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Резюме
Увод: Пневмонията придобита в обществото (ППО) e често заболяване, което въпреки успехите на 

антибактериалната терапия, все още показва висока смъртност – между 5 и 15%. Захарният диабет 
(ЗД) е една от най-честите коморбидности при хоспитализираните пациенти с ППО. Значението му за 
модифициране хода на протичане на пневмонията е дискутабилно.

 Цел: Да се установят особеностите в протичането и изхода от лечението при хоспитализирани 
пациенти с ППО и придружаващ ЗД. 

Материал и методи: Ретроспективно са проучени 1 203 пациента с ППО, лекувани в Клиниката по 
пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ ”Св. Марина” – Варна за период от 3 години, 2012-2014г. Данни-
те са анализирани със статистическа програма SPSS.20.

Резултати: Пациентите със ЗД са 283 (23.6%). Те  са сигнификантно по-възрастни  (65.8г. ± 13.2г. сре-
щу 58.2г. ± 17.7г.) и по-често попадат в по-високо рисковите групи по PSI и CURB-65. При диабетиците 
по-често се развиват мултилобарни инфилтрати (31.8% срещу 21.8% при недиабетиците, р<0.001), 
както и усложнения като остра дихателна недостатъчност (4.9% срещу 31.1%, р<0.001) и плеврален 
излив (28.3% срещу 23.1%, р<0.05). Необходимостта от интензивно лечение е по-честа (31.4% сре-
щу 17.1%, р<0.001). Вътреболничната смъртност в групата със ЗД е по-висока (19.4% срещу 9.3%, 
p<0.001). Наличието на ОДН, влошеният контрол на ЗД с кръвна захар ≥14mmol/l и мултилобарните 
инфилтрати в най-висока степен повишават риска от вътреболнична смъртност. 

Заключение: ЗД е честа придружаваща патология при ППО, която увеличава тежестта и влошава 
прогнозата от заболяването.

Ключови дими: ППО, захарен диабет, тежест и прогноза на пневмонията
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Abstract 
Introduction: CAP is a common disease that, despite the success of antibacterial therapy still has a 

high mortality rate - between 5 and 15%. Diabetes mellitus is one of the most common comorbidities in 
hospitalized patients with CAP. Its impact on the course of pneumonia is controversial.

 Aim: To determine the characteristics of the course and outcome in hospitalized patients with CAP and 
concomitant diabetes mellitus.

Material and Methods: Retrospectively were studied 1203 patients with CAP treated at Clinic of 
Pneumology and Phthisiatrics of UMHAT "St. Marina" Varna, for a period of three years 2012-2014. The data 
were analyzed with statistical program SPSS.20.

Results: Patients with DM were 283 (23.6%). They were significantly older (65.8 ± 13.2 versus 58.2 ± 
17.7 years) and fell more often into the higher risk groups according to PSI and CURB-65. They developed 
more often multilobar infiltrates (31.8% v/s 21.8% , р<0.001) and complications  such as acute respiratory 
failure (44.9% v/s 31.1%, р<0.001) and pleural effusion (28.3% v/s 23.1%, р<0.5). The need of intensive 
treatment was more common (31.4% v/s 17.1%, р<0.001), the in-hospital mortality was higher (19.4% v/s 
9.3%, p<0.001). The presence of acute respiratory failure, worse control of DM with blood glucose ≥ 14 
mmol/l and multilobar infiltrates increased the risk for in- hospital mortality to the highest degree.

Conclusion: DM is a common concomitant pathology in patients with CAP, which increases the severity 
and worsens the prognosis of the disease.

Keywords: CAP, diabetes mellitus, severity and prognosis of pneumonia 
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Увод
Пневмонията придобита в обществото (ППО) 

e често заболяване, което въпреки успехите на 
антибактериалната терапия, все още показва 
висока смъртност – между 5 и 15 %. Разработе-
ни са различни скали за оценка на тежестта и 
прогнозата им, като най-често използваните от 
тях са PSI и CURB-65. В първата скала са вклю-
чени някои от коморбидните заболявания 
(ХСН, активен карцином, МСБ и др.), но други, 
като захарният диабет, не са включени и в две-
те скали. Поради това ролята на коморбидните 
заболявания в клиничния ход на пневмонията 
често остава недооценена. Една от най-честите 
коморбидности при пациенти с ППО е захар-
ният диабет (ЗД). Склонността на пациентите 
с диабет към инфекции е широко известна, но 
влиянието на диабета върху протичането и из-
хода на инфекциите, и в частност на пневмони-
ите е дискутабилно. 
Цел

Целта на настоящето проучване е да устано-
ви особеностите в протичането и изхода от ле-
чението при хоспитализирани пациенти с ППО 
и придружаващ ЗД.
Материал и методи

Ретроспективно са проучени 1 203 пациента 
с ППО, лекувани в Клиниката по пневмология 
и фтизиатрия на МБАЛ ”Св. Марина” – Варна 
за период от 3 години, 2012-2014г. Пациентите 
са разделени на две групи – с придружаващ 
ЗД (23.6%) и без такъв (76.4%). Двете групи са 
сравнени по възраст, наличие на други при-
дружаващи заболявания и тежест на пневмо-
нията, определена по двете основни скали PSI 
и CURB-65. Проучени са разпространеността 
на пневмоничния инфилтрат, развитието на 
усложнения като ОДН  и плеврален излив, 
както и необходимостта от интензивно лече-
ние. Сравнена е вътреболничната смъртност 
в двете групи, както е оценено и влиянието 
на контрола на ЗД върху смъртността. Данни-
те са обработени със статистическа програма 
SPSS.20. Използувани са дескриптивен анализ, 
вариационен анализ, сравнителен анализ (χ2-
тест), ANOVA и унивариантен анализ за оценка 
на риска (odds ratio).
Резултати

Пациентите с ППО, които имат захарен ди-
абет като придружаващо заболяване са 283 
(23.60%), което поставя диабета на трето място 
по честота на придружаващите заболявания 
след хипертонична болест (ХБ) и ИБС. Пациен-
тите със ЗД са сигнификантно по-възрастни – 
65.8г. ± 13.2г. срещу 58.2г. ± 17.7г. При 94.7% от 
диабетиците се касае за захарен диабет тип 2, а 
при 5.3% – тип 1. Белодробната инфекция е ста-
нала повод за установяване на захарен диабет 
в 17.3 % от случаите – новооткрит диабет. Ос-
новната част от пациентите с диабет са на пе-
рорална терапия (54%), на инсулинотерапията 
са 28.3%, а на комбинирано лечение (3.10 %). 
Само диетолечение е приложено при 14.60%, 

Introduction
Community-acquired pneumonia (CAP) is a 

common disease that, despite the successes of 
antibacterial therapy still has a high mortality 
rate - between 5 and 15%. Various scales for as-
sessing the severity and prognosis of CAP were 
developed. The most commonly used are PSI and 
CURB-65.  Some of the comorbid diseases (CHF, 
active cancer, cerebrovascular disease etc.) are in-
cluded in the first scale but other comorbidities 
such as diabetes are not included in any of the 
scales. Therefore the impact of comorbid diseases 
in the clinical course of pneumonia often remains 
underestimated. One of the most common co-
morbidities in patients with CAP is diabetes melli-
tus (DM). The susceptibility of diabetic patients to 
infections is well known, but the impact of diabe-
tes on the course and outcome of infections, and 
pneumonia in particular is controversial. 

Aim
To determine the characteristics of the course 

and outcome of hospitalized patients with CAP 
and concomitant DM.

