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ÖZET:
A m a ç: D aha önceki çalışm alarda em zirm enin  m en ta l gelişim de önem li rolü olduğu ileri sü rü lm ü ş
tür. D ikka t eksikliğ i h iperaktiv ite  bozukluğunda  (DEHB) a n n e  sü tü  alm a süresi çok  a z çalışm ada  
araştırılm ıştır. B u  çalışm anın  am acı DEHB olan çocuklar ile norm aller arasında em zirm e sürelerini 
karş ıla ş tırm ak  ve bu  çocuklarda em zirm e sü resi ile zeka  bölüm ü, görsel m o tor algı becerileri arasın
daki ilişkiyi araştırm aktır. Y ö n te m : DEHB olan 91 çocukta  a n n e  sü tü  alm a süreleri, yaş, cinsiyet, 
ır k  ve sosyoekonom ik  olarak benzer olan ve herhang i b ir m en ta l bozukluğu  olm ayan kontrollerle ka r
şılaştırıldı. E m zirm e süresiyle D EH B ’da, B ender G estalt Görsel M otor A lgılam a Testi (BGMAT), 
W echsler Ç ocuklar İçin Zeka  Ölçeği (WISC-R) ve Yıkıcı D avranış B ozuklukların ın  D SM -IV’e Dayalı Ta
ram a ve D eğerlendirm e Ölçeği (YDB-TDÖ) puanları arasındaki korelasyon araştırıldı. Bulgular: 
DEH B olan çocuklarda em zirm e sü resi norm allere göre önem li derecede kısadır. E m zirm e sü resi ile 
sözel IQ, perform ans IQ, ve tü m  IQ puanları, W ISC-R’m  a ritm etik  ve resim  tam am lam a a lt testleri 
arasında p o z iti f  korelasyon vardır. DEH B grubunda  em zirm e sü resi ile W ISC-R’ m  diğer a lt testleri 
ve BGM AT skorları arasında önem li b ir korelasyon yok tu r . T üm  grupta  (DEHB olanlar ve normaller), 
em zirm e süresi ile YDB-TDÖ d ikka t eksikliğ i ve  h iperaktiv ite  puanları arasında n eg a tif korelasyon  
gözlendi. S o n u ç: B u  çalışm a em zirm enin  D EH B ’ da ko ru yu cu  rol oynayabileceğini ve z ih in se l geli
şim de  yararlı olabileceğini düşündürm ekted ir.
A n a h ta r  sö zc ü k le r :  D ikka t eksikliğ i h iperaktiv ite  bozukluğu , em zirm e, anne  sü tü  
SUM M ARY: B R E A S T  FEEDING DURATION IN  CHILDREN W ITH  A TTE N TIO N  DEFICIT  
H YP E R A C TIV ITY  D ISO RD ER
O bjec tive : Previous s tud ies suggested  th a t breast-feeding has an im portan t role in  m en ta l develop
m en t. Very few  s tud ies  have  investiga ted  the duration o f  breast-feeding in  a tten tion  deficit hyperac
tiv ity  disorder (ADHD). The aim  o f  the  this s tu d y  is to com pare duration  o f  breast feed ing  in  children  
w ith ADHD a n d  norm als, an d  to determ ine the rela tionship  betw een duration  o f  breast feed ing  and  
th e  intelligence quotient, a n d  visua l m o to r abilities. M e th o d s: The duration  o f  breast feed ing  in  91 
m ale  children w ith ADHD was com pared fifty  age, sex, race, a n d  socioeconom ic m a tch ed  controls 
w ithou t a n y  m en ta l disorder. The correlation betw een duration o f  breast-feeding a n d  the scores o f  
V isual M otor G estalt T est (VMGT), W echsler Intelligence Scale for C hildren-Revised (WISC-R), and  
D SM -IV  B ased  D isruptive B ehavior D isorders Screen ing  an d  R a ting  Scale (DBD-STS) in  ADHD gruop  
was investigated. R e su lts :  The duration o f  breast-feeding was significantly shorter in  children w ith  
ADHD than  in  norm als. The duration  o f  breast-feeding positive ly  correlated w ith the verbal IQ, p er
form ance IQ, fu ll IQ, a n d  su b te s ts  o f  arithm atic, a n d  p ic tu re  com plation o f  W ISC-R in  children with  
ADHD. There was no  o ther sta tistically significant corelation betw een th e  duration  o f  breast-feeding  
a n d  su b te s ts  o f  W ISC-R a n d  VM G Ts score in  children w ith ADHD. In w hole group (ADHD a n d  nor
mals), significant negative corelation was observed betw een th e  duration  o f  breast-feeding a n d  the  
scores o f  D BD -STS. C onclu sion : This s tu d y  suggested  th a t breast-feeding m a y  have a protective role 
in ADHD, a n d  benefits for m en ta l developm ent.
K e y  w ords: A tten tion  deficit hyperactiv ity  disorder, breast feeding, h u m a n  m ilk

