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Передмова 

Дороãі ÷ита÷і! Книãа, яку ви тримаєте у руках, завершує сво-
єрідну трилоãію з циклу «Що треба знати про свою хворобу»: 
трохи раніше у продажу з’явилися дві попередні книãи циклу — 
«Білü у спині та шиї» і «Білü у ноãах». 

Коли ці книãи поба÷или світ, з’ясувалося, що мої ÷ита÷і ма-
ютü запитання і стосовно захворюванü рук. Так, завдя÷ую÷и ін-
тересу ÷ита÷ів, я наважився написати третю книãу з циклу — про 
хвороби рук. 

Як і дві попередні, книãу «Білü і отерплістü у ру ках»  
я намаãався писати простою і зрозумілою мовою, доступною не 
тілüки для фахівців, а й для людей, від медицини далеких. 

І знову, як у книзі «Білü у ноãах», я для вашої зру÷ності роз-
бив усю інформацію на ÷астини — відповідно до зон розповсю-
дження болüових від÷уттів. 

У ÷àñòèí³ I докладно описані захворювання, при яких вини-
кає отерплістü рук. 

Чàñòèíà II — про ті хвороби, при яких з’являютüся білü у 
палüцях рук. 

Чàñòèíà III присвя÷ена захворюванням промене за п’я ст-
ковоãо суãлоба. 
Чàñòèíà IV — про хвороби ліктüовоãо суãлоба. 

У ÷àñòèí³ V ідетüся про ті хвороби, при яких виникає білü у 
пле÷ах. 
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Чàñòèíà VI — про захворювання, що перебіãаютü із запален-
ням одразу декілüкох суãлобів (ідетüся про артрити). 

Чàñòèíà VII — про ті пошкодження шийноãо відділу хребта, 
які супроводжуютüся болем та отерплістю руки.

Чàñòèíà VIII, îñòàííÿ, присвя÷ена окремим методам лікуван-
ня захворюванü рук, переваãам і недолікам запропонованих мето-
дів, а також їх можливими побі÷ними ефектами. 

Сподіваюся, запропонована структура книãи допоможе вам 
леãко знаходити відповіді на запитання, які вас цікавлятü. 

З повагою, лікар Євдокименко 
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Симптоми ревматоїдного артриту

Клініку «класи÷ноãо» ревматоїдноãо артриту важко сплу-
тати з симптомами інших суãлобових захворюванü. У пере-
важній білüшості випадків на по÷атку хвороби відбуваєтü-
ся запалення та припухання п’ястково-фалангових суглобів 
вказівного та середнього пальців рук (мова йде про суãлоби 
при основі цих палüців, тобто у ділянці виступних кісто÷ок 
стисненоãо кулака). 

Íай÷астіше таке запалення п’ястково-фаланãових суãло-
бів супроводжуєтüся запаленням та припуханням промене-
зап’ясткових суглобів. А інколи промене зап’ясткові суãло-
би запалюютüся та спухаютü першими (ìàë. 7).

Характерним є те, що запалення суãлобів при ревмато-
їдному артриті майже завжди симетри÷не (якщо уражені 
суãлоби на правій руці, то уражаютüся такі самі суãлоби і 
на лівій). І, на відміну від ревматизму, при ревматоїдному  
артриті запалення цих суãлобів стійке, набряклістü і білü в 
них тримаютüся від кілüкох місяців до кілüкох років. 

Мàë. 7. Кèñòü ðóêè õâîðîãî íà ðåâìàòîїäíèй àðòðèò: 
à) âèãëÿä çâåðõó; á) âèãëÿä çáîêó
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Найчастіше біль у суглобах при ревматоїдному артри
ті посилюється у другій половині ночі, під ранок. Десь до 
полудня він дуже інтенсивний; пацієнти порівнюють його із 
зубним болем. Однак пополудні слабшає, а ввечері часто
густо стає цілком незначним. Ще характерно, що на по
чатку хвороби біль в суглобах нерідко слабшає після ак
тивних рухів чи розминки, тоді як при артрозі від наванта
ження він тільки посилюється. Утім, будьяке полегшення 
при ревматоїдному артриті зазвичай триває лише до се
редини ночі, а близько 3–4 години напади болю в сугло
бах починаються знову. 

Одно÷асно із запаленням суãлобів верхніх кінцівок при 
ревматоїдному артриті майже завжди спостеріãаєтüся ура-
ження дрібних суглобів стоп. Запалення охоплює суãлоби 
при основі палüців, що проявляєтüся болем при натискан-
ні під «подуше÷ками» палüців ніã. Показово, що суãлоби 
ніã запалюютüся так само симетри÷но, як і рук. 

Великі суãлоби, скажімо, плечові, ліктьові, колінні та го-
мілковостопні, зазвичай запалюються пізніше, за кілüка тиж-
нів або місяців. Хо÷а буваютü інші різновиди ревматоїдно-
ãо артриту, при яких першими запалюютüся якраз пле÷ові 
суãлоби, коліна, п’яткові сухожилля, а запалення дрібних 
суãлобів кистей та стоп «долу÷аєтüся» пізніше. Така форма 
артриту ÷астіше буває в людей після 65–70 років. 

Крім інтенсивних болів, ревматоїдному артриту прита-
манний симптом «ранкової скутості». Хворі описуютü цей 
стан як отерплістü у тілі й суãлобах, або ж як від÷уття «ту-
ãих рукави÷ок на руках», рідше — як від÷уття «туãоãо кор-
сета на тілі». 

При відносно м’якому перебіãу ревматоїдноãо артриту 
ранкова скутістü зазви÷ай зникає ÷ерез ãодину-дві після 
тоãо, як хворий встав з ліжка. Однак при важкому перебі-
ãу хвороби це неприємне від÷уття може зберіãатися до пер-
шої ãодини дня і навітü довше. 

У баãатüох хворих під шкірою утворюютüся ревматоїд-
ні вузлики. Вони доситü щілüні на дотик, завбілüшки за-
зви÷ай з ãорошину і най÷астіше знаходятüся трохи ниж÷е  
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Про автора 

Євдокименко Павло Валерійови÷ лікар-ревматолоã. У 1984 році 
з відзнакою закін÷ив меди÷не у÷илище. В 1994 році закін÷ив ме-
ди÷ний інститут, працював у Московсüкому місüкому центрі ар-
трозів, підвищував кваліфікацію в ÍДІ ревматолоãії (ревматоло-
ãі÷ному центрі), консулüтував і викладав терапію на кафедрі вну-
трішніх хвороб Російсüкоãо університету дружби народів. 

За останні роки П.В. Євдокименко опублікував у низці 
науково-популярних виданü понад 50 статей, присвя÷ених захво-
рюванням хребта і суãлобів, а також ãіпертоні÷ній хворобі. Ве-
ликий резонанс спри÷инили статті, розміщені редакцією журна-
лу «Світ здоров’я» («Мир здоров’я») в Інтернеті, та лікарсüкі по-
ради, якими він неодноразово ділився у теле— та радіопереда÷ах. 

Посилений інтерес до публікацій і ÷имала кілüкістü відãуків 
спонукали автора написати книãи про захворювання спини та 
суãлобів. 

Як наслідок, 2001 року світ поба÷ила перша книãа лікаря 
Євдокименка «Остеохондроз — міфи та реалüністü», а 2003 року 
вийшло перше видання книãи «Артроз. Артрит» та книãа «Білü у 
спині. Посібник для хворих». 

У 2004 році вперше була надрукована книãа «Білü у но-
ãах. Посібник для хворих», а 2005 року — книãа «Білü у руках. 
Посібник для хворих». 

У 2006 році світ поба÷ила нова книãа лікаря Євдокименка 
«Про що здоãадуютüся, але не кажутü лікарі», а в 2008 році — пе-
ревидання книã «Артроз» та «Артрит». 

У 2010 році вийшли нові видання книã «При÷ина твоєї хворо-
би. Про що вам не розкажутü лікарі», «Білü у спині та шиї. Що 
треба знати про свою хворобу» та «Білü у ноãах. Що треба зна-
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ти про свою хворобу», а сумарний наклад опублікованих та про-
даних книã лікаря Євдокименка сяãнув показника 250  000 при-
мірників. 

У даний ÷ас П.В. Євдокименко займаєтüся комплексним ліку-
ванням захворюванü хребта та суãлобів в одному з московсüких 
меди÷них центрів. 

Докладну інформацію про те, де проводитü прийом пацієнтів 
лікар Євдокименко, можна отримати на йоãо сайті в Інтернеті: 
www.evdokimenko.ru 
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