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ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ  
ЗА БОЛНИЧНА СМЪРТ  
ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ БОЛНИ  
С ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА  
В ОБЩЕСТВОТО (ППО)

Резюме
Увод: Пневмониите продължават да бъдат заболявания със смъртност достигаща до 50% при 

пациенти изискващи интензивно лечение и вазопресорна подкрепа. В Европа 15-50% от паци-
ентите с ППО се хоспитализират, което води до генериране на излишни разходи. За да се нама-
лят тези неблагоприятни тенденции е необходимо да се разпознаят високо рисковите пациен-
ти, които биха имали полза от болнично лечение.

Цел: Целта на нашето проучване е да се определят прогностични фактори за болнична смърт 
при пациенти с ППО.

Материали и методи:  Ретроспективно са анализирани 870 хоспитализирани пациенти с 
ППО, средна възраст 59.82 ± 16.96 години, мъже 56.4%. Сравнихме прогностичната стойност на 
CURB-65, CRB-65, CRP и левкоцитния брой в деня на хоспитализацията, както и влиянието на 
коморбидитета, дихателната недостатъчност (ДН),  разпространеността на пневмоничния ин-
филтрат и антибактериалното лечение върху изхода от заболяването. За обработка на данните 
се използва статистическа програма SPSS Statistics 17.0 и методите T-Test, ANOVA, χ2test.

Резултати: Установихме най-висока прогностична стойност за болнична смърт за CURB-65 
(AUC=0.908) и CRB-65 (AUC=0.896), следвани от CRP (AUC=0.665) и левкоцитния брой (AUC=0.628). 
Сред болните с придружаващи заболявания смъртността е по-висока при всяка една от риско-
вите групи оценени с CURB-65. Процентът на починалите варира от 1.6% при пациенти без ди-
хателна недостатъчност до 78.9% при тези с трета степен ДН. Смъртността при мултилобарните 
пневмонии е значимо по-висока от тази при монолобарните (p<0.05).

Комбинирането на макролид и бета-лактамен антибиотик подобрява изхода от заболяването 
(p<0.05).

Заключение:  CURB-65 и CRB-65 са най-надеждни прогностични маркери за болнична смърт. 
Комбинираното лечение с бета-лактамен и макролиден антибиотик подобрява преживяемостта 
в сравнение с монотерапия с тези средства.

Ключови думи: пневмония, прогностични фактори, болнична смъртност
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Abstract
Introduction: Pneumonias continue to be the diseases with mortality rates reaching 50% in 

patients requiring intensive care and vasopressor support. Along with COPD they are responsible 
for the largest number of respiratory premature death. In Europe 15-50% of patients are hospitalized 
with a CAP which generates unnecessary costs. It is necessary to identify high-risk patients who would 
benefit from hospitalization to reduce these negative trends.

Aim: To determine prognostic factors for in-hospital mortality in patients with CAP.
Materials and methods: This is a retrospective analysis of 870 hospitalized patients with CAP, mean 

age 59.82 ± 16.96 years, males 56.4%. The prognostic value on the disease outcome of CURB-65, CRB-
65, CRP and leukocyte count on the day of admission is compared. Also the impact of comorbidities, 
respiratory failure, the spread of pneumonic infiltrate and antibacterial treatment are assessed. Data 
were processed by statistical program SPSS Statistics 17.0 and methods T-Test, ANOVA, χ2test.

Results: We found CURB-65 (AUC=0.908) and CRB-65 (AUC=0.896) had the highest predictive value 
for in-hospital death. They were followed by CRP (AUC=0.665) and leukocyte count (AUC = 0.628). 
Among the patients with comorbidities, mortality was higher in each of the risk groups evaluated 
by CURB-65. Mortality ranged from 1.6% in patients without respiratory failure to 78.9% in those 
with grade 3 respiratory failure. Mortality in multilobar pneumonias was significantly higher than in 
monolobar (p<0.05).

The combination of a macrolide and beta-lactam antibiotic improves the outcome of the disease 
(p<0.05).

