
Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – 2012 – vol. 12 – nr. 4      63

INFLUENŢA ALIMENTAŢIEI LA SÂN ASUPRA CEFALEEI şI 
MIGRENEI LA COPII

BREASTFEEDING INFLUENCE ON HEADACHE AND MIGRAINE 
SyNDROME IN CHILDREN

Marija Knežević- Pogančev1, A. Šrek2, A. Doronjski3, S. Stefanović3,  
G. Velisavljev-Filipović2

REzUMAT  
Influenţa duratei de alimentaţie la sân asupra manifestării migrenei și asupra vârstei la care apar simptomele a fost examinată 
prin analiza datelor de anamneză privind alimentaţia a 24.011 de copii cu vârste între 3 și 16 ani, care locuiesc în Vojvodina 
(o provincie din nordul Serbiei). Concluziile, au fost deduse prin compararea datelor copiilor fără cefalee recurentă, copiilor cu 
cefalee recurentă (18,83%) și copiilor cu migrenă (8,63%). Copiii fără cefalee fuseseră hrăniţi la sân în medie 4 luni și 27 de zile, 
iar copiii cu cefalee timp de 5 luni și 3,9 zile. Copii cu migrenă au avut cea mai scurtă perioadă de alimentaţie la sân – în medie 4 
luni și 10,8 zile. Copiii cu migrenă fără aură au fost alimentaţi la sân o perioadă semnificativ mai scurtă (3 luni și 27 de zile) decât 
copiii cu alte sindroame de migrenă (4 luni și 5,1 zile), în special comparativ cu copiii cu migrenă cu aură (5 luni și 18,9 zile).
Cuvinte cheie: copii, cefalee, migrenă, alimentaţie la sân. 

SUMMARy  
Influence of duration of breastfeeding on manifestation of migraine syndrome and on age at which symptoms occur was exa-
mined by analyzes of anamnesis data about nutrition of 24011 children age 3 to 16, residing in Vojvodina (northern province of 
Serbia). The conclusions were induced by comparing data for children without recurrent headache, for children with recurrent 
non-migraine headache (18,83%) and with migraine headache (8,63%). Children without headache were breastfed on an average 
4 months and 27 days, and children with non-migraine headache 5 months and 3.9 days. Children with migraine headache had 
the shortest period of breastfeeding – on an average 4 months and 10.8 days. Children with non-aura migraine were significantly 

shorter breastfed (3 months and 27 days) than children with 
other migraine syndromes (4 months 5.1 days), particularly 
than children with aura migraine (5 months 18.9 days). 
Key words: children, headache, migraine, breastfeed

INTRODUCERE

Factorii care predispun la migrenă sunt factori de 
risc pentru manifestarea migrenei, dar ei nu o provoacă 
direct și nu au o relație cauzală clară cu atacul de 
migrenă însuși (1,2,3,4). Pe lângă caracteristicile de 
bază și determinantele constituționale, s-au studiat 
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factori ai dezvoltării perinatale și psihomotorii, 
precum și factori de mediu și s-a stabilit legătura 
lor cu migrena (5,6,7). Caracteristicile copiilor care 
ar putea fi identificați în perioada premergătoare 
manifestărilor sindromului de migrenă, ar permite 
prevenirea migrenei prin măsuri adecvate de prevenire 
luate extrem de timpuriu. în acest sens, alimentația la 
sân poate fi importantă (8, 9, 10).

Până în prezent, durata alimentației la sân nu 
a fost descrisă și nu are un efect cunoscut asupra 
migrenei. Obiectivul a fost să determinăm influența 
duratei alimentației la sân asupra migrenei la copii, 
diferitele tipuri de migrenă și vârsta când apar aceste 
prime simptome. 

