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Introduction: The purpose of the present study is to examine the 
frequency of headaches based on their relationship with seizures in 
epileptic patients as well as types of these headaches, and their clinical 
characteristics.

Methods: 100 patients with epilepsy (60 female, 40 male), who applied to 
the epilepsy outpatient clinic of Faculty of Medicine of Uludağ University, 
were included in the study after accepting their consent forms. Patients 
with symptomatic epilepsy, secondary headaches and mental retardation 
were excluded from the study. Patients with epilepsy were divided into two 
groups as the patients with or without headaches associated with seizure. 
In addition, according to their temporal relationships with seizures, 
headaches were grouped as preictal, ictal and postictal headaches and 
the characteristics of headaches associated with seizure were examined 
and the patients with and without headache associated with seizure were 
compared in terms of their demographic and clinical features.

Results: In this study, the prevalence of headache associated with seizure 

was found as 42%. Headaches associated with seizure were more frequent 
in the postictal period and they were mostly characterized as migraine-
like headache. According to the seizure periods, 22 (52.3%) of the patients 
experienced pain during every seizure period. It was determined that 
preictal headache was frequently migraine-like compared to postictal 
headache and this headache was more frequently accompanied by aura.

Conclusion: Headache and epilepsy are the most frequent paroxysmal 
neurological conditions. However, because the symptoms of epilepsy 
are more remarkable, and its clinical presentation has a more dramatic 
picture, additional neurological conditions may be overlooked. Since 
both epilepsy and headache symptoms decrease the quality of life, it 
is important to treat both conditions. Examination of the correlation 
between these two situations can guide the physicians for selecting the 
treatment type, as well as helping them to improve the quality of life.

Keywords: Headaches associated with seizure, epilepsy, migraine-like 
headaches

ABSTRACT

Amaç: Çalışmamızda epilepsi hastalarında nöbetlerle zamansal ilişkisine 
göre başağrılarının sıklığı, bu başağrılarının tipleri ve klinik özelliklerini 
incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi epilepsi polikliniğine başvuran, 
100 epilepsi hastası (60 kadın, 40 erkek) onam formları alınarak çalışmaya 
alındı. Semptomatik epilepsi, sekonder başağrıları ve mental geriliğe sahip 
hastalar çalışma dışı bırakıldı. Epilepsi hastaları nöbetle ilişkili başağrısı 
olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ayrıca, nöbetle 
zamansal ilişkilerine göre başağrıları preiktal, iktal ve postiktal başağrıları 
olarak gruplandırılıp, nöbetle ilişkili başağrılarının özellikleri incelendi 
ve nöbetle ilişkili başağrısı olan ve olmayan hastalar demografik, klinik 
özellikler açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamızda nöbetle ilişkili başağrısı sıklığı %42 olarak 
saptandı. Nöbetle ilişkili başağrıları daha sık postiktal dönemde ve daha 

çok migren benzeri başağrısı karakterinde idi. Nöbet dönemlerine göre 
hastaların 22’sinde (%52,3) ağrı her nöbet döneminde gözlendi. Preiktal 
başağrısının, postiktal başağrısına göre daha sık olarak migren benzeri 
olduğu ve daha sık olarak da auranın eşlik ettiği saptandı.

Sonuç: Başağrısı ve epilepsi en sık görülen paroksismal nörolojik 
durumlardır. Ancak, çoğunlukla epilepsi semptomlarının daha dikkat 
çekici olması ve kliniğinin daha dramatik bir tablo göstermesi sebebiyle, 
birliktelik gösteren ek nörolojik durumlar gözden kaçabilmektedir. Hem 
epilepsi hem de başağrısı semptomları yaşam kalitesini düşürdüğünden 
her iki durumun da tedavi edilmesi önemlidir. Bu iki durum arasındaki 
ilişkinin sorgulanması tedavi seçimi konusunda bize yol gösterebileceği 
gibi yaşam kalitesinin düzeltilmesi konusunda yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler: Nöbetle ilişkili başağrıları, epilepsi, migren benzeri 
başağrıları
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Başağrısı ve epilepsi dünyada her yaştan bireyi etkileyen, sık görülen iki 
nörolojik bozukluktur ve ilişkileri hâlâ tartışma konusudur. İki durum 
arasında bir bağlantı olup olmadığını göstermek amacıyla çok sayıda 
çalışma yapılmıştır (1–6).