Conclusion: CURB-65 and CRB-65 are the most reliable prognostic markers for in-hospital death. 
Combination treatment with beta-lactam antibiotics and macrolide improves survival compared to 
monotherapy with these agents.

Keywords: pneumonia, prognostic factors, in-hospital mortality
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Introduction:
Pneumonias continue to be the diseases with 

mortality rates reaching 50% in patients requir-
ing intensive care and vasopressor support (1, 12). 
Along with COPD are responsible for the largest 
number of respiratory premature death (13). In 
Europe 15-50% of patients are hospitalized with 
a CAP which generates unnecessary costs (5). It is 
necessary to identify high-risk patients who would 
benefit from hospitalization to reduce these nega-
tive trends. The easiest and cheapest way to do this 
in daily practice is usage of scores for assessing the 
severity of pneumonia - CURB-65 (confusion, urea 
>7 mmol/l, respiratory rate ≥30/min, blood pres-
sure <90/60 mmHg, age ≥65 years) in hospital and 
CRB-65 (the previous without urea) in an outpa-
tient setting. Their use is associated with a real risk 
for underestimation of patients with comorbidities 
(11). A lot of markers are investigated in the area of 
determining the severity of pneumonia in order to 
minimize this risk. The leukocyte (white blood cells 
- WBC) count and C-reactive protein (CRP) are the 
most used. They have not been established as a 
good predictor of death (10, 11), but there are pub-
lications demonstrating predictive accuracy for CRP 
similar to the pneumonia severity scores (4, 7).

The decision for hospitalization of patients with 
pneumonia is not anytime based on these scores 
and the risk of death. There are factors such as co-
morbidities, severe hypoxaemia or hypercapnia, the 
extent of radiographic infiltrates, pleural effusions 
and social factors, that are important in determin-
ing the site of treatment (5). 

It is proven that combination treatment with a 
beta-lactam antibiotic and a macrolide is superior 
to beta-lactam monotherapy in terms of survival re-
gardless of the severity of pneumonia and the site 
of care (hospital ward or intensive care unit (ICU)) 
(6, 9).
Aim:

To determine prognostic factors for in-hospital 
mortality in patients with CAP.

Materials and methods:
This is a retrospective analysis of 870 hospitalized 

patients with CAP (Table 1), mean age 59.82±16.96 
years (survivors - 58.55±16.83 years; non-survivors 
- 71.82±13.03 years), males (56.4%). The prognostic 
value on the disease outcome of CURB-65, CRB-65, 
CRP and leukocyte WBC count on the day of admis-
sion are compared. Also the impact of comorbidi-
ties, respiratory failure, the spread of pneumonic 
infiltrate and antibacterial treatment are assessed. 
Data were processed by statistical program SPSS 
Statistics 17.0 and methods T-Test, ANOVA, χ2test.

Увод:
Пневмониите продължават да бъдат заболя-

вания със смъртност достигаща до 50% при па-
циенти изискващи интензивно лечение и вазо-
пресорна подкрепа (1, 12). Заедно с ХОББ са 
отговорни за най-голям брой случаи с прежде-
временна смърт от респираторни заболявания 
(13). В Европа 15-50% от пациентите с ППО се 
хоспитализират, което води до генериране на 
излишни разходи (5). За да се намалят тази не-
благоприятни тенденции е необходимо да се 
разпознаят високо рисковите пациенти, които 
биха имали полза от болнично лечение. Най-
лесни и евтини за приложение в ежедневната 
практика са индексите за оценка на тежестта на 
пневмониите – CURB-65 (confusion – обърква-
не, urea – серумна урея >7 mmol/l, respiratory 
rate – дихателна честота ≥30/min, blood 
pressure – кръвно налягане <90/60 mmHg, age 
– възраст ≥65 години) за стационарни  и CRB-
65 (без урея) за амбулаторни условия. Рискът 
при употребата им, свързан с недооценяване 
на пациентите с придружаващи заболявания, 
е реален (11). По тази причина интензивно се 
проучват маркери, които биха подпомогнали 
определянето тежестта на пневмониите. По-
широко приложимите биомаркери – левкоци-
тен брой и С-реактивен протеин (CRP) – не са 
се наложили като предиктор за летален изход 
(10, 11). Но съществуват и публикации доказва-
щи прогностична точност за CRP сходна с тази 
на индексите за тежест на пневмонията (4, 7).

