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Διαφορική Διάγνωση

Κλινικά συμπτώματα

Εργαστηριακές εξετάσεις

Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια

Η κεφαλαλγία συνήθως απουσιάζει
Τα επεισόδια διαρκούν συνήθως από λεπτά έως ώρες, αλλά οπωσδήποτε κάτω από 24 ώρες
Πρέπει να γίνει έλεγχος για παρουσία εμβόλων, όπως λχ στην κολπική μαρμαρυγή

Doppler καρωτίδων
ΗΚΓ
Υπερηχογράφημα καρδιάς

Υπεραερισμός

Σχετίζεται με άγχος και κρίσεις πανικού
Μπορεί να συνοδεύεται από αιμωδία που εντοπίζεται περιστοματικά, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα
Μπορεί να σχετίζεται με σπασμούς χεριών και ποδιών, εφιδρώσεις και αίσθημα ζάλης

Τα αέρια αίματος φανερώνουν
υποκαπνία χωρίς υποξαιμία

Ημικρανία

Τα αισθητικά συμπτώματα είναι συνήθως παροδικά και συνοδεύονται από ετερόπλευρη παροξυσμική
κεφαλαλγία, ναυτία, εμέτους και φωτοφοβία

Κατά πλάκας σκλήρυνση

Αυτοάνοση νόσος αγνώστου αιτιολογίας, που αποτελεί την κυριότερη απομυελινωτική πάθηση του
νευρικού συστήματος
Έχει πολύμορφη συμπτωματολογία και περιλαμβάνει κινητικές, αισθητικές και αισθητηριακές
διαταραχές, η εξέλιξη των οποίων γίνεται κατά ώσεις
Υπάρχει τάση μείωσης των υποτροπών στη διάρκεια της κύησης, αλλά οι υποτροπές αυξάνουν τους 3
πρώτους μήνες της λοχείας

Νευροπάθειες

Η εντόπιση του συμπτώματος εξαρτάται από την περιοχή νεύρωσης του πάσχοντος νεύρου:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: αποτέλεσμα πιεστικής βλάβης του μέσου νεύρου. Η κλινική εικόνα
περιλαμβάνει πόνο, υπαισθησία και αιμωδία που επηρεάζει τους τρεις πρώτους δακτύλους και
εξασθενεί τις κινήσεις του αντίχειρα. Τα συμπτώματα είναι αμφοτερόπλευρα και επιδεινώνονται τη
νύχτα
Παράλυση του Bell: πρόκειται για ιδιοπαθή παράλυση του προσωπικού νεύρου αγνώστου αιτιολογίας.
Είναι 2-3 φορές συχνότερη στη διάρκεια της κύησης. Εκδηλώνεται συχνότερα τις 2 τελευταίες εβδομάδες
της κύησης και τα κύρια συμπτώματα είναι η παράλυση των μυών του προσώπου ομόπλευρα με τη
βλάβη και οι αισθητηριακές διαταραχές της γεύσης και της ακοής.
Παραισθητική μηραλγία: Είναι συνήθως αποτέλεσμα συμπίεσης του μηριαίου νεύρου, που εκδηλώνεται
κλινικά με αιμωδίες και μυρμηκιάσεις στην πρόσθια και έσω επιφάνεια του μηρού. Παρουσιάζεται
ο
συνήθως στο 3 τρίμηνο και υποχωρεί μετά τον τοκετό
Βλάβη του οσφυοϊερού στελέχους (ειδικά Ο4 και Ο5): Παρουσιάζεται στη λοχεία με ετερόπλευρη πτώση
του ποδιού και αιμωδία, και/ή άλγος στην περιοχή νεύρωσης των σύστοιχων ριζών. Περισσότερο πιθανό
σε γέννηση νεογνών μεγάλου βάρους, με χρήση εμβρυουλκού και σε κεφαλοπυελική δυσαναλογία

MRI εγκεφάλου

Ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες

