
КЛАСИФИКАЦИЯ НА РЕВМАТОИДНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ 
 

І. Възпалителни ставни заболявания 

1. Ревматоиден артрит 

Клинични варианти на ревматоидния артрит:  

Синдром на Фелти 

Болест на Стил у възрастни 

Синдром на Каплан 

Вторичен синдром на Сьогрен 

2. Ювенилен хроничен артрит 

3. Спондилартропатии 

• Анкилозиращ спондилартрит /Болест на Бехтерев/  

• Псориатичен артрит 

• Синдром на Райтер /виж реактивни артрити/  

• Артрити при ентеропатии 

4. Интермитентни и периодични ставни синдроми 

 

ІІ. Системни заболявания на съединителната тъкан /колагенози/  

1. Системен лупус еритематодес 

2. Системна склероза /склеродермия/  

3. Полимиозит /Дерматомиозит и други миопатии/  

4. Системни васкулити:  

• Системни некротизиращи васкулити 

• Хиперсензитивни васкулити  

• Гигантоклетъчни артериити 

• Други васкулитни синдроми 

5. Синдром на Сьогрен 

6. Рецидивиращ полихондрит 

7. Припокриващи /О verla р/ синдроми 

 

ІІІ. Артрити, свързани с инфекции  

1. Инфекциозни артрити /бактериални, микобактериални, вирусни, 

гъбични, паразитни и др./  

2. Реактивни артрити 

• Ревматична треска /болест на Bouillaud – Сокольский/  

• Синдром на Райтер 



• Реактивни артрити при генито-уринарни инфекции /хламидия, 

микоплазма и др./  

• Реактивни артрити при стомашно-чревни инфекции /салмонела, 

шигела, йерсиния, кампилобактер/  

• Реактивни артрити при назофарингеални инфекции 

• Други реактивни артрити /Лаймска болест, след антивирусни 

ваксинации, при туберкулоза и др./  

 

ІV. Остеоартроза /първична и вторична/  

• Остеоартроза на ставите на долните крайници /коксартроза, гонартроза 

и др./  

• Остеоартроза на ставите на горните крайници  

• Остеоартроза на гръбначния стълб /остеохондроза, спондилоза, 

спондилартроза/  

• Вариантни форми на първична остеоартроза /първична 

генерализирана остеоартроза, дифузна идиопатична скелетна 

хиперостоза, ерозивна форма на остеоартроза и др./  

• Вторична остеоартроза при метаболитни и ендокринни заболявания  

 

V. Артропатии, причинени от микрокристали  

1. Подагра 

2. Хондрокалциноза 

3. Други артропатии, асоциирани с кристали 

 

VІ. Артропатии, свързани с отлагане на различни вещества 

/амилоидоза, хемохроматоза, охроноза, болест на Гоше и др./  

 

VІІ. Мекотъканен ревматизъм /фибромиалгия, периартрити, 

тендинити и ентезопатии, теносиновити, бурсити, апоневрозити и 

фасциити и др./  

 

VІІІ. Заболявания на костите 

1. Остеопороза 

2. Остеомалация 

3. Хиперпаратиреоидизъм /остеитис фиброза/  

4. Алгодистрофия 

5. Болест на Пейджет 

6. Асептична остеонекроза 



7. Остеомиелит 

8. Костни тумори 

9. Кондензиращ остеит на илиачните кости 

10. Хипертрофична остеоартропатия 

11. Бъбречна остеодистрофия  

12. Остеопетроза и др.  

 

ІХ. Тумори и паранеопластични синдроми 

1. Доброкачествени и злокачествени тумори на ставите 

2. Вилонодуларен синовит 

3. Паранеопластични синдроми 

 

Х. Неврологични и нервно-съдови синдроми /компресионна 

невропатия, артропатия на Шарко и др./  

 

ХІ. Ревматологични прояви в хода на други заболявания /белодробни, 

кръвни, ендокринни, стомашно-чревни и чернодробни, сърдечно-

съдови/  

 

ХІІ. Наследствени заболявания на съединителната тъкан /синдром на 

Марфан, синдром на Елерс-Данлос, остеогенезис имперфекта и др./  

 

ХІІІ. Други ревматични болести: /синдром на Tietze, синдром на 

Raynaud, травматични артрити, хипермобилен синдром, ревматични 

синдроми при нарушена функция на имунната система и др. 

 

Източник: http://mu-plovdiv.bg/wp-

content/uploads/2016/08/revmatologiq-34-programa-spetsializatsiya.pdf 

 

 

Видове ревматични заболявания 

Класификация на Ревматичните болести 

 

1. Възпалителни ставни заболявания (артрити) 

1.1. Ревматоиден артрит; 

1.3. Псориатичен артрит; 

1.4. Болест на Reiter (Реактивен артрит); 

1.5. Ревматизъм (Boulillaund – Сокольский); 



1.6. Други реактивни артрити; 

1.7. Инфекциозни артрити; 

 

2. Системни заболявания на съединителната тъкан (колагенози) 

2.1. Системен Lupus erythematosus; 

2.2. Прогресивна системна склероза; 

2.3. Дерматомиозит / полимиозит; 

2.4. Васкулити; 

2.5. Припокриващи (overlap) сундроми; 

2.6. Синдром на Sjogren; 

 

3. Дегенеративни ставни заболявания (артрози) 

3.1. Спондилартрози; 

3.2 Омартроза; 

3.3. Деформираща артроза на ръцете; 

3.4. Коксартроза; 

3.5. Гонартроза; 

3.6. Артрозни промени в стъпалото; 

 

4. Кристални артропатии (подагра и псевдоподагра) 

4.1. Подагра; 

4.2. Пирофосфатна болест; 

4.3. Апатитна болест; 

4.4. Артропатии причинени от други кристали; 

 

5. Мекотъканен ревматизъм 

5.1. Фибромиалгичен синдром (ФМС); 

5.3. Професионално обусловени мекотъканни увреди (миотендинози); 

5.4. Други мекотъканни болести извън ФМС 

 Палиндромичен ревматизъм; 

 Polymyalgia rheumatica; 

 

6. Заболяване на костната система 

6.1. Остеопении; 

 Генерилизирана остеопороза; 

 Локална остеопороза (алгодистрофия); 

6.2. Първични и вторични тумори; 



 Метастази; 

 Миелом; 

 Саркоми и др. ; 

6.3. Остеити 

6.4. Друга костна преустройка 

6.5. Остеонекрози 

 Асептични некрози; 

 Дисекиращ остеохондрит; 

6.6. Хипертрофична остеоартропатия; 

 

7. Вродени и унаследени заболявания на опорно – двигателният апарат 

7.1. Вродена слабост на съединителната тъкан – хипермобилен синдром, 

синдром на съединителнотъканна малостойност; 

7.2. Синдром на Marfan; 

7.3. Синдром на Ehlers – Danlos; 

7.4. Osteogenesis imperfecta; 

 

8. Заболявания, често свързани с артрит 

8.1. Саркоидоза; 

8.2. Релапсоращ полихондрит; 

8.3. Хроничен улцеро – хеморагичен колит; 

8.4. M. Whipple; 

8.5. Фамилна средиземноморка треска; 

8.6. Амилоидоза; 

 

9. Трамви на ОДА с изключение на фрактурите 

 

10. Заболявания, свързани с ендокринни болеси, хемопатии и 

кумулативни ретикулози, които могат да протекат с ревматични 

оплаквания 

 Охроноза; 

 Диабет; 

 Болест на Goshe; 

 Акромегалия; 

 Хипотиреодизъм; 

 Хемофилия; 

 Хемоглобинопатии; 



  

11. Неврологични заболявания, свързани със ставни увреди 

 Третичен сифилис; 

 Сирингомиелия; 

 Синдром на скапуларния ъгъл; 

  

12. Туморни и подобни състояния 

12.1. Тумори на синовията; 

 Синовиалом; 

 Пигментен вилонодуларен синовит; 

 Гигантоклетъчен тумор на синовиалното влагалище; 

12.2. Други тумори 

 Първични костни тумори в съседство; 

 Метастази; 

 Миелом, левкози и др. 

 Ретикулохистиоцитоза на ставите; 

Източник: http://ad-servis.ru/vidove-revmatichni-zaboljavanija 

 

доц. Д-р Божидар Ивков 

 

http://ad-servis.ru/vidove-revmatichni-zaboljavanija