Не винаги решението за хоспитализация 
на пациенти с пневмония се базира само на 
тези индекси и риска от смърт. Фактори като 
коморбидитет, хипоксемия или хиперкапния, 
разширяване на пневмоничния инфилтрат, 
плеврален излив, и в не малка степен, социал-
ни фактори са важни при определяне мястото 
на лечение (5).

Доказано е, че комбинираното лечение с 
бета-лактамен антибиотик и макролид пре-
възхожда монотерапията с бета-лактам по от-
ношение на преживяемостта независимо от 
тежестта на пневмонията и мястото на лечение 
(болнично или интензивно отделение) (6, 9).
Цел: 

Целта на нашето проучване е да се опреде-
лят прогностични фактори за болнична смърт 
при пациенти с ППО.
Материали и методи:

Ретроспективно са анализирани 870 хос-
питализирани пациенти с ППО (табл. 1), сред-
на възраст 59.82±16.96 години (преживели 
– 58.55±16.83 години; починали – 71.82±13.03 
години). Преобладават мъжете (56.4%). Срав-
нихме прогностичната стойност на CURB-65, 
CRB-65, CRP и левкоцитния брой в деня на хос-
питализацията, както и влиянието на коморби-
дитета, дихателната недостатъчност (ДН), раз-
пространеността на пневмоничния инфилтрат 
и антибактериалното лечение, върху изхода от 
заболяването. За обработка на данните се из-

PROGNOSTIC FACTORS  
FOR IN-HOSPITAL DEATH  
IN PATIENTS WITH COMMUNITY-
ACQUIRED PNEUMONIA (CAP)

Thoracic Medicine
Volume V, June 2013, Issue 2



50

Относителният дял на починалите спря-
мо преживелите нараства от 1.2% до 76.3% с 
нарастване тежестта на пневмонията оцене-
на с CURB-65 (табл. 2). При леките и умерено 
тежките пневмонии в нашата група пациенти 
болничната смъртност е сходна с 30-дневната 
определена  в международно проучване сред 
1 068 хоспитализирани пациенти с ППО (8), до-
като сред тежките пневмонии тя е значително 
по-висока. В цитираната група пациенти на 
Lim и сътр. обаче са изключени тези с очакван 
терминален изход и с някои придружаващи 
заболявания, като бронхиектазии и неоплазма 
– фактори, които влияят на изхода от заболява-
нето при анализираните от нас болни.

The number of deceased patients increased from 
1.2% to 76.3% with increasing severity of pneumo-
nia assessed with CURB-65 (Table 2). Patients with 
mild and moderate disease in our group had similar 
in-hospital mortality to 30-day mortality in an inter-
national survey among 1 068 hospitalized patients 
with CAP (8). Mortality rate in our severe pneumo-
nia group was significantly higher. However, Lim et 
al. have excluded patients with pneumonia as an 
expected terminal event and a certain co-morbid 
conditions such as bronchiectasis and neoplasia - 
factors that influence the outcome of the disease in 
analyzed patients. 

ползва статистическа програма SPSS Statistics 
17.0 и методите T-Test, ANOVA, χ2test.
Резултати:

Анализирахме 870 хоспитализирани пациен-
ти с ППО по отношение на болничната смърт-
ност. 

Тежестта на пневмониите бе оценена с инде-
ксите CURB-65 и CRB-65 като общо преоблада-
ват леките – CURB-65=0 (34%) и 1 (26.5%) и уме-
рено тежките пневмонии CURB-65=2 (24.5%), 
а в ИРО –  тежките пневмонии – с резултат за 
CURB-65=3 (26.3%) и 4 (24.3%). 

Results:
In-hospital mortality of 870 patients with CAP 

was analyzed.

The severity of pneumonia was assessed using 
CURB-65 and CRB-65 scores. There was a preva-
lence of mild pneumonia – CURB-65 = 0 (34%) and 
1 (26.5%) and moderate pneumonia CURB-65 = 2 
(24.5%). In the ICU predominated severe pneumo-
nia – CURB-65 results = 3 (26.3%) and 4 (24.3%).

 

Брой пациенти 
–общо
–мъже 
–жени

Възраст (години ± SD): 
Придружаващи заболявания*:
Инфилтрат

–един лоб
–повече от един лоб

Дихателна недостатъчност
Плеврален излив
Изход от заболяването

–преживял
–починал

Дни престой

общо

870
491 (56.4%)
379 (43.6%)

59.82 ± 16.96
512 (58.9%)

719 (82.7%)
151 (17.3%)
255 (29.3%)
178 (20.5%)

787 (90.5%)
83 (9.5%)

8.24 ± 3.51

отделение

737
410 (55.6%)
327 (44.4%)

58.86 ± 16.91
395 (53.6%)

638 (86.6%)
99 (13.4%)

143 (19.4%)
150 (20.4%)

723 (98.1%)
14 (1.9%)

8.29 ± 2.69

ИРО

133
81 (60.9%)
52 (39.1%)

65.15 ± 16.29 
117 (88%)

81 (60.9%)
52 (39.1%)

112 (84.2%)
28 (21.1%)

64 (48.1%)
69 (51.9%)
7.98 ± 6.38

Taбл. 1. Характеристика на пациентите с ППО за 2011-2012, Кли-
ника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ “Св. Марина” – Варнa.

 CURB 65

0
1
2
3
4
5

починали

1.2%
3%

3.2%
50.8%
76.3%
66.7%

National studies (Lim et al) [8]

0.7%
3.2%
3%

17%
41.5%
57%

 CURB 65

0
1
2
3
4
5

Mortality rate

1.2%
3%

3.2%
50.8%
76.3%
66.7%

National studies (Lim et al) [8]

0.7%
3.2%
3%

17%
41.5%
57%

Taбл. 2. Тежест на пневмонията и вътре болнична 
смъртност.

Table 2. Severity of pneumonia and in-hospital 
mortality.

 

Number of patients
–total
–men 
–women

Age (years ± SD):
Comorbidities*:
Radiographic infiltrates

–monolobar
–multilobar

Respiratory failure
Pleural effusion
Outcome of the disease

–survived
–died

Hospital stay (days)

total

870
491 (56.4%)
379 (43.6%)

59.82 ± 16.96
512 (58.9%)

719 (82.7%)
151 (17.3%)
255 (29.3%)
178 (20.5%)

787 (90.5%)
83 (9.5%)

8.24 ± 3.51

hostpital ward

737
410 (55.6%)
327 (44.4%)

58.86 ± 16.91
395 (53.6%)

638 (86.6%)
99 (13.4%)

143 (19.4%)
150 (20.4%)

723 (98.1%)
14 (1.9%)

8.29 ± 2.69

ICU

133
81 (60.9%)
52 (39.1%)

65.15 ± 16.29 
117 (88%)

81 (60.9%)
52 (39.1%)

112 (84.2%)
28 (21.1%)

64 (48.1%)
69 (51.9%)
7.98 ± 6.38

Table. 1. Characteristics of patients with CAP for the 2011–2012 
period, Department of Pneumology and phthisiatrics, MHAT "St. 
Marina" – Varna.

* хронични белодробни заболявания: ХОББ, бронхиална астма, бронхиектазна 
болест; хронични сърдечно-съдови болести: исхемична болест на сърцето, сърдеч-
на недостатъчност; захарен диабет; бъбречна или чернодробна недостатъчност; 
неоплазма; автоимунно заболяване.

* chronic lung diseases: COPD, bronchial asthma, bronchiectasis; chronic cardiovascular 
diseases: ischemic heart disease, heart failure; diabetes mellitus; renal or hepatic failure; 
malignant disease; autoimmune disease.
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Друг фактор, който влияе върху изхода от 
пневмонията е коморбидността. На фигура 
1 ясно се вижда по-големият брой починали 
сред пациентите с придружаващи заболявания 
дори и при еднаква стойност на CURB-65. При 
потенциално подходящите за домашно лече-
ние пациенти с CURB-65 от 0 до 2, дори и при 

Comorbidity is another factor that influences the 
outcome of pneumonia. A large number of deaths 
among patients with concomitant diseases, even at 
the same value of the CURB-65, are clearly shown at 
figure 1. Patients with CURB-65 from 0 to 2, poten-
tially suitable for home treatment, even in the pres-
ence of chronic comorbidities, had non-survivors 
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Фиг. 1. Влияние на придружаващите заболявания върху изхода от заболяването. 
Fig. 1. Influence of co-morbid conditions on the outcome of the disease.
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наличие на хронични придружаващи заболя-
вания, делът на починалите не надвишава 4.6%. 
Установихме статистически значима разлика в 
стойностите на два серумни маркера на възпа-
лението – левкоцитен брой и CRP (С-реактивен 
протеин) – в деня на хоспитализацията сред 
преживелите и починалите болни:
• левкоцити: преживели – 10.9х10^9, почина-

ли – 14.9х10^9 (p<0.05);
• CRP: преживели – 120.52 mg/L, починали – 

172.13 mg/L (z =-4.673, p<0.05).
Освен това CRP е значимо по-висок при ле-

куваните в ИРО в сравнение с тези лекувани в 
болнично отделение, както в деня на хоспита-
лизация (185.09 mg/L  срещу 119.22 mg/L, t=-
6.284, р<0.001), така и след лечение (73.88 mg/L 
срещу 32.78 mg/L, t=-6.810, р<0.001). За пред-
виждане приема в интензивно отделение AUC 
(AUC – area under the curve) на CRP при хоспита-
лизация е 0.692, а на CURB-65 – 0.837. Hohenthal 
и сътр. установяват подобна зависимост на 
стойностите на CRP преди лечение между ле-
кувани в обикновено и интензивно отделение 
(270 срещу 194 mg/L, р<0.001; AUC – 0.639 ) (7).

Установи се връзка и между CRP и придру-
жаващите заболявания. Докато преди лечение 
няма разлика в стойностите на този белтък 
между пациентите с и без коморбидност, то 
след лечение болните с придружаващи забо-
лявания са със статистически значимо по-ви-
сок CRP в сравнение с тези без придружава-
щи заболявания (31.4 mg/L  срещу 21.4 mg/L, 
t=-4.723, р<0.001). Това би могло да се свърже 
с по-бавното възстановяване от пневмонията 
при болни с хронични заболявания, както и с 
влияние на самите придружаващи заболява-
ния върху стойността на CRP.

Оценихме предиктивната стойност за бол-
нична смърт на пет показателя – CURB-65, CRB-
65, CRP, левкоцитен брой и телесна температура 
в деня на хоспитализацията (фиг. 2). Специфич-
ността и чувствителността им са отразени чрез 

rate that does not exceed 4.6%.

We found a statistically significant difference in 
the values on admission of two serum markers of 
inflammation – WBC count and CRP (C-reactive 
protein) - among survivors and non-survivors:

• WBC: survivors - 10.9x10^9, non-survivors - 
14.9x10^9 (p<0.05);

• CRP: survivors - 120.52 mg/L, non-survivors - 
172.13 mg/L (z=-4.673, p<0.05).
Furthermore, mean CRP levels are significantly 

higher in patients treated in an ICU compared 
to those treated in a hospital ward on admission 
(185.09 mg/L at 119.22 mg/L, t=-6.284, p<0.001) 
and after treatment (73.88 mg/L v/s 32.78 mg/L, t 
=-6.810, p<0.001). In prediction of ICU admission, 
the area under the ROC curve (AUC) for CRP at 
hospitalization was 0.692, and for CURB-65 – 0.837. 
Hohenthal et al. founds a similar dependence of 
the mean values of CRP on admission between 
patients in a hospital ward and those in an ICU 
(270 v/s 194 mg/L, p<0.001; AUC - 0.639) (7).

It was found an association between CRP and 
concomitant diseases. There was no difference in 
the levels of this protein before treatment between 
patients with and without co-morbidities. But the 
mean CRP levels after treatment were significantly 
higher in the patients with concomitant diseases 
than those without (31.4 mg/L versus 21.4 mg/L, 
t=-4.723, p<0.001). That could be associated 
with a slower recovery in patients with chronic 
diseases and also with the influence of co-morbid 
conditions on the levels of CRP.

We assessed the predictive value for in-hospital 
death of five indicators - CURB-65, CRB-65, 
CRP, WBC and body temperature on the day of 
admission (Fig. 2). Specificity and sensitivity were 
evaluated by the area under the curve (AUC). 
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площта под кривата (AUC – area under the curve). 
Установихме най-висока прогностична стой-
ност за болнична смърт за CURB-65 (AUC=0.908) 
и CRB-65 (AUC=0.896). Те са по-високи от някои 
от цитираните в литературата стойности – за 
CURB-65 AUC = 0.73–0.87, а за CRB-65 AUC = 
0.69–0.68 (определени за 30-дневна смъртност) 
(3, 11). Capelastegui и сътр. сравняват двете ска-
ли и установяват еднакви AUC = 0.84–0.89 (2) 
– стойности, които се доближават до нашите. 
Фактът, че двата индекса предвиждат летален 
изход в сходна степен, дава възможност за рав-
ностойна употреба на CRB-65 на места, където 
не е възможно изследване на серумната урея. 

С по-ниска прогностична стойност за смърт 
сред нашите болни са CRP (AUC=0.665) и левко-
цитния брой (AUC=0.628). На практика телесна-
та температура не влияе на изхода от заболява-
нето (AUC=0.381) (фиг. 2).

We found CURB-65 (AUC=0.908) and CRB-65 
(AUC=0.896) had the highest predictive value 
for in-hospital death. They were higher than 
some data cited in the literature - for CURB-65 
AUC = 0.73-0.87 and for CRB-65 AUC = 0.69-0.68 
(determined for the 30-day mortality (3, 11)). 
Capelastegui et al. compared the two pneumonia-
specific severity scores and established identical 
AUC = 0.84-0.89 (2) - values that are similar to 
ours. The fact that those scores provided identical 
prediction for death allows usage of CRB-65 in 
places where measurement of serum urea is not 
possible .

Predictive value for mortality was lower for CRP 
(AUC=0.665) and leukocyte count (AUC=0.628). 
Practically, the body temperature does not affect 
the outcome of the disease (AUC=0.381) (Fig. 2).
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Фиг. 2. Оценка на вероятността от болнична смърт.
Fig. 2. Evaluation of the likelihood of in-hospital death. 

Сред всички пациенти с дихателна недоста-
тъчност (ДН) са около 30%. За ИРО този процент 
е 84, като най-честото нарушение е изолирана-
та хипоксемия (I-ва степен ДН) – 68.4% (табл. 
3). Смъртността при болните без отклонения 
в кръвните газове е 1.6%, а при ДН съответно 
24.9% при I-ва степен, 20% при II-ра степен и 
78.9% при III-та степен.

A respiratory failure was found in 30% among 
all patients. That percentage was 84 in an ICU. The 
most frequent disorder was isolated hypoxemia - 
68.4% (table 3). Mortality in patients with normal 
blood gases was 1.6% and reached 24.9% in grade 
1, 20% in grade 2 and 78.9% in grade 3 respiratory 
failure.