METODE

Această cercetare a fost efectuată pe teritoriul 
Vojvodinei, provincie din nordul Serbiei, care are o 
populație de 2.031.992 conform ultimului recensă-
mânt (din anul 2002). în timpul studiului, care s-a 
derulat din 1988 până în 2004, au fost administrate 
2000 de chestionare în fiecare an participanților, care 
au fost selectați din grădinițe și 42 de școli din 9 orașe 
din Vojvodina (Novi Sad, Subotica, Kikinda, Zren-
janin, Vrsac, Bela Crkva, Melenci, Futog și Teme-
rin). Copiii au fost selectați în funcție de luna și anul 
nașterii și de primele trei litere ale primului nume și al 
prenumelui, printr-un procedeu de eșantionare clus-
ter, stratificată, în mai multe etape. Această modalita-
te a asigurat faptul că un copil nu putea să fie inclus în 
studiu de două ori pe parcursul acestei lungi perioade 
de cercetare. în total au fost examinați 30.636 de co-
pii cu vârste cuprinse între 3-17 ani (15.202 fete și 
15.434 băieți).

Subiecții și/sau părinții lor au fost rugați să com-
pleteze un chestionar la domiciliu. Chestionarele au 
fost distribuite copiilor și/sau părinților, selectați prin 
eșantionare aleatoare. Chestionarul semi-structurat, 
care a fost dezvoltat special pentru acest studiu de că-
tre autor, a fost proiectat în conformitate cu criteriile 
Societății Internaționale pentru Studiul Cefaleei.

A fost un chestionar de screening care a fost 
completat de copii cu vârste de 15-17 ani și de către 
părinții subiecților mai mici. El a inclus 3 secțiuni: 
(1) itemi despre caracteristicile socio-demografice ale 
copilului și ale familiei sale precum și ale școlii; (2) 
itemi referitori la alăptare și dezvoltare și (3) itemi 
despre cefalee.

Chestionarul a fost dezvoltat în trei etape. în 
prima, au fost organizate interviuri semi-structurate 
cu medici pediatri, cercetători și asistente medica-
le pentru selecția domeniilor relevante. Domeniile 
pentru secțiunile referitoare la cefalee au fost selec-
tate pe baza criteriilor Clasificării Internaționale a 
Tulburărilor legate de Cefalee – partea a II-a. Au 
fost identificați peste 150 de itemi posibili. în pri-
mul formular au fost incluși itemi corespunzători, 
comprehensivi și preciși. Răspunsurile posibile au 
fost opțiuni deschise și judecăți categorice. în a doua 
fază, chestionarul a fost pre-testat în interviuri se-
mi-structurate aplicate unui grup mic de copii care 
fie sufereau, fie nu sufereau de cefalee (au fost in-
cluse 16 familii). în această fază am urmărit evalu-
area validității conținutului chestionarului. în plus, 
sensibilitatea a fost evaluată prin corelarea datelor 
din chestionar cu cele din fișele medicale ale copiilor 
care aveau cefalee. în urma acestei faze a rezultat o 
versiune revizuită care a fost evaluată doar pe copiii 
sănătoși. Cincizeci de copii și adolescenți au com-
pletat chestionarul de două ori în trei săptămâni. 
Au fost analizate aspecte ca: rata non-răspunsului, 
distribuțiile răspunsurilor, prezentarea răspunsului 
grafic (inconsecvența răspunsului) și greutățile le-
gate de chestionar (timpul necesar completării, for-
matul, etc.). S-au modificat sau au fost eliminați un 
număr de itemi astfel încât forma finală a cuprins 93 
de itemi pentru completarea cărora erau necesare 20 
de minute. 

Au fost analizate datele despre alimentația la sân 
pe baza celor 93 itemi rămași.

Criteriile de includere au fost: vârsta 3-17 ani, 
consimțământul informat, sub semnătură, din partea 
părinților pentru copiii de 3-15 ani și din partea 
părinților și copiilor în vârstă de 15-17 ani. Criteriul 
de excludere a fost un diagnostic precedent al unei boli 
care are cefalee drept simptom. Precizia chestionarului 
folosit în această cercetare s-a bazat pe clasificarea 
și criteriile de diagnostic pentru cefalee, nevralgii 
craniene și nevralgia facială și pe criteriile revizuite 
ale Societății Internaționale pentru Studiul Cefaleei 
(11). Vârsta mediană a subiecților studiului a fost de 9 
ani și 2,5 luni (rangul 2-17 ani, deviația standard (DS) 
3,44). Numărul mare al copiilor chestionați a permis 
concluzii definite. 