GIRIŞ

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 
(DEHB) gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı 
hareketlilik, dürtüsellik (impulsivite) ve dikka
tin sürdürülmesindeki yetersizlikle kendini gös
teren nörogelişimsel bir bozukluktur (American
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Psychiatric Association 1994). Okul çağı çocukla
rının yaklaşık %2 ile 9.5' unda görülür. DEHB, 
akademik başarıda düşme, suç işleme, kazaya 
maruz kalma ve madde kullanımı risklerini art
tırması nedeniyle tedavi edilmesi gereken bir so
rundur. Karşı olma karşı gelme, depresif bozuk
luk, öğrenme bozukluğu, anksiyete bozuklukla
rı sıklıkla komorbit olarak gözlenir. DEHB'nun 
etiolojisinin biyolojik ve çok etkenli olduğu dü
şünülmekle birlikte birçok çocukta bozukluğun 
nedeni bilinmemektedir. Merkezi sinir sistemi 
(MSS) immatüritesi veya hasarı, DEHB' da olası
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etiolojik etkenlerdir (McCracken 2000, Larsson 
ve ark. 2000). MSS'nin gelişimindeki yetersizlik
lerin bir nedeni beslenme ile ilgili sorunlar olabi
lir.

Yenidoğanın beslenmesi sosyal etkileşimin ilk 
örneklerinden olması nedeniyle de önemlidir. 
Beslenme sırasında yeni doğanların bir çoğu gö
zelerini açık tutar. Emzirme, formül mama ile 
beslemeye göre anne ile göz teması kurmaya da
ha uygun pozisyon sağlar. Bireysel farklılıklar 
olmasına karşın, emzirme anne ve bebek arasın
da yakınlık için bir fırsat yaratır ve anne bebek 
ilişkisine olumlu etkisi vardır (Stack ve Muir 
1990, Buckley 1992). izlem çalışmalarında anne 
ve bebeğin karşılıklı dokunmasının, annenin be
bek ile göz teması kurma süresinin emzirerek 
bebeklerini besleyen annelerde formül mama ile 
besleyenlere göre daha fazla olduğu tespit edil
miştir (Lavelli ve Poli 1998). Emziren anneler, ço
cuklarını beslemelerini tamamladıktan sonra bi
le sıcak ilişkilerini daha uzun sürdürmektedir
ler. Emziren annelerin, anksiyetelerinin daha az 
olduğu, daha sakin, stresiz oldukları bildirilmiş
tir. Emzirme anne için "antistres" etkiyi başlat
maktadır (Virden 1988, Wiesenfeld 1985, Uvnas- 
Moberg 1997, Uvnas-Moberg 1996). Emzirmede 
anne-bebek arasındaki yakınlığın, çocuğun geli
şimine olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir 
(Lucas ve Morley 1992). Yapılan çalışmalarda 
yaşamın ilk üç ayında beslenme sırasında anne 
bebek etkileşimi ile daha sonra bebeğin anneye 
bağlanması arasında önemli korelasyon bulun
muştur. Anne sütüyle beslenen çocuklar, formül 
mama ile beslenenlere göre çeşitli enfeksiyonla
ra daha az yakalanırlar, ayrıca bu çocukların 
okul çağında sistolik kan basınçları daha düşük
tür, ve bilişsel gelişimleri daha iyidir (Anderson 
ve ark. 1999, Horwood ve ark. 2001, Lavelli ve 
Poli 1998), zeka ve dil gelişimi testlerinde daha 
yüksek puanlar aldıklar gözlenmiştir, üstelik an
ne sütünü alma süresi arttıkça bu yararlı etki da
ha da belirginleşmektedir (Taylor ve Wadsworth 
1984).

Bilgilerimize göre, DEHB' da anne sütü alma sü
releriyle ilgili çok az çalışma vardır. Öktem ve 
Sonuvar (1993)' ın yaptıkları çalışmada dikkat 
eksikliğinin önde geldiği grupta anne sütü alma

süresi 5.5 ay, hiperaktiviteli dikkat eksikliği gös
teren çocuklarda ise 1-2 ay gibi çok kısa süreli
dir. Kontrol grubundaki anne sütü alma süresi 
ortalama 12 ay olarak belirlenmiştir. Yorbık ve 
arkadaşlarının (1998) yaptıkları çalışmada da 
DEHB olan çocukların ortalama emzirilme süre
si (5.6 ay) sağlıklı kontrol grubuna (9.8 ay) göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kısadır. Ste
vens ve arkadaşları da (1995) benzer bulguları 
bildirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, DEHB olan 
erkek çocukların anne sütü alma sürelerini cinsi
yet, yaş, ırk ve sosyoekonomik olarak benzer bir 
kontrol grubu ile karşılaştırmak, Yıkıcı Davra- 
nım Bozukluklarının DSM-IV'e Dayalı Tarama 
ve Değerlendirme Ölçeği (YDB-TDÖ), Wechsler 
Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-R (WISC-R) ve Ben
der Gestalt Görsel Motor Algılama Testi 
(BGMAT) sonuçlarıyla anne sütü alma süresi 
arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

YÖNTEM

Örneklem: Çocukların anne sütü alma süreleriy
le ilgili bilgiler annelerinden alındı. Araştırma
nın çalışma grubunu, GATA Çocuk Psikiyatrisi 
AD' da, DSM-IV (American Psychiatric Associ
ation 1994) tanı ölçütlerine göre DEHB tanısı ko
nulmuş 91 erkek olgu oluşturuldu. Kontrol gru
bunu, klinik muayene sonucunda, herhangi bir 
psikiyatrik rahatsızlığı ya da önemli diğer bir 
tıbbi hastalığı olmayan GATA Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları AD' na, üst solunum yolu, idrar yo
lu ya da gastrointestinal enfeksiyonu nedeniyle 
başvuran, yaş, cinsiyet, ırk ve sosyoekonomik 
özellikleri araştırma grubundan farklı olmayan 
50 olgu oluşturdu. Olası cinsiyet etkisinin orta
dan kaldırmak için çalışmaya sadece erkek olgu
lar alındı.

Değerlendirme araçları ve işlem: DSM-IV'e gö
re DEHB tanısının konulmasında annelerin dol
durduğu YDB-TDÖ kullanıldı. Ayrıca, kontrol 
grubuna alınan çocukların annelerine de, çalış
maya alınan çocukları için YDB-TDÖ uygulandı. 
Ölçeğin değerlendirilmesinde tanı ölçütlerini 
karşılayan DSM-IV ölçüt sayısı ve ölçek puanla
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rı kullanıldı. Ölçekte dikkat, hiperaktivite/dür- 
tüsellik sorunları 0 (yok), 1 (biraz), 2 (fazla) ve 3 
(çok fazla) olarak puanlanmıştır. Ölçek puanları
nın değerlendirilmesinde "yok" ve "biraz" işa
retlemelerinde sorunun olmadığı kabul edildi. 
Bu ölçeğin geçerlilik ve güvenirliliği Ercan ve ar
kadaşları (2001) tarafından yapılmıştır. DEHB 
olan çocukların zeka bölümlerinin ve görsel mo
tor algılarının değerlendirilmesinde sırasıyla 
WISC-R ve BGMAT testleri kullanıldı. Kontrol 
grubuna WISC-R ve BGMAT testleri uygulan
madı. Çalışmada kullanılan WISC-R ve BGMAT' 
ın geçerlilik ve güvenirliklerini sırasıyla Savaşır 
ve Şahin (1994) ile Somer (1988) tarafından yapıl
mıştır.

İstatistiksel analiz: Olguların yaş, anne sütü al
ma süreleri, anne babalarının yaşlarının karşılaş
tırılmasında t testi kullanıldı. Çalışma ve kontrol 
grubundaki olguların anne ve babalarının eği
timleri X2 testi ile karşılaştırıldı. Anne sütünü al
ma süreleri ile, YDB-TDÖ, BGMAT, WISC-R ve 
alt testleri sonuçları arasındaki ilişki araştırmak 
için Pearson korelasyon testi uygulandı. Testler
de istatistiksel anlamlılık düzeyi .05 olarak alın
dı.