 Дихателна недостатъчност

Няма 
I-ва степен
II-ра степен
III-та степен

общо

615 (70.7%)
221 (25.4%)

15 (1.7%)
19 (2.2%)

отделение

594 (80.6%)
130 (17.4%)

10 (1.4%)
3 (0.4%)

ИРО

21 (15.8%)
91 (68.4%)

5 (3.8%)
16 (12%)

Taбл. 3. Честота на дихателната недостатъчност. 

Respiratory failure

None
Grade 1
Grade 2
Grade 3

Total

615 (70.7%)
221 (25.4%)

15 (1.7%)
19 (2.2%)

Hospital ward

594 (80.6%)
130 (17.4%)

10 (1.4%)
3 (0.4%)

ICU

21 (15.8%)
91 (68.4%)

5 (3.8%)
16 (12%)

Table 3. Incidence of respiratory failure.

Установи се зависимост на изхода от заболя-
ването от разпространеността на пневмонич-
ния инфилтрат. При мултилобарните пневмо-
нии починалите са 21.2%, а при монолобарните 
7.5% (p<0.05). 

Анализирайки антибактериалното лечение 
установихме разлика между обикновено и ин-
тензивно отделение (табл. 4). Най-често в бол-
ничното отделение е прилагана монотерапия 
с бета-лактамен антибиотик (30.4%), последва-
на от комбинация на бета-лактам и макролид 

It was found a relationship between the spread 
of pneumonic infiltrates and the outcome of the 
disease. Mortality rate was 21.2% in multi lobar 
and 7.5% in mono lobar pneumonias (p<0.05).

Analyzing antibacterial treatment, we founded 
a difference between that in the hospital ward 
and in the intensive care unit (Table 4). The 
most often used antibacterial treatment in the 
ward was beta-lactam antibiotic alone (30.4%), 
followed by a combination of a beta-lactam and 
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АБ лечение

β-лактам или макролид
β-лактам + макролид

β-лактам
β-лактам + макролид

Болнично 
отделение

ИРО

починали

3.6%
-

76%
23.1%

p-value

0.01

0.005

преживели

96.4%
100%
24%

76.9%

Taбл. 5. Смъртност при пациентите лекувани с β-лактам и макро-
лид самостоятелно или в комбинация.

Antibacterial treatment 

β-lactam оr macrolide 
β-lactam +macrolide 

β-lactam
β-lactam +macrolide 

Hospital 
ward 

ICU

Non-survivors 

3.6%
-

76%
23.1%

p-value

0.01

0.005

Survivors 

96.4%
100%
24%

76.9%

Table 5. Mortality rate in patients treated with β-lactam and 
macrolide alone or with a combination of the two antibiotic groups.

(25.8%). В ИРО при 39.1% са приложени раз-
лични от посочените в таблица 4 антибиотични 
комбинации от два или повече медикамента 
(група „други”). Честа е и употребата на комби-
нирано лечение бета-лактамен антибиотик и 
флурохинолон (29.3%).

a macrolide (25.8%). In the ICU at 39.1% of cases 
antibiotic combinations of two or more drugs, 
different than those specified in Table 4, was 
applied (group "others"). It was also common 
the combination of a beta-lactam antibiotic and 
fluoroquinolones (29.3%).

Болнично отделение

30.4%
3.9%

25.8%
6.5%

17.2%
16.1%

ИРО

18.8%
-

10.5%
2.3%

29.3%
39.1%

 

β-лактам
макролид

β-лактам+макролид
флурохинолон

β-лактам + флурохинолон
Други 

Taбл. 4. Честота на приложените антибактериални 
лечебни схеми. 

Hospital ward

30.4%
3.9%

25.8%
6.5%

17.2%
16.1%

ICU

18.8%
-

10.5%
2.3%

29.3%
39.1%

 

β-lactam
macrolide 

β-lactam +macrolide 
fluoroqunolone 

β-lactam + fluoroqunolone 
Others 

Table 4. Frequency of the applied antibacterial 
regimens.