Studiul s-a efectuat în 2 faze: completarea 
chestionarului și, pentru cei cu cefalee recurentă 
(MR), un interviu față-în-față. Pe baza datelor 



STUDII CLINICE  MARIJA KNEžEVIć- POGANčEV • Influenţa alimentaţiei la sân asupra cefaleei şi migrenei la copii

Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – 2012 – vol. 12 – nr. 4      65

colectate prin chestionar, copiilor care aveau MR li 
s-a administrat un interviu extins și au fost supuși 
unui examen neurologic. 

Precizia chestionarului utilizat în acest studiu s-a 
bazat pe criteriile Societății Internaționale pentru 
Studiul Cefaleei. Folosind codurile de clasificare ale 
societății, migrena a fost acceptată ca 1.1-1.7, migrena 
cu aură a fost 1.2.2 – 1.2.6, migrena fără aură a fost 1.1, 
iar alte migrene au fost 1.3 – 1.7. Cefaleea recurentă 
a fost acceptată ca toate tipurile de cefalee care au 
apărut de 13 ori pe lună, fără a le separa în funcție 
de caracteristici specifice. Caracteristicile atacurilor 
de migrenă în funcție de Clasificarea Internațională a 
Tulburărilor legate de Cefalee au fost utilizate pentru 
diagnostic și pentru a analiza datele și a le pregăti 
pentru analiza statistică. 

Dintre chestionare, 3.364 (10%) ar putea fi 
părtinitoare (distorsionate), 4,5% datorită unui 
posibil interviu dublu, și 5,5% datorită lipsei de 
date din chestionare. S-au analizat separat date 
în funcție de cefaleea recurentă pentru copii care 
au răspuns complet la chestionar. Doar 24.011 
de chestionare au furnizat date complete despre 
alimentația la sân.

Testul Hi2, testul Levin și ANOVA au fost utilizate 
drept metode statistice. A fost utilizat un nivel de 
semnificație de 5% (p <0.05). Durata alimentației 
la sân a fost testată prin analiza de varianță, testul 
cu nivele multiple și testul Scheffe. Toate analizele 
statistice au fost realizate cu SPSS 15.0 (SPSS Inc., 
Chicago, Ill., USA). 

REzULTATE

Nu a existat vreo diferență semnificativă datorată 
vârstei, genului, naționalității sau nivelului de educație 
al părinților. Cefaleea a fost depistată în 18,83% din 
cazuri, iar migrena în 8,63% din cazurile grupului 
cercetat. Din grupul copiilor care sufereau de migrenă, 
migrena cu aură a fost caracteristica a 25,32% dintre 
copii, migrena fără aură a 67,50% dintre copii și alte 
migrene au afectat 7,17% dintre copii. 

Copiii cu migrenă au avut cea mai scurtă perioadă 
de alimentație la sân, în medie 4 luni și 10,8 zile. 
Copiii fără cefalee au fost alimentați la sân timp de 
4 luni și 27 de zile iar copiii cu cefalee 5 luni și 3,9 
zile (Tabelul 1). în intervalul de la 0 la 13 luni în 
cazul copiilor cu migrenă cu aură, de la 0 la 16 luni 
la copiii cu migrenă fără aură și de la 0 la 15 luni la 

copiii cu sindroame echivalente ale migrenei, la gradul 
de semnificație statistică sub 0,0001, testul Scheffe a 
confirmat că acei copii cu migrenă fără aură au fost 
alimentați la sân o perioadă semnificativ mai scurtă 
decât copiii cu alte migrene și în special mai scurtă 
decât copiii cu migrenă cu aură. 

