trial with an “anti-regurgitation” formula. Eur J Pediatr. 1994;153:419-
23. 

ITKUISUUS
Tässä arvioidaan itkuisuuden kestoa.  
Mitä pidempään itku kestää, sitä enemmän 
pisteitä annetaan.  

l  Vähintään 3 päivää/viikko viikon ajan tai 
pidempään vanhempien arvion mukaan  
ilman ilmeistä syytä.

l  Koliikkiin liittyvää itkua. Koliikiksi määritellään 
vähintään viikon ajan jatkunut  
yli 3 tuntia jatkuva itku/päivä vähintään  
3 päivänä viikossa. 

l  Taulukkoon merkitään 3 pistettä, jos 
itkuisuutta on enintään 3 tuntia/päivä.

PULAUTTELU
Arvioidaan pulauttelun 
määrää ja vaikeusastetta.

l  Käytä asteikkoa 
pulauttelun arviointiin.1

≤ 1 tunti/vuorokausi
1–1,5 tuntia/vrk
1,5–2 tuntia/vrk
2–3 tuntia/vrk
3–4 tuntia/vrk
4–5 tuntia/vrk
≥ 5 tuntia/vrk

PISTETTÄ
0
1
2
3
4
5
6

Itkuisuus*

0–2 kertaa/vrk
≥ 3–≤ 5 pieniä määriä
>  5 kertaa, joissa määrä on yli 1 teelusikallinen
> 5 kertaa, joissa määrä on ± puolet ruoasta 
harvemmin kuin joka toisella syömiskerralla
Säännöllistä pienien määrien pulauttelua  
yli 30 minuuttia syömisen jälkeen
Tilanteita, joissa lapsi oksentaa puolet 
tai kaiken ruoan vähintään puolella 
syömiskerroista
Koko mahalaukun sisällön oksentaminen 
jokaisen syömiskerran yhteydessä 

PISTETTÄ
0
1
2
3

4

5

6

Pulauttelu

u Ikä yli 2 viikkoa ja alle 4 kuukautta

*  Otetaan huomioon vain, jos lapsi 
vanhempiensa arvion mukaan on 
itkenyt usein ilman ilmeistä syytä 
viikon ajan tai pidempään.
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u Ikä yli 2 viikkoa ja alle 6 kuukautta

2. Lewis SJ, Heaton KW. Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scand. J. Gastroenterol.1997; 32: 920-4.1. Vandenplas Y, Hachimi-Idrissi S, Casteels A, Mahler T, Loeb H. A clinical trial with an “anti-regurgitation” formula.  
Eur J Pediatr. 1994; 153: 419-23. 

ULOSTEET
Ulosteen koostumusta arvioidaan yleisesti 
käytetyllä Bristolin ulosteasteikolla 2: 

l  Tyyppi 1 ja 2 viittaa ummetukseen

l  Tyyppi 3 ja 4 on ihanteellinen koostumus 

l  Tyyppi 5 pehmeä uloste 

l  Tyyppi 6 viittaa ripuliin 

l  Tyyppi 7 viittaa selkeään ripuliin

Ulosteet (Bristolin ulosteasteikko)

Tyyppi 1 ja 2 (kova uloste)
Tyyppi 3 ja 4 (normaali uloste)
Tyyppi 5 (pehmeä uloste)
Tyyppi 6 (löysä uloste, joka ei 
liity infektioon)
Tyyppi 7 (vetinen uloste)

PISTETTÄ
4
0
2
4

6

l  Tyyppi 3
Muistuttaa makkaraa, 
jonka pinnalla on 
halkeamia

l  Tyyppi 6
Pehmeitä, kuohkeita 
pikkupaloja, 
joiden reunat ovat 
pyöreät, puuromaista

l  Tyyppi 5
Pehmeitä paloja, 
joiden reunat ovat 
terävät (helppo 
ulostaa)

l  Tyyppi 4
Muistuttaa makkaraa 
tai käärmettä, 
taipuisa ja sileä

l  Tyyppi 7
Vetistä ilman 
kokonaisia 
palasia, täysin 
juoksevaa.