Сравнихме болничната смъртност при паци-
ентите лекувани емпирично с бета-лактамен 
или макролиден антибиотик самостоятелно 
с тази при лекуваните с комбинация от двете 
групи медикаменти. Това са общо 482 пациента 
(444 в болнично отделение и 38 в ИРО). Пациен-
тите са сравними по възраст и тежест на забо-
ляването. Преобладават болните над 50 години 
(73.5%), както и тези с CURB-65 = 0 и 1 (общо 
66.6%) и 2 (23.3%).

 Установи се предимство на комбинираното 
лечение спрямо монотерапията по отношение 
на изхода от заболяването – смъртността е по-
висока при пациентите на монотерапия. Този 
факт е много по-отчетлив за болните лекувани 
в интензивно отделение (табл. 5).

We compared in-hospital mortality in patients 
treated empirically with beta-lactam antibiotic or 
macrolide alone to that in patients treated with 
the combination of the two drug group. There 
were a total of 482 patients (444 in the ward and 
38 in the ICU). Patients had comparable age and 
severity of the disease. Patients 50 years and older 
(73.5%) and those with CURB-65 = 0 and 1 (total 
66.6%) and 2 (23.3%) predominated.

It was found an advantage of the combination 
therapy compared to monotherapy at the 
outcome of the disease - the mortality rate was 
higher in monotherapy. That fact was more 
pronounced in patients treated in the ICU (Table 
5).

Обсъждане и заключение:  
И в нашето проучване CURB-65 и CRB-65 се ут-

върждават като надеждни прогностични факто-
ри за болнична смърт. Те са значимо по-добри 
от възпалителните маркери CRP и левкоцити. 
Въпреки това CRP може да допринесе за оценка 
на тежестта на пневмонията – има достоверна 
разлика в стойностите му сред преживелите и 
починалите. След лечение остава по-висок при 
болните с коморбидитет вероятно във връзка 
с по-бавното им възстановяване или с влияние 
на самите придружаващи заболявания върху 
стойността на белтъка. Освен това коморбид-
ността, дихателната недостатъчност и  мулти-
лобарната разпространеност на пневмонич-
ния инфилтрат също увеличава смъртността, 
и трябва да се имат в предвид при преценка 
мястото на лечение, дори и на пациенти с леки 
според CURB-65 и CRB-65 ППО. 

Комбинираното лечение с бета-лактамен и 
макролиден антибиотик подобрява преживяе-
мостта в сравнение с монотерапия, като статис-
тическата достоверност е по-голяма при изис-
кващите интензивни грижи пациенти. 

Discussion and conclusion:
In our study CURB-65 and CRB-65 are confirmed 

as reliable predictors of an in-hospital death. They 
are significantly better than the inflammatory 
markers CRP and leucocytes. However, CRP can 
also help in assessing the severity of pneumonia 
– there is a significant difference in the mean 
value among the survivors and the non-survivors. 
CRP remains higher after treatment in patients 
with comorbidities. It could be connected with 
patients’ slow recovery or with the impact of the 
concomitant disease on the value of this protein. 
Furthermore, comorbidity, respiratory failure 
and multilobar spread of pneumonic infiltration 
also increases mortality and should be taken 
into account in assessing the site of care, even 
in patients with mild CAP (according to CURB-65 
and CRB-65). 

Beta-lactam and macrolide combination 
therapy improves survival in comparison to 
monotherapy, and the statistical significance is 
higher in patients with a need of intensive care.
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Основни недостатъци на това проучване са 
ретроспективния му характер, както и липсата 
на контролна група от амбулаторно лекувани 
пациенти за сравняване на смъртността при 
еднаква тежест на пневмонията, но различно 
място на лечение.

Major disadvantages of this study are its 
retrospective nature and the lack of an outpatients’ 
control group to compare mortality rate in an 
equal pneumonia severity, but a different site of 
care.