SONUÇLAR

Çalışma grubunun yaş ortalaması 8.8±1.8 (yaş 
aralığı: 7-13) yıl, sağlıklı kontrol grubunun yaş 
ortalam ası 8.9±1.9 (yaş aralığı: 7-14) yıldır. 
DEHB olan çocukların yaş ortalamaları ile kont
rol grubunun yaş ortalaması arasında istatistik
sel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>.05; t=- 
0.53). Çalışma grubundaki olguların annelerinin 
(32.9±2.9 yıl), babalarının (35.3±3.6 yıl) yaş orta
lamaları ile kontrol grubundaki çocukların anne
lerinin (32.6±2.6 yıl), babalarının (34.5±2.5 yıl) 
yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak an
lamlı bir farklılık bulunmadı (sırasıyla t=.630; 
t=1.5; p>.05). Çalışma ve kontrol grubu olguları
nın annelerinin, babalarının eğitim düzeyleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
yoktur (sırasıyla X2=3.192; X2=.35; p>.05).

DEHB grubunda anne sütü alma süresi (7.7±7.2 
ay) sağlıklı kontrol grubuna göre (12.3±8.4 ay)

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kısadır (t=- 
3.38; p<.05).

Tüm grubun (çalışma ve kontrol grubu) anne sü
tünü alma süreleriyle, YDB-TDÖ dikkat eksikli
ği ölçütü ve puanı, hiperaktivite ölçütü ve puanı 
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ne
gatif korelasyon bulundu (sırasıyla r=-.250; r= - 
.23; r=-.20; r=.-23; p<.05). Ancak DEHB ve sağlık
lı kontrol grubu ayrı ayrı değerlendirildiklerin
de, anne sütü alma süreleriyle karşılanan ölçüt 
sayısı ve ölçek puanı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde bir korelasyon tespit edilmedi 
(p>.05).

DEHB olan çocukların anne sütü alma süreleriy
le WISC-R testi (n=17) SZB, PZB, TZB, aritmetik 
ve resim tamamlama alt testleri arasında istatis
tiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon 
bulundu (sırasıyla r=.56; r=.66; r=.69; r=.57; r=54; 
p<.05). Anne sütü alma süresiyle sözcük dağar
cığı alt testinde (n=10) hafif düzeyde bir korelas
yon tespit edildi (r=.587; p>.05). Anne sütü alma 
süresiyle genel bilgi (n=17), benzerlik (n=16), sa
yı dizisi (n=14), resim düzenleme (n=17), küpler
le desen yapma (n=15) ve şifre (n=16) alt testleri 
arasında korelasyon tespit edilmedi (sırasıyla 
r=.47; r=.39; r=.34; r=.16; r=.38; r=.26; p>.05).

DEHB tanısı konulan ve BGMAT' de organisite- 
si olan olgular (n=45) ile olmayan olguların 
(n=22) anne sütünü alma süreleri bakımından is
tatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu 
(p>.05; t=.62). DEHB olan çocukların anne sütü 
alma süreleriyle BGMAT hata puanları arasında 
korelasyon tespit edilmedi (r=.19; p>.05).

TARTIŞMA

Bu çalışmada DEHB olan çocukların olmayanla
ra göre daha kısa süreli anne sütü aldığı tespit 
edilmiştir. Bu sonuç diğer çalışmaların (Öktem 
ve Sonuvar 1993; Stevens ve ark. 1995; Yorbık ve 
ark. 1998) sonuçlarıyla uyum ludur. Üstelik 
DEHB grubunda anne sütünü alma süresiyle 
WISC-R testi SZB, PZB, TZB, aritmetik ve resim 
tamamlama alt testleri arasında pozitif korelas
yon, tüm grubun (DEHB olan ve olmayan) anne 
sütü alma süreleriyle YDB-TDÖ dikkat eksikliği
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ölçütü ve puanı, hiperaktivite ölçütü ve puanı 
arasında negatif korelasyon olduğu bulunmuş
tur. Bu sonuçlar anne sütünün DEHB'nun geliş
mesinde koruyucu rol oynayabileceği ve zihin
sel gelişimde yararlı olabileceğini düşündür
mektedir.