Tabelul 1. Tipuri de cefalee în relație cu durata alimentației 
al sân.

Durata alimentației 
la sân (luni) f Medie Deviație 

standard
Eroare standard a 
mediei aritmetice 

Fără cefalee 17430 4,90 3,11 0,024
Migrenă 2070 4,36 2,45 0,054
Alte cefaleei 4512 5,16 3,02 0,045
S 24012 4,90 3,04 0,020

ANOVA: F 49,018; DF 2; Sig 0,001.

Copiii cu migrenă fără aură au fost alimentați la sân 
în medie 3 luni și 27 de zile, copiii cu alte migrene 4 
luni și 5,1 zile și copiii cu migrenă cu aură 5 luni și 18,9 
zile. Acest rezultat arată un factor complet nou, foarte 
timpuriu de declanșare a migrenei – durata alimentării 
la sân – și necesită investigații suplimentare detaliate 
pentru stabilirea influenței asupra migrenei (Tabelul 
2). Comparația duratei alimentației la sân cu vârsta 
declanșării cefaleei în relație cu durata alimentației la 
sân și cu tipul de cefalee a avut ca rezultat un procent 
de corelare pozitivă pentru cefalee. 

Tabelul 2. Alimentația la sân la copiii cu migrenă.
Durata alimentației 

la migrenă f Medie Deviație 
standard

Eroare standard a 
mediei aritmetice 

Cu aură 530 5,63 2,28 0,10
Fără aură 1390 3,90 2,28 0,06
Echivalenți ai 
migrenei 150 4,17 2,92 0,24

S 2070 4,36 2,45 0,05
ANOVA: F 106,2052; DF 2; Sig 0.

De asemenea, există o corelare pozitivă între cefale-
ea și durata alimentației la sân. Copiii cu cefalee au fost 
alimentați la sân în medie 5 luni și 4,8 zile, iar cefale-
ea apare la vârsta medie de 6 ani și 2,8 luni, fapt care 
arată un coeficient de corelare Pearson pozitiv de 0,18 
cu semnificația statistică a coeficientului de corelare de 
0,001. Prezența coeficientului de corelare Pearson po-
zitiv exclude influența directă a duratei alimentației la 
sân asupra vârstei de declanșare a cefaleei. 

Copiii cu migrenă au fost alimentați la sân în medie 
4 luni și 10,8 zile și migrena apare în medie la vârsta de 
5 ani și 2,4 luni, fapt care arată un coeficient de corelare 
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Pearson negativ de – 0,07, cu semnificația statistică a 
coeficientului de corelare de 0,01. Coeficientul de co-
relare Pearson negativ arată clar influența reciprocă a 
duratei alimentației la sân asupra declanșării migrenei, 
și, respectiv, o declanșare mai timpurie la copiii care 
au fost alimentați la sân pentru o perioadă mai scurtă 
(p=0,01). Copiii cu migrenă cu aură au fost alimentați 
la sân în medie 5 luni și 19,3 zile și migrena cu aură 
apare în medie la vârsta de 4 ani și 9,9 luni, fapt care 
arată un coeficient de corelare Pearson negativ de -0,01. 
Coeficientul de corelare Pearson negativ pentru dura-
ta alimentației la sân și declanșarea migrenei cu aură 
demonstrează clar efectul, semnificativ din punct de 
vedere statistic, al duratei alimentației la sân asupra vâr-
stei de declanșare a migrenei cu aură. Migrena cu aură 
apare, de asemenea, mai devreme la copiii care au fost 
alimentați la sân o perioadă mai scurtă. Aceeași relație 
cu coeficient de corelare Pearson negativ -0,01 apare și 
pentru migrena fără aură. Copiii cu migrenă fără aură 
au fost alimentați la sân în medie timp de 3 luni și 27 
de zile, iar migrena fără aură se declanșează în medie 
la vârsta de 5 ani și 6,5 luni. Coeficientul de corelare 
Pearson negativ confirmă în mod clar influența duratei 

alimentației la sân asupra vârstei de declanșare a migre-
nei non-aură. Migrena non-aură apare la o vârstă mai 
timpurie la copiii care au fost alimentați la sân o peri-
oadă mai scurtă (p=0,01). în alte migrene și echivalenți 
ai migrenei a existat un coeficient de corelare Pearson 
pozitiv, prin urmare nu a existat un efect direct al dura-
tei alimentației la sân asupra declanșării altor migrene 
și a echivalenților migrenei. 

CONCLUzII

Din aceste rezultate, putem trage concluzia că du-
rata alimentației la sân are o influență directă nu numai 
asupra declanșării migrenei în general, dar și asupra 
vârstei de declanșare a primelor simptome ale migre-
nei. Migrena apare la o vârstă mai timpurie la copiii 
care au fost alimentați la sân o perioadă mai scurtă. Cea 
mai semnificativă influență a duratei alimentației la sân 
asupra declanșării migrenei este asupra migrenei fără 
aură. Definirea duratei alimentației la sân ca un factor 
timpuriu al predispoziției la migrenă la copii dă posibi-
litatea prevenirii foarte timpurii a migrenei, în special 
în cazul copiilor cu ereditate pozitivă pentru migrene. 

*
*         *

INTRODUCTION:

Predisponing factors of migraine syndrome are 
risk factors for evincing the migraine syndrome, 
but they don’t cause it directly and don’t have clear 
causal relationship with migraine attack itself (1, 2, 3, 
4). Along with basal genetically and constitutionally 
determined characteristics of children, factors of 
perinatal and psychomotor development, nutrition, 
social and economic milieu, environmental factors 
were observed and their connection with migraine 
syndrome (5, 6, 7). Characteristics of children which 
would be cognizable in the period before migraine 
syndrome evinces would enable prevention of 
migraine syndrome by adequate ultra early prevention. 
Breastfeeding can bee important (8, 9, 10).

Duration of breastfeeding has, to this day not de-
scribed and not known effect on onset of migraine syn-
dromes. Objective was to determine influence of breast-
feeding duration on migraine syndrome in children, 
various types of migraine syndrome and age when first 
symptoms occur.

METHODS

This research was carried out in the territory of 
Vojvodina, Serbia’s northern province, which has a 
population of 2,031,992, according to the last census 
(in 2002). During the study, which lasted from 1988 
to 2004, each year 2000 questionnaires were given to 
the participants, who were drawn from 23 preschools 
and 42 grade schools in 9 cities in Vojvodina (Novi 
Sad, Subotica, Kikinda, Zrenjanin, Vrsac, Bela Crkva, 
Melenci, Futog and Temerin). Children were selected 
according to their month and year of birth, and the 
first 3 letters of their first name and surname by a 
multistage, stratified, clustered sampling procedure. 
This ensured that children could not enter the study 
twice during the long research period. In total, 30,636 
children aged 3–17 years were surveyed (15,202 girls 
and 15,434 boys). 

The subjects and/or their parents were asked to 
fill out a questionnaire in their places of residence. 
questionnaires were distributed to children and/
or their parents, selected by random sampling. The 



  CLINICAL STUDIES MARIJA KNEžEVIć- POGANčEV • Breastfeeding influence on headache and migraine syndrome in children

Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – 2012 – vol. 12 – nr. 4      67

semistructured questionnaire, which was specially 
developed for this study by the author, was designed 
according to the International Headache Society 
criteria. It was a screening questionnaire, which was 
completed by children aged 15–17 years and by parents 
of younger subjects. It included 3 sections: (1) items 
about the child’s sociodemographic characteristics 
and his/her family and school; (2) items about the 
child’s nursing and development and (3) items about 
headaches.

The questionnaire was developed in 3 phases. In 
the first, semistructured interviews with pediatricians, 
researchers and nurses were organized to select 
relevant domains. The domains for the section about 
headaches were selected based on the International 
Classification of Headache Disorders – II criteria. 
More than 150 possible items were identified. Precise, 
comprehensive and appropriate items were included 
in the first form. The possible responses were open-
ended options or categorical judgments. In the 
second phase, the questionnaire was pretested in 
semistructured interviews on a small group of children 
who either did or did not suffer from headaches (16 
families were included).

This phase aimed to evaluate the face and 
content validity of the questionnaire. Additionally, 
the sensitivity was evaluated by correlating the data 
from the questionnaire and the medical records of 
the children who had headaches. This phase resulted 
in a revised version, which was evaluated only on 
healthy children. Fifty children and adolescents 
completed the questionnaire twice in 3 weeks. The 
nonresponse rate, response distributions, graphical 
response presentation (response inconsistency) and 
questionnaire burdens (time to complete, formatting, 
etc.) were analyzed. A number of items were modified 
or eliminated and the final form included 93 items 
which required 20 min to complete.

This time only data about breastfeeding were 
analyzed.

The inclusion criteria were: age 3–17 years, signed 
informed consent from parents of children aged 3–15 
years, and from parents and children aged 15–17 years. 
The exclusion criterion was a previous diagnosis of a 
disease that has headache as a symptom.

The accuracy of the questionnaire used in this 
survey was based on classification and diagnostic 
criteria for headache disorders, cranial neuralgias and 
facial pain, and the revised International Headache 

Society criteria (11). The median age of the study 
subjects was 9 years and 2.5 months (range 3–17 years, 
standard deviation (SD) 3.44). The large number of 
children surveyed allowed for definite conclusions. 

The study was conducted in 2 phases: completion 
of the questionnaire and, for those with RH, a face-
to-face interview. Based on data gathered by the 
questionnaire, children who had RH underwent an 
extended interview and neurological examination.

The accuracy of the questionnaire used in this 
survey was based on International Headache Society 
criteria. Using the society’s classification codes, 
migraine was accepted as 1.1–1.7, migraine with aura 
was 1.2.2–1.2.6, migraine without aura was 1.1 and 
other migraine syndromes were 1.3–1.7. RH was 
accepted as all headache types that appeared 1 3 times 
per month, without separating them due to specific 
characteristics. The characteristics of migraine attacks 
according to the International Classification of 
Headache Disorders II were used for the diagnosis, 
and to analyze the data and prepare them for statistical 
analysis. All types of RH (idiopathic or cryptogenic 
RH) that were not migraine

Of the questionnaires, 3,364 (10%) may have been 
biased, 4.5% due to possible double interview and 5.5% 
due to missing data in the questionnaires. Separate 
data according to RH were analyzed for children who 
had completely answered the questionnaire.Only 
24011 had complete data about breastfeading.

The Hi 2 test, Levin test and ANOVA were used 
as statistical methods. A significance level of 5% was 
used (p <0.05). Duration of breastfeeding was tested 
by analysis of variance, multiple level test and Scheffe 
test. All statistical analyses were performed with 
SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, Ill., USA).

RESULTS

There was no significant difference by age, 
sex, nationality and educational level of parents. 
Recurrent headaches of non-migraine type were 
defined in 18,83%, and migraine in 8,63% of children 
in explored group. In migraine group, migraine with 
aura had 25,32% of children, migraine without aura 
67,50% of children and other migraine syndromes 
had 7,17% of children. 

Children with migraine headaches had the shortest 
period of breastfeeding, 4 months and 10,8 days in 
average. Children without headaches were breastfed 4 
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months and 27 days, and children with non-migraine 
headaches 5 months and 3,9 days. (Table 1) 

Table 1.Type of headaches related to duration of breastfeeding.
Duration of breastfe-

eding (months) f Average Standard 
deviation

Standard error of 
arithmetic mean

No headache 17430 4,90 3,11 0,024
Migraine headache 2070 4,36 2,45 0,054
Other headaches 4512 5,16 3,02 0,045
S 24012 4,90 3,04 0,020

ANOVA: F 49,018; DF 2; Sig 0,001.