Başağrıları, nöbetle zamansal ilişkisine göre interiktal başağrıları ve periiktal 
başağrıları olarak sınıflandırılabilir. İnteriktal başağrıları nöbetle ilişkili 
olarak ortaya çıkmazken, periiktal başağrıları nöbetler ile zamansal ilişkisine 
göre preiktal, iktal ve postiktal baş ağrıları olarak tanımlanmıştır (7, 8).
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Epilepsi ve başağrısı birlikteliği sık olmakla birlikte, nöbetlerin kliniğinin 
gürültülü olması, nöbetlere eşlik eden başağrısı semptomunun göz ardı 
edilmesine neden olabilir. Çalışmamızda epilepsi nöbetleri ile zamansal 
ilişkisine göre başağrılarının sıklığını, bu başağrılarının klinik özelliklerini 
incelemeyi amaçladık.

YÖNTEM
Çalışmaya, Uludağ Üniversitesi Epilepsi Polikliniğine ardışık olarak 
başvuran, 13–66 yaşları arasında 100 epilepsi hastası (60 kadın, 40 erkek) 
alındı. Semptomatik epilepsi, sekonder başağrıları ve mental geriliğe 
sahip hastalar çalışma dışı bırakıldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 
Komitesi tarafından 2005-18/29 nolu kararı ile onaylanan çalışmada tüm 
hastaların yazılı onam formları alındı.

Nöbetler ile zamansal ilişkiye göre başağrıları preiktal, iktal ve postiktal 
başağrısı olarak üç döneme ayrıldı. Başağrısı nöbet öncesi 24 saat içinde 
başlayıp, nöbet başlangıcına kadar devam ediyorsa preiktal başağrısı, 
sadece nöbetin diğer semptomlarıyla birlikte ortaya çıkıyorsa iktal 
başağrısı, nöbet sonrasında üç saat içinde gelişip ve nöbetten 72 saat 
sonra düzeliyorsa postiktal başağrısı olarak tanımlandı (9–12).

Epilepsi tanısı için de Uluslararası Epilepsi ile Savaş Birliği (ILAE) sınıflama 
kriterleri (13), migren tanısı için Uluslararası Başağrısı Topluluğu (IHS) 
kriterleri (12) kullanıldı. Nöbetle ilişkili başağrılarının, IHS-3 beta migren 
kriterleriyle uyuşmayan, diğer primer ve sekonder başağrıları tipleri ise 
“diğer nöbetle ilişkili başağrıları” olarak sınıflandırıldı. Hastaların nöbet 
tipleri, EEG bulgularına ve alınan anamneze göre belirlendi.

Başağrısı atakları sırasındaki ağrı şiddetleri, hastaların kendi 
değerlendirmelerine göre uygulanan VAS skoru (visual analogue scale) 
kullanılarak saptandı (14). Hastalardan, ağrının şiddetini en yükseği 10 
olacak şekilde 1–10 arasında belirtmeleri istendi.

Nöbetle ilişkili başağrısı her nöbet döneminde oluyorsa “her zaman”, 
nöbetlerin 2/3’ünden fazlasına eşlik ediyorsa “sık sık”, daha azı ise “nadir” 
olarak sınıflandırıldı.

Çalışmaya alınan tüm hastalar cinsiyet, yaş, epilepsi süresi, nöbet sıklığı, 
epilepsi sendromu, nöbet tipleri, antiepileptik ilaç sayısı, nöbet başlangıç 
yaşı, başağrısının sıklığı, şiddeti, süresi, eşlik eden semptomlar (fotofobi, 
fonofobi, bulantı, kusma, zonklayıcı özellik), ağrı şiddetleri, migren ve 
epilepsi öyküsü açısından değerlendirildi.

İstatistiksel Analiz
Çalışma verilerinin istatistiksel değerlendirilmesi SPSS for Windows 
13.0 modülü ile yapıldı. Tüm veriler ortalama ± standart sapma (ort ± 
SS yıl) olarak sunuldu. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği 
Shapiro-Wilk testi ile incelendikten sonra normal dağılım gösteren 
veriler için iki grup karşılaşmalarında t-testi, normal dağılmayan veriler 
için iki grup karsılastırmasında Mann-Whitney U testi ve ikiden fazla 
grup karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Kategorik verilerin 
incelenmesinde Pearson ki-kare testi ve Fisher’in kesin ki-kare testi 
kullanıldı. Tüm istatistiksel analizlerde p<0,05 anlamlılık düzeyi kabul edildi.