l  Tyyppi 1
Erillisiä, kovia, 
vaikeasti ulostuvia 
kokkareita

l  Tyyppi 2
Makkaran muotoinen, 
kokkareinen

u Vähintään viikko
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i
KÄYTÄ PISTEYTYSLOMAKETTA
Jos epäillään lehmänmaitoon liittyviä oireita, havaituille/
ilmoitetuille oireille annetaan oiretyypin mukaan parhaiten 
vastaava pistemäärä.

Laske summa:

    Summa ≥ 12: Tämä harkinnanvarainen raja-
arvo viittaa siihen, että oireet johtuvat 
todennäköisesti lehmänmaidosta. Silloin on 
mahdollisesti kyse lehmänmaitoproteiiniallergiasta. 
Lehmänmaitoproteiiniallergian diagnoosi voidaan vahvistaa 
vain eliminaatioruokavaliolla, jonka jälkeen lapsi altistetaan 
jälleen suun kautta annetulle lehmänmaitoproteiinille.

    Summa < 12: oireen syynä ei todennäköisesti ole 
lehmänmaito. Silloin on aihetta etsiä muita syitä oireisiin.

CoMiSS-asteikko on 0–33. 

Jokaisen oireen enimmäispistemäärä on 6, paitsi 
hengitysoireilla (enimmäispistemäärä on 3). 

Harkinnanvarainen raja-arvo ≥ 12 valittiin kriteeriksi, 
jotta pystytään tunnistamaan vauvat, jotka kuuluvat 
lehmänmaitoproteiiniallergian riskiryhmään. Lapsella on 
oltava vähintään kaksi vaikeaa oiretta, jotta pistemääräksi 
valitaan 12. Yli 12 pistettä annetaan vain, jos oireita on 
vähintään kolme ja niitä esiintyy vähintään kahdessa eri 
elinjärjestelmässä.

CoMiSS 
     -asteikko

IHO 
 Pisteytys perustuu siihen, 
miten isolla ihoalueella 
ihottumaa esiintyy, samalla 
periaatteella kuin arvioidaan 
myös palovammoja.

Arvioitu alue:
l 0 = 0
l < 1/3 = 1
l 1/3–2/3 = 2
l > 2/3 = 3

u Jatkuva yskä
u  Vuotava nenä 
u Vinkuva hengitys

HENGITYS 
CoMiSS-työkaluun kuuluu myös 
hengitystieoireiden arviointi, 
vaikka niille annetaankin pienempi 
painoarvo (alhaisempi pisteytys), 
sillä jatkuva yskä, vuotava nenä 
ja rohiseva hengitys johtuvat 
useimmiten virusinfektioista. 

l  Hengitystieoireiden syynä voi 
kuitenkin olla lehmänmaito.  

Hengitys-
oireet

Ei hengitysoireita
Yksittäisiä oireita
Lieviä oireita
Vaikeita oireita

PISTETTÄ
0
1
2
3

Iho-oireet
Atooppista ihottumaa

Ei ole 0   0
Lievä 1                     1
Keskivaikea 2                    2
Vaikea 3                     3

Nokkosihottuma  EI OLE  ON
 0 6

PISTETTÄ
0–6

0 tai 6

PÄÄ-KAULA-
VARTALO

KÄSIVARRET-KÄDET
JALAT-JALKATERÄT

Pää  
ja kaula 9 %

Käsivarsi 9 % 
(kukin)

Jalat 18 % 
(kukin)

TAKAPUOLIETUPUOLI

Sukuelimet ja 
perineum 1 %

päästä
0 vuotta 1 vuotta 5 vuotta 10 vuotta 15 vuotta

Oireilevan ihoalueen suhteellinen osuus (% BSA) 

reisistä
toisesta jalasta

Vartalo
Etuosa 18 %
Takaosa 18 %
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