Bazı araştırmalarda emzirme ile bilişsel gelişim 
arasında ilişki bildirilmezken (Malloy ve Beren- 
des 1998, Jacobson ve Jacobson 1992), bazıların
da emzirilen çocukların formül mama ile besle
nen çocuklara göre bilişsel gelişimlerinin daha 
iyi oldukları bildirilmiştir (Angelsen ve ark. 
2001, Anderson ve ark. 1999, Taylor ve Wads
worth 1984). Anne sütü biyolojik aktif peptidler 
ve esansiyel uzun zincirli yağ asitleri (UZYA) gi
bi zeka gelişimine yararlı etkileri olan besin 
maddelerini içerir. Nöral gelişim faktörleri (ne
ural growth factors) ve insulin benzeri gelişim 
faktörleri (insuline like growth factors) beyin ge
lişimi olumlu etkilediği düşünülen biyolojik ak
tif peptitlerdir. Bununla birlikte bu etkenlerin 
hedef dokulara ulaşıp MSS gelişimini olumlu et
kilediği kesin olarak bilinmemektedir (Morley 
ve Lucas 1997). Anne sütü docosahexaenoic 
(DHA) ve arachidonic acid (AA)' ler olmak üze
re UZYA'ları içerir. Bebeklerde, UZYA alımı ile 
zeka gelişim arasında ilişki olduğu bildirilmiştir 
(Birch ve ark. 2000). Emzirme ile mental gelişim 
arasındaki ilişki anne sütünün içerdiği UZYA' 
dan kaynaklanabilir (Angelsen ve ark. 2001).

En önemli UZYA, DHA ve AA' lardır. Doğum
dan sonraki ilk haftalarda yenidoğanların yeteri 
kadar UZYA sentez etme kapasi yoktur (Kurlak 
ve Stephenson 1999). Anne sütü alan ve UZYA 
içermeyen formülle beslenen bebeklerin bilişsel 
gelişimlerinin değerlendirilmesinde, anne sütü 
ile beslenen çocukların zeka bölümlerinin yakla
şık 3-6 puan daha yüksek olduğu gösterilmiştir 
(Anderson ve ark. 1999, Horwood ve ark. 2001). 
Bebeklerde "genel hareketler"in niteliğinin de
ğerlendirilmesi beyin işlevi hakkında doğru ola
rak bilgi veren bir tekniktir. Genel hareketler ba
şın, gövdenin, kolların ve bacakların hareketleri
ni içerir. Anne sütü ile beslenen çocuklarda for
mül mama ile beslenenlere göre genel hareketli
liğin niteliği daha iyidir (Bouwstra ve ark. 2003).

Doğumdan sonra iki ay süreyle formül mamala
ra UZYA ilavesi, üçüncü ayda genel hareket tes
ti sonuçlarını önemli ölçüde olumlu yönde etki
lemiştir (Bouwstra ve ark. 2003). Çeşitli çalışma
larda genel hareketlerin niteliğinin MSS' nin ni
teliğini yansıttığı bildirilmiştir (Prechtl 2001, 
Hadders-Algra ve Groothuis 1999, Hadders- 
Algra 2001). UZYA ilavesinin genel hareketlerin 
niteliğini iyileştirmesi yaşamın erken dönemle
rinde tüm kortikal alanlarda UZYA artışı ile 
uyumlu bir bulgudur. UZYA sinaps oluşumun
da önemli rol oynayabilir (Uauy ve ark. 2001). 
DHA hücre zarı inkorporasyonu aracılığıyla 
doğrudan, AA ise büyüme konisi aktivitesini ve 
sinaps oluşumunu düzenleyen sinyal iletimini 
etkileme yoluyla dolaylı olarak sinaps oluşumu
nu etkiledikleri ileri sürülm üştür (Kurlak ve 
Stephenson 1999). Üç aylık bebeklerde hafif 
anormal genel hareketliliğin bulunması, okul ça
ğında bu çocukların dikkat sorunları, sakarlık gi
bi küçük gelişimsel anormalliklere yatkınlığı art
tırdığı gösterilmiştir (Hadders-Algra ve Groot
huis 1999). Bu durum, anne sütü ile beslenmenin 
ya da diyete UZYA ilavesinin küçük gelişimsel 
anormalliklerin gelişiminde koruyucu rol oyna
yacağına işaret edebilir.