BULGULAR
Yüz epilepsi hastasının 42’sinde (%42) nöbetle ilişkili başağrısı mevcuttu. Bu 
hastaların 27’si (%65) kadın, 15’i (%35) erkekti. Yaş ortalamaları 34,4±13,2 
yıl idi. Ortalama hastalık başlangıç yaşı 14,09±10,4 ortalama hastalık 
süresi 19,8±11,1, ortalama tedavi süresi 19,9±10,6 yıl idi. Yirmi sekiz hasta 
monoterapi, 14 hasta politerapi almaktaydı. Yirmi yedi hasta fokal, 15 
hasta jeneralize epilepsi tipine sahipti. Nöbetle ilişkili başağrılarının VAS’a 
göre ortalalama ağrı şiddeti 5,5±2,2 idi. Elli sekiz hasta ise nöbetle ilişkili 

başağrısı tarif etmedi. Nöbetle ilişkili başağrısı olan hastaların demografik 
ve klinik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Beş hastada sadece preiktal, 32 hastada sadece postiktal, beş hastada 
ise hem preiktal hem de postiktal başağrısı saptandı. Hastalarımızın 
hiçbirisinde iktal başağrısı gözlenmedi.

Sadece preiktal başağrısı olan hastalar, sadece postiktal başağrısı olan 
hastalarla migren benzeri başağrısı sıklığı açısından karşılaştırıldığında, 
preiktal başağrısına daha yüksek oranda migren benzeri başağrısı 
eşlik etmesine rağmen istatistiksel açıdan anlamlı fark gözlenmedi. 
Hastalarımızdan sadece preiktal başağrısı olan hastaların üçünde, sadece 
postiktal başağrısı olan hastaların birinde, hem preiktal hem de postiktal 
başağrısı olan hastaların birinde olmak üzere toplam beş hastada nöbetle 
ilişkili başağrısında aura saptandı. Sadece preiktal başağrısına, sadece 
postiktal başağrısına göre auranın daha sık (preiktal %40, postiktal %3,1) 
eşlik ettiği gözlendi, bu durum istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0,005). 
Fokal ve jeneralize epilepsi tipleri, nöbetle ilişkili başağrısı sıklığına göre 
karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlılık saptanmadı (Tablo 2).

IHS kriterlerine göre hastaların 19’unda (%19) migren benzeri nöbetle 
ilişkili başağrısı, 23’ünde (%23) diğer başağrıları saptandı. Çalışmamızda 
nöbetle ilişkili migren tipi başağrıları olan hastalar, nöbetle ilişkili diğer 
başağrıları olan ve başağrısı olmayan hastalar cinsiyet, yaş, nöbet 
başlangıç yaşı, epilepsi süresi, nöbet sıklığı, kullandığı antiepileptik ilaç 

Tablo 1. Nöbetle ilişkili başağrısı olan hastaların demografik ve klinik 
özellikleri

Kadın/Erkek (n) 27/15
Ortalama yaş (ort ± ss yıl) (min-maks) 34,4±13,2 (13–64)

Ortalama hastalık başlangıç yaşı (ort ± ss yıl) (min-
maks)

14,09±10,4 (0–41)

Ortalama hastalık süresi (ort ± ss yıl) (min-maks) 19,8±11,1 (1–50)

Ortalama tedavi süresi (ort ± ss) (min-maks) 19,9±10,6 (1–50)

Şiddeti (VAS’a göre) (ort ± ss) (min-maks) 5,5±2,2 (3–10)

Tedavi
Monoterapi 28

Politerapi 14

Nöbet 
tipi

Fokal 27

Basit parsiyel 6

Kompleks parsiyel 9

Sekonder jeneralize tonik klonik 21

Jeneralize 15

Primer jeneralize tonik klonik 15

Absans 2

Myoklonik 2

maks, maksimum; min, minimum; n, kişi sayısı; ort, ortalama; ss, standart sapma. 

