
ТО
М 

17
, 

№ 
1,

 
20

21
 

М
ІЖ

Н
А

РО
Д

Н
И

Й
 

Н
Е

В
РО

Л
О

ГІ
Ч

Н
И

Й
 

Ж
У

Р
Н

А
Л



iNJI Зм іст  /C on ten ts/

Зміст

Сторінка 
редактора

Звернення проф. С.К. Євтушенка.............................5

Огляд

Пилипенко В.М.
Нейроендокринні порушення
при COVID-19 і постковідному синдромі
й особливості їх лікування препаратами
гамма-аміномасляної кислоти
(огляд літератури і власні дані).............................. 6

Оригінальні 
дослідження

Фартушна О.Є., Палагута Г.В., Євтушенко С.К. 
Неврологічні й нейропсихічні прояви 
та ускладнення інфекції SARS-CoV-2: 
огляд літератури та презентація клінічного 
випадку в раніше здорового дорослого 
білого чоловіка........................................................17

Філімонов Д.О., Євтушенко І.А.
Поліпшення наслідків ішемічного інсульту 
в пацієнтів із високим рівнем 
вільного трийодтироніну порівняно 
з пацієнтами з гіпо- та еутиреозом..................... 23

Contents

Editor 
Page

Appeal o f Prof. S.K. Yevtushenko...................................5

Review

V.M. Pylypenko
Neuroendocrine disorders in COVID-19 
and post-COVID syndrome 
and their treatment with gamma-aminobutyric 
acid containing medications
(literature review and own data)................................ 6

Original 
Researches

O.Yе. Fartushna, H.V. Palahuta, S.K. Yevtushenko 
Neurological and neuropsychiatric 
manifestations and complications 
o f SARS-CoV-2 infection: a narrative review 
and a case presentation in a previously healthy 
young white adult......................................................17

D.O. Filimonov, I.A. Yevtushenko
Improving outcomes after ischemic stroke 
in patients with high free triiodothyronine 
levels versus hypothyroid
and euthyroid patients..............................................23

Онопрієнко О.П.
Сучасні ангіоневрологічні тренди медичної 
допомоги у випадку мозкового інсульту 
серед населення, у тому числі що проживає 
на тимчасово забруднених територіях 
України, та УЛНА на ЧАЕС: сучасний 
погляд на проблему й власні дослідження 
(до 35-ї річниці техногенної аварії 
на ЧАЕС)...........................................................

O.P. Onopriyenko
Current angioneurology trends in medical care 
for stroke among the population, including 
those living in temporarily contaminated areas 
o f Ukraine, and participants o f elimination 
o f Chernobyl accident consequences: modern 
view o f the problem and own researches 
(to the 35th anniversary o f the man-made 

31 disaster at the Chernobyl Nuclear Power Plant) 31

Том 17, № 1, 2021 www.mif-ua.com,http://inj.zaslavsky.com.ua 3

http://inj.zaslavsky.com.ua


Зм іст  /C on ten ts/ liNJI

Практикуючому 
неврологу

Коваленко О.Є., Притико Н.Г.
Хронічна церебральна венозна дисфункція: 
погляд на проблему................................................42

Сайко О., Богдан А.,
Маланкевич Ю.

Хронічний головний біль як прояв 
венозного тромбозу дурального синуса.............50

To Practicing 
Neurologist

O.Ye. Kovalenko, N.G. Prityko
Chronic cerebral venous dysfunction:
view o f the problem.................................................. 42

O. Sayko, A. Bohdan,
J. Malankevich

Chronic headache as a clinical manifestation 
o f cerebral venous sinus thrombosis.........................50

4 Міжнародний неврологічний журнал, ISSN 2224-0713 (print), ISSN 2307-1419 (online) Том 17, № 1, 2021