In the interval from 0 to 13 months in children 
with aura migraine, from 0 to 16 months in children 
with non-aura migraine and from 0 to 15 months 
in children with migraine equivalents, with statistic 
significance degree less than 0.0001, Scheffe test 
confirmed that children with non-aura migraine were 
significantly shorter breastfed than children with 
other migraine syndroms, and particularly shorter 
than children with aura migraine. Children with 
non-aura migraine were breastfed average 3 months 
27 days, children with other migraine syndroms 4 
months 5.1 days, and children with aura migraine 
5 months 18.9 days. This result shows completely 
new, ultraearly trigger factor of migraine syndrome - 
duration of breastfeeding and requires further detailed 
investigation of breastfeeding influence on migraine 
syndrome. (Table 2) Comparing the duration of 
breastfeeding and age of headache onset related 
to duration of breastfeeding and type of headache, 
resulted in positive correlation ratio for headaches in 
general and nonmigraine headaches.

Table 2. Breastfeeding in children with migraine syndrome.
Duration of breast-
feeding / Migraine 

syndrome
f Average Standard 

deviation
Standard error of 
arithmetic mean

With aura 530 5,63 2,28 0,10
No aura 1390 3,90 2,28 0,06
Migraine equivalents 150 4,17 2,92 0,24
S 2070 4,36 2,45 0,05

ANOVA: F 106,2052; DF 2; Sig 0.

There is also positive correlation between non-
migraine headaches and duration of breastfeeding. 
Children with non-migraine headaches were 
breastfed average 5 months 4.8 days and headaches 
occur in average age of 6 years 2.8 months, which 
shows positive Pearson correlation ratio 0.18 with 
statistic significance of correlation ratio 0.001. 

Presence of positive Pearson correlation ratio excludes 
direct influence of duration of breastfeeding on age of 
onset of non-migraine headaches. 

Children with migraine headaches were breastfed 
average 4 months 10.8 days and migraine headaches 
occur in average age of 5 years 2.4 months, which 
shows negative Pearson correlation ratio -0,07, 
with statistic significance of correlation ratio 0.01. 
Negative pearson correlation ratio clearly shows the 
reciprocal influence of duration of breastfeeding 
on migraine syndrome onset, and earlier onset of 
migraine syndrome in children who were breastfed 
for shorter time, respectively (p=0,01). Children 
with aura migraine were breastfed average 5 
months 19.3 days, and migraine headache with aura 
occurs in average age of 4 years 9.9 months, which 
shows negative Pearson correlation ratio -0,01. 
Negative Pearson correlation ratio for duration of 
breastfeeding and onset of aura migraine clearly 
shows the statistically significant effect of duration 
of breastfeeding on age of onset of aura migraine. 
Aura migraine also occurs earlier in children who 
were shorter breastfed. Same relation with negative 
Pearson correlation ratio -0,01 also appears for non 
aura migraine. Children with non-aura migraine 
were breastfed average 3 months 27 days, and non-
aura migraine headache has its onset in average age 
of 5 years 6.5 months. Negative Pearson correlation 
ratio confirms clearly the influence of duration of 
breastfeeding on age of onset of non-aura migraine. 
Non-aura migraine occurs at earlier age in shorter 
breastfed children. (p=0,01). In other migraine 
syndromes and migraine equivalents, there was 
positive Pearson correlation ratio, so there was 
no direct effect of duration of breastfeeding on 
onset of other migraine syndromes and migraine 
equivalents.

CONCLUSION

From these results, we can clearly conclude that 
duration of breastfeeding has direct influence not 
only on migraine syndrome onset in general, but on 
age of onset of first symptoms of migraine syndrome. 
Migraine syndrome occurs at earlier age in shorter 
breastfed children. The most significant influence 
of duration of breastfeeding on onset of migraine 
syndrome is on n migraine without aure. Defining 
of duration of breastfeeding as an early predisponing 
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factor of migraine syndrome in children gives the 
possibility for ultraearly prevention of migraine 

syndrome, especially in children with positive heredity 
for migraine syndrome.
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