Material and Methods
Retrospectively were studied 1203 patients 

with CAP treated at the Clinic of Pneumol-
ogy and Phthisiatrics of University Hospital "St. 
Marina"-Varna for a period of three years 2012-
2014. Patients were divided into two groups- 
patients with DM (23.6%) and patients without 
DM (76.4%). The two groups were compared 
according to age, presence of other comorbid 
conditions and severity of pneumonia using the 
basic scales PSI and CURB-65. The spread of pneu-
monic infiltrates, the development of complica-
tions such as acute respiratory failure (ARF) and 
pleural effusion, as well as the need of intensive 
treatment were studied. The in-hospital mortality 
in the two groups was compared and the impact 
of the control of DM on mortality was assessed. 
The data were analyzed with statistical program 
SPSS.20. Descriptive analysis, variance analysis, χ2 
-test, ANOVA and univariate analysis to evaluate 
the risk (odds ratio) were performed.

Results
Patients with CAP and concomitant diabetes 

mellitus were 283 (23.60%), which makes diabe-
tes the third most prevalent comorbidity after 
arterial hypertension and IHD. Patients with DM 
were significantly older – 65.8 ± 13.2 vs. 58.2 ± 
17.7 years. 94.7% of the diabetics had type 2 dia-
betes, and 5.3% – type 1. Pulmonary infection 
was the occasion to diagnose diabetes mellitus in 
17.3% of cases – newly diagnosed diabetes. The 
major part of the patients with diabetes was on 
oral therapy (54%), on insulin therapy were 28.3% 
and on combined treatment (3.10%). Only diet 
therapy was applied in 14.60%, mostly in patients 
with newly diagnosed diabetes. The characteris-
tics of patients with DM are presented on Table 1. 
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като в основната си част това са пациенти с но-
вооткрит диабет. Характеристиката на пациен-
тите със ЗД е представена на Tабл. 1.

Пациентите със захарен диабет сигнифи-
кантно по-често имат и други придружаващи 
заболявания (Tабл. 2), т.е. те често са полимор-
бидни пациенти, с прояви на усложнения на 
основното си заболяване. Особено честа при 
тях е сърдечно-съдовата патология.

На Tабл. 3 са показани основните характе-
ристики на ППО при пациентите със ЗД и са 
сравнени с останалата част от изследваната 
група пациенти – без ЗД. Диабетиците по-чес-
то развиват усложнения на пневмонията като 
ОДН (44.9% срещу 31.1%, p<0.001) и плеврален 
излив (28.3% срещу 23.1%, p<0.05). Честотата 
на абсцедиране не показва сигнификантно 
значима разлика в двете групи. При диабети-
ците се наблюдават по-често мултилобарни 
инфилтрати ( 31.8% срещу 21.8%, p<0.001). Не-
обходимостта от интензивно лечение е по-чес-
та. Пациентите със захарен диабет се лекуват 
в ИРО в 31.4% от случаите срещу 17.1% при 
групата без ЗД. Не се открива разлика в про-
дължителността на болничния престой, който 
и за двете групи е 8 дни. По-голямата тежест 
на ППО при пациентите със ЗД се отразява в 
сигнификантно по-високия среден скор по PSI 
(105.49 ± 42.14 срещу 88.08 ± 38.92, р<0.001). 
Пациентите със захарен диабет сигнификант-
но по-често попадат във високо рисковите гру-
пи и по двете скали PSI и CURB-65. В групи IV и 
V по PSI попадат 54.8% от диабетиците срещу 
31.7% от недиабетиците, р<0.001. Във високо-
рисковите групи по CURB-65 ≥3 попадат 25.4% 
от диабетиците срещу 16.4% от недиабетиците, 
р<0.001. Изследвали сме някои възпалителни 

Patients with diabetes mellitus had significant-
ly more often other comorbidities (Table 2), they 
were more often polymorbid patients with com-
plications of their basic disease. Cardiovascular 
pathology was especially common among them.

The main characteristics of CAP in patients 
with DM compared to the patients without DM 
are shown on Table 3. The diabetic patients de-
veloped more often complications as ARF (44.9% 
versus 31.1%, p <0.001) and pleural effusion 
(28.3% versus 23.1%, p <0.05). The frequency of 
cavitations showed no significant difference in the 
two groups. In diabetic patients more frequently 
were observed multilobar infiltrates (31.8% ver-
sus 21.8%, p <0.001). Need of intensive treatment 
was