Tablo 2. Preiktal ve postiktal başağrısının özellikleri, epilepsi sendromları 
açısından karşılaştırılması 

Preiktal
Başağrısı (n=5)

Postiktal
Başağrısı (n=32) p değeri*

Migren benzeri
başağrısı n (%)

4 (%80) 12 (%37,5)
0,144

Diğer başağrıları n (%) 1 (%20) 20 (%62,5)
0,144

Aura n (%) 3 (%40) 1 (%3,1) 0,005

Fokal nöbet n (%) 3 (%60) 22 (%67) 1

Jeneralize nöbet n (%) 2 (%40) 10 (%33) 1

* Fisher’in kesin ki-kare testi
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sayısı açısından karşılaştırıldığında istatistiksel bir anlamlılık saptanmadı. 
Nöbetle ilişkili başağrısı olan ve başağrısı olmayan hastalar ailede migren 
ve ailede epilepsi açısından karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan fark 
gözlenmedi (Tablo 3).

Nöbetle ilişkili başağrısı olan 42 hasta ağrı sıklığı açısından incelendiğinde, 
nöbet dönemlerine göre hastaların 22’sinde (%52,3) ağrı her nöbet 
döneminde, ikisinde (%4,7) sık sık, 18’inde (%42,8) ise nadiren eşlik 
etmekteydi. Nöbetle ilişkili migren benzeri başağrısı bulunan hastalarda 
başağrısı, hastaların 14’ünde (%73,7) her nöbet dönemine eşlik ederken, 
nöbetle ilişkili diğer başağrısı olan hastaların sadece sekizinde (%34,8) her 
nöbet dönemine eşlik ettiği gözlendi.

Nöbetle ilişkili migren benzeri başağrısı olan 19 hastanın sekizinde 
(%42,1), diğer başağrıları olan 23 hastanın birinde (%4,3), nöbetle 
ilişkili başağrısı olmayan 58 hastanın 12’sinde (%20,7) interiktal migren 
vardı. Çalışmamızda, migren benzeri başağrıları olan hastalar, nöbetle 
ilişkili diğer başağrıları olan ve olmayan hastalar ile istatistiksel olarak 
karşılaştırıldığında, interiktal migrenin nöbetle ilişkili migren benzeri 
başağrısı olan hastalarda daha sık birlikte olduğu gözlendi (p<0,05).

Nöbetle ilişkili başağrısı olan ve olmayan hastalar ailede migren ve ailede 
epilepsi anamnezi varlığı açısından karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan 
fark gözlenmedi (p>0,05).

TARTIŞMA
Nöbetle ilişkili başağrısı sıklığı daha önce yapılan çalışmalarda %34–51 
arasında değişen oranlarda belirtilmiş ve bu çalışmalarda başağrılarının 
daha çok postiktal dönemde olduğu bildirilmiştir (15, 16). Çalışmamızda, 
literatürle uyumlu olarak, nöbetle ilişkili başağrısı sıklığı %42 idi. Bu 
başağrılarının, yine literatüre benzer şekilde, daha sık olarak postiktal 
dönemde olduğunu saptadık.

Nöbetle ilişkili başağrıları olan hastalarda migren benzeri başağrısı sıklığı 
çalışmalarda farklı oranlarda bildirilmiştir. Förderreuther ve ark. nöbetle 
ilişkili başağrısı olan hastaların %39’unda migren benzeri başağrısı 
olduğunu bildirmişlerdir (17). Leniger ve ark. ise 341 epilepsi hastasını 
başağrısı açısından değerlendirmişler ve tüm hastaların %18,2’inde, 
nöbetle ilişkili başağrısı olan hastaların ise %55,7’sinde nöbetle ilişkili 
migren benzeri başağrısı gözlemişlerdir (4). Yapılan başka bir çalışmada 
ise nöbetle ilişkili migren benzeri başağrısının diğer çalışmalardan farklı 
olarak düşük oranda olduğu gözlenmiş, bunun nedeni de çalışmanın 
temporal lob epilepsi (TLE), frontal lob epilepsi (FLE) ve oksipital lob 

epilepsi (OLE) tanılı hastalarla sınırlı olması ve hastalardan bir kısmının 
nöbetler kadar migreni de azaltacak yüksek dozda valproat ve zonisamid 
tedavisi almalarına bağlanmıştır (18). Biz çalışmamızda tüm hastalarımızın 
%19’unda, nöbetle ilişkili başağrısı olan hastalarımızın ise %45’inde 
nöbetle ilişkili migren benzeri başağrısı saptadık.

Çalışmalarda nöbetle ilişkili migren benzeri başağrısı ile interiktal migren 
arasında ciddi bir ilişki olduğu gözlenmiştir (19, 20). Çalışmamızda da 
interiktal migrenin, nöbetle ilişkili migren benzeri başağrısında daha sık 
olduğu gözlendi. Buna dayanarak, interiktal migrenin, nöbetle ilişkili migren 
benzeri başağrısına predispozan bir faktör oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Literatür ile uyumlu olarak (18, 21); ailede migren öyküsü sıklığı, nöbetle 
ilişkili migren benzeri başağrısı olan hasta grubunda, nöbetle ilişkili diğer 
başağrıları olan ve başağrısı olmayan hasta gruplarına göre daha yüksek 
oranda (%31,6) bulunmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
saptanmadı.

Migren ve nöbetle ilişkili başağrıları, kadınlarda erkeklere oranla 
daha çok görülmektedir (16, 22, 23). Çalışmamızda nöbetle ilişkili 
migren benzeri başağrısı, nöbetle ilişkili diğer başağrıları ve başağrısı 
olmayan hastalar arasında cinsiyet arasında fark olmadığı gözlendi. Bu 
da, nöbetle ilişkili migren benzeri başağrısının oluş mekanizmasının, 
migren patofizyolojisine özel ilave bir başka nedenle ilişkili olabileceğini 
düşündürmektedir (4).

Ito ve ark., migren benzeri postiktal başağrısı olan hastalar ile cinsiyet, 
epilepsi başlangıç yaşı, epilepsi süresi, nöbet sıklığı, kullandığı antiepileptik 
sayısı arasında bir ilişki olmadığını saptamakla birlikte, nöbetle ilişkili 
başağrısı olan hastaların, başağrısı olmayanlara göre daha genç olduğundan 
bahsetmişlerdir (18). Çalışmamızda, nöbetle ilişkili migren benzeri başağrısı, 
nöbetle ilişkili diğer başağrıları ve başağrısı olmayan hasta gruplarının her 
biri ile yaş, nöbet başlangıç yaşı, epilepsi süresi, nöbet sıklığı, kullanılan 
antiepileptik ilaç sayısı açısından bir ilişki saptamadık.

Nöbetle ilişkili başağrısı ile nöbet tipleri arasındaki ilişkinin araştırıldığı 
çalışmalarda çelişkili sonuçlar bulunmuştur. Literatürde, postiktal 
başağrısının jeneralize nöbette fokal nöbetten daha sık görüldüğü 
bildirilmiş, bu da jeneralize konvülziyonları takip eden metabolik 
değişimler ve artan serebral kan akımına bağlanmıştır (19, 24). Sekonder 
jeneralize tonik klonik nöbet (SJTK) migren benzeri nöbetle ilişkili 
başağrısından ziyade nöbetle ilişkili diğer başağrılarında daha sık 
saptanmıştır (17). Farklı çalışmalarda, nöbetle ilişkili başağrısı tipleri ile 

Tablo 3. Nöbetle ilişkili başağrısı tipleri ile ve başağrısı olmayan hastaların demografik ve klinik özellikleri

Nöbetle ilişkili migren benzeri 
başağrısı (n=19)

Nöbetle ilişkili diğer 
başağrıları (n=23)

Başağrısı olmayanlar 
(n=58) p değeri

Cinsiyet n (%)
Kadın 10 (%52,6) 17 (73,9) 25 (%43,1)

0,284*
Erkek 9 (%47,4) 6 (%26,1) 33 (%56,9)

Yaş (ort ± ss)  (min-maks) 34,1±12,03 (19–63) 34,4±14,7 (13–64) 33,4±14,5 (16–66) 0,830**

Epilepsi süresi (ort ± ss) (min-maks) 20±14,1 (1–50) 19±7,6 (4–31) 20±11,9 (1–52) >0,05**

Nöbet sıklığı n (%)

Son 1 yıldır nöbet yok 5 (%26,3) 12 (%52,2) 26 (%44,8)

0,386*Ayda <1 6 (%31,6) 7 (%30,4) 15 (%25,9)

Ayda >1 8 (%42,1) 4 (%17,4) 17 (%29,3)

Antiepileptik ilaç sayısı (ort ± ss) (min-maks) 1,57±0,76 (1–3) 1,43±0,84 (1–4) 1,55±0,77 (0–5) 0,662**

Nöbet başlangıç yaşı (ort ± ss) (min-maks) 13,9±7,54 (2–27) 14,5±12,5 (0–41) 13,6±11,6 (0–44) 0,441**

Ailede migren öyküsü 6 (%31,6) 2 (%8,7) 12 (%20,7) >0,05***

Ailede epilepsi öyküsü 5 (%26,3) 4 (%17,4) 11 (%19) >0,05***

ort, ortalama; ss, standart sapma. min, minimum; maks, maksimum
* Pearson ki-kare testine göre.
** Kruskal-Wallis Testi.
*** Fisher’in kesin kikare testi.
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epilepsi sendromu ya da nöbet tipleri arasında ilişki görülmemiştir (4, 5, 
18, 25). Bizim çalışmamızda ise, gerek nöbetle ilişkili migren tipi başağrısı, 
nöbetle ilişkili diğer başağrıları ve başağrısı olmayan hasta grupları, 
gerekse preiktal ve postiktal başağrılı hasta grupları, epilepsi sendromları 
(fokal ya da jeneralize) ya da nöbet tipleri açısından karşılaştırıldığında 
anlamlı fark gözlenmemiştir.

Çalışmamızda, nöbetle ilişkili başağrısı olan hastalarda başağrısının VAS’a 
göre ortalama şiddeti 5,5±2,2 saptanmış olup, bu da literatürle uygun 
olarak orta şiddette bir ağrıyı göstermektedir (20, 22).

Daha önceki çalışmalara benzer şekilde nöbetle ilişkili başağrısı olan 
hastaların çoğunluğunda (%52) ağrının her nöbete eşlik ettiği gözlendi 
(3, 22, 24, 26). Ayrıca, nöbetle ilişkili migren benzeri başağrısı bulunan 
hastalarda başağrısının nöbetlere sıklıkla eşlik ettiği, nöbetle ilişkili diğer 
başağrılarının ise nadiren nöbetlere eşlik ettiği görüldü.

Çalışmamızda preiktal başağrısının daha çok nöbetle ilişkili migren 
benzeri başağrısı olduğu, auranın postiktal başağrısından daha sık 
olarak preiktal başağrısına eşlik ettiği görüldü. Nöbet öncesi olan 
başağrısının daha sık olarak auralı migren olması, auralı migrenin nöbeti 
tetikleyebileceği ve migren benzeri başağrısı ile epilepsi arasında ortak 
bir mekanizma olabileceğini düşündürmektedir. Preiktal dönemde aura 
saptanan hastalarımızda, nöbet öncesindeki bir saatlik dönemde aura 
bulguları olmadığından dolayı preiktal dönem başağrılarının hiçbirine 
ICHD-3 (International Classification Headache Disorders, 3rd ed.) beta 
kriterlerine göre migren aurasının tetiklediği nöbet tanısı konulmadı.

Çalışmaya alınan hastaların tümünün bir üniversite hastanesinin epilepsi 
polikliniğine başvuran hastalardan olması bu çalışmayı sınırlayan 
sebeplerdendir. Bu durum tedavi edilmesi güç olan hastalara doğru bir 
seçim eğilimine yol açmış olmalıdır. Nöbetle ilişkili başağrıları için daha 
geniş, daha çok hasta içeren ve ileriye yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Sonuçta; epilepsi ve başağrısı günlük yaşam kalitesini düşüren nörolojik 
paroksismal durumlar olup, çoğunlukla epilepsi semptomlarının daha 
dikkat çekici olması ve kliniğinin daha dramatik bir tablo göstermesi 
sebebiyle başağrısı şikâyeti sorgulanmadığında gözden kaçabilmektedir. 
Epilepsi ve başağrısı arasındaki ilişkinin sorgulanması, tedavi seçimi 
konusunda bize yol gösterebileceği gibi yaşam kalitesinin düzeltilmesi 
konusunda yardımcı olur.
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