Yetişkin beyninin kuru ağırlığının %60'ı lipit ya
pıdadır. Poliunsature yağ asitlerinden araşido- 
nik asit ve docosahexaenoik asit, selektif olarak 
gri madde de yoğunlaşmakta ve ikisi birlikte si- 
naptozomal membran yağ asitlerinin yaklaşık 
%20'sini oluşturmaktadır (Demisch ve ark. 1987, 
Malnoe ve ark. 1990, Witt ve Nielsen 1994, Haag 
2003). Sinaptik zarların yapısındaki yağ asitleri, 
nöronal işlevleri düzenleyebilmektedir. Farklı 
iki mekanizma ile klinik etkiler ortaya çıkarabi
lir. Bunlardan birincisi hücre zarında serbest yağ 
asitlerinin artıp azalmaların sonucunda hücre 
zarı reseptörlerinin, iyon kanalları ve enzimlerin 
yapısı ve işlevi dolayısı ile de mikroçevre değişe
bilir. ikinci mekanizma olarak da serbest yağ 
asitleri hücre içi ve hücreler arası sinyal iletimin
de görev alan ikincil habercilerin kaynağı olarak 
hücre işlevlerinde rol oynar (Haag 2003). Çeşitli 
çalışmalarda lipit ve yağ asitlerinin biyofizik 
mikroçevredeki artıp azalmaları kolinerjik (Fong 
ve McNamee 1986), dopaminerjik (Malnoe ve
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ark. 1990), GABA'erjik (Witt ve ark. 1994) ve 
NMDA (Miller ve ark. 1992) reseptörlerinde ago
nist bağlama afinitesini değiştirmektedir. Fare
lerde yapılan çalışmalarda uzun süreli omega 3 
yağ asit eksikliği ile beyin yağ asit yoğunluğu
nun değiştiği gözlenmiştir. Bu durum unda do- 
paminerjik ve serotonerjik sinyal iletimini değiş
tirdiği, frontal korteks D2 reseptör yoğunluğunu 
azalttığı, 5-HT2 reseptörlerinde ise artışa yol aç
tığı tespit edilmiştir (Delion ve ark. 1994). Ome
ga 3 yağ asidi eksikliği olan farelerde prefontal 
dopamin yolaklarının işlevinde azalma ile birlik
te dikkatte, motivasyonda, tepki oluşturmada, 
öğrenmede ve davranış performansında bozul
malar olmaktadır (Fenton ve ark. 2000). ilginç 
olarak, DEHB olan çocuklarda yapılan çalışma
larda serum ve plazmalarında AA, DHA ve eico- 
sapentaenoic acid gibi yağ asitlerinin düzeyleri 
düşük olarak bulunmuştur. (Stevens 1995, Mitc
hell ve ark. 1997, Burgess ve ark. 2000).

Bununla birlikte zamanında doğan bebeklerin 
diyetine UZYA ilavesinin uzun süreli olarak be
yin gelişimine olan yararlı etkileri tartışmalıdır. 
UZYA ilavesinin, zihin gelişimi üzerine olumlu 
etkisinin olduğu bildirilmesine karşın, aynı etki 
motor gelişimde gözlenmemiştir (Angelsen ve 
ark. 2001, Birch ve ark. 2000, Rogan 1993). Bu ça
lışmada da, DEHB grubunda organisitesi olan ve 
olamayanlar arasında anne sütünü alma süresi 
bakımından farklılık gözlenmemiştir. Emzirme 
süresiyle BGMAT hata puanları arasında kore
lasyon yoktur. BGMAT, daha çok görsel algı ve 
motor işlevleri değerlendirmektedir.

Bu çalışmanın sonuçları, DEHB'nun gelişiminde 
anne sütünün koruyucu etkisini ve zihinsel geli
şim üzerine yararlı etkisini düşündürmektedir. 
Çalışmanın komorbit tanıların belirlenmeden ve 
geriye dönük olarak yapılmış olması başlıca sı
nırlılıklarıdır. Her iki durum  da çalışma sonuçla
rını doğru olarak yorumlamayı güçleştirmekte
dir. Üstelik, DEHB olan çocukların olmayanlara 
göre kısa süreli anne sütü alması bozukluğun 
olası bir nedeninden çok, çocukların hareketlilik
lerinden kaynaklanabilir. Kısa süreli emzirmeler 
sonucunda annelerin sütten kesilmesi olasıdır. 
Bununla birlikte, emzirmenin enfeksiyonlardan

koruyucu, anne-çocuk bağlanmasını ve mental 
gelişimi arttırıcı ve antistres etkileri nedeniyle, 
kolay, ucuz, pratik olan bu yöntem annelere 
özendirilmelidir. Emzirme ve DEHB arasındaki 
ilişkinin aydınlatılması için uzunlamasına yapı
lacak araştırmalara ihtiyaç vardır.

KAYNAKLAR

American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and 
Statistical Manual o f Mental Disorders (DSM-IV). Was
hington, DC.

Anderson JW, Johnstone BM, Remley DT (1999) Breast
feeding and cognitive development: a meta-analysis. Am 
J Clin Nutr 70(4): 525-535.

Angelsen NK, Vik T, Jacobsen G, Bakketeig LS (2001) 
Breast feeding and cognitive development at age 1 and 
5 years. Arch Dis Child 85(3): 183-188.

Birch EE, Garfield S, Hoffman DR ve ark. (2000) A ran
domized controlled trial o f early dietary supply of long- 
chain polyunsaturated fatty acids and mental develop
ment in term infants. Dev Med Child Neurol 42(3):174- 
181.

Bouwstra H, Djck-Brouwer DA, Wildeman JA ve ark. 
(2003) Long-chain polyunsaturated fatty acids have a 
positive effect on the quality of general movements o f he
althy term infants. Am J  Clin Nutr, 78(2): 313-8.

Buckley KM (1992) Beliefs and practices related to ex
tended breast feeding among La Leche Mothers. J  
Perinatal Edu 1(2): 45-53.

Burgess JR, Stevens L, Zhang W ve ark. (2000) Long- 
chain polyunsaturated fatty acids in children with atten
tion-deficit hyperactivity disorder. Am J  Clin Nutr 71(1 
Suppl) 327S-30S.

Delion S, Chalon S, Guilloteau D ve ark. (1994) Alpha-li- 
nolenic acid deficiency alters age-related changes of do- 
paminerjik and serotonerjik neurotransmission in the rat 
frontal cortex. J  Neurochem 66: 1582-1591.

Demisch L, Gerbaldo H, Gebhart P ve ark. (1987) Incor
poration of 14 C-arachidonic acid into platelet phospho
lipids of untreated patients with schizophreniform or 
schizophrenic disorders. Psychiatry Res 22: 275-282.

Ercan ES, Amado S, Somer O ve ark. (2001) Dikkat ek
sikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıktcı davranım bozuk
lukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. Çocuk 
ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 8(3): 132-138.

Fenton SW, Hibbeln J, Knable M (2000) Essential fatty 
acids, lipid membran abnormalities, and the diagnosis 
and treatment of schizophrenia. Biol Psychiatry 47: 8
21.

Fong, TM, McNamee MG (1986) Correlation between 
acetylcoline receptor function and structural properities 
of membranes. Biochemistry 25: 830-840.

119



YORBIK VE ARK.

Haag M (2003) Essential fatty acids and the brain. Can 
J  Psychiatry 48: 195-203.

Hadders-Algra M, Groothuis AM (1999) Quality o f gene
ral movements in infancy is related to neurological 
dysfunction, ADHD, and aggressive behaviour. Dev Med 
Child Neurol 41(6): 381-391.

Hadders-Algra M (2001) Evaluation of motor function in 
young infants by means of the assessment o f general 
movements: a review. Pediatr Phys Ther 13: 27-36.

Horwood LJ, Darlow BA, Mogridge N (2001) Breast milk 
feeding and cognitive ability at 7-8 years. Arch Dis Child 
Fetal Neonatal Ed 84(1): F23-27.

Howie PW, Forsyth JS, Ogston SA ve ark. (1990) Protec
tive effect o f breast feeding against infection. BMJ 300: 
11-16.

Jacobson SW, Jacobson JL (1992) Breastfeeding and in
telligence. Lancet 11 (339): 926.

Kurlak LO, Stephenson TJ (1999) Plausible explanations 
for effects o f long chain polyunsaturated fatty acids 
(LCPUFA) on neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 
80(2): F148-154.

Larsson JO, Lichtenstein P, Fried I ve ark. (2000) Pa
rents' perception of mental development and behaviou
ral problems in 8 to 9-year-old children. Acta Paediatr 
89(12): 1469-1473.

Lavelli M, Poli M (1998) Early mother-infant interaction 
during breast- and bottle-feeding. Infant Behavior & De
velopment, 21(4): 667-684.

Lucas A, Morley R, Cole TJ ve ark. (1992) Breast milk 
and subsequent intelligence quotient in children born 
preterm. Lancet 1(339): 261-264.

Malloy MH, Berendes H (1998) Does breast-feeding inf
luence intelligence quotients at 9 and 10 years of age? 
Early Hum Dev 50(2): 209-217.

Malnoe A, Milon H, Reme C (1990) Effect o f in vivo mo
dulation o f membrane docosahexaenoic acid levels on 
dopamine-dependent adenylate cyclase activity in the 
rat retina. J  Neurochem 55: 1480-1485.

McCracken J  (2000) Attention-deficit disorders. Kaplan 
& Sadock’s Comoprehensive Textbook of Psychiatry, se
venth edition, volume two, Sadock BJ, Sadock VA (eds) 
Philedelphia, Lippincott Williams & Wilkins, s: 2679
2688.

Miller B, Sarantis M, Traynelis SF ve ark. (1992) Poten
tiation o f NMDA receptor currents by arachidonic acid. 
Nature 355: 225-283.

Mitchell EA, Aman MG, Turbott SH ve ark. (1987) Clini
cal characteristics and serum essential fatty acid levels 
in hyperactive children. Clin Pediatr (Phila) 26(8): 406
411.

Morley R, Lucas A (1997) Nutrition and cognitive deve
lopment. Br Med Bull 53(1): 123-134.

Nicoll A, Williams A (2002) Breast feeding. Arch Dis 
Child 87(2): 91-92.

Öktem F, Sonuvar B (1993) Dikkat eksikliği tanısı alan 
çocukların özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi 4(4): 267
272.

Prechtl HF (2001) General movement assessment as a 
method of developmental neurology: new paradigms 
and their consequences. The 1999 Ronnie MacKeith lec
ture. Dev Med Child Neurol 43(12): 836-842.

Rogan WJ, Gladen BC (1993) Breast-feeding and cogni
tive development. Early Hum Dev 31(3): 181-193.

Savaşır I, Şahin N (1994) Wechsler çocuklar için zeka öl
çeği (WISC-R): Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayını.

Somer O (1988) Çocuklar için gelişimsel Bender Gestalt 
Görsel Motor Algılama Testi üzerine bir çalışma (İzmir 
şehir örnekleminde norm, geçerlik ve güvenirlik çalışma
sı). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir, Ege Üni
versitesi, Psikoloji Bölümü.

Stack DM, Muir DW (1990) Tactile stimulation as a com
ponent o f social interchange: New interpretations for the 
stil face effects. Br. J. D. Psychol 8: 131-145.

Stevens LJ, Zentall SS, Deck JL ve ark. (1995) Essential 
fatty acid metabolism in boys with attention-deficit 
hyperactivity disorder. Am J  Clin Nutr 62(4): 761-768.

Taylor B, Wadsworth J  (1984) Breast feeding and child 
development at five years. Dev Med Child Neurol 
26(1):73-80.

Uauy R, Hoffman DR, Peirano P, Birch DG, Birch EE 
(2001) Essential fatty acids in visual and brain develop
ment. Lipids 36(9):885-895.

Uvnas-Moberg K (1996) Neuroendocrinology of the mot
her-child interaction. Trends Endocrinol Metab 7: 126
131.

Uvnas-Moberg K (1997) Oxytocin linked antistress ef- 
fects--the relaxation and growth response. Acta Physiol 
Scand Suppl 640: 38-42.

Virden SF (1988) The relationship between infant feed
ing method and maternal role adjustment. J Nurse Mid
wifery 33(1): 31-35.

Wiesenfeld AR, Malatesta CZ, Whitman PB ve ark. 
(1985) Psychophysiological response of breast- and bott
le-feeding mothers to their infants’ signals. Psychophy
siology 22(1): 79-86.

Witt MR, Nielsen M (1994) Charecterization of the inf
luence o f unsaturadet free faty acids on brain 
GABA/benzodiazepine receptor binding in vitro. J  
Neurochem 62: 1432-1439.

Yorbık Ö, Söhmen G, Ceylan S ve ark. (1998) Dikkat ek
sikliği hiperaktivite bozukluğunda prenatal, natal, post
natal etkenlerin araştırılması. 8 inci Ulusal Çocuk ve Er
gen Psikiyatrisi Kongresi, 26-29 Nisan, Sapanca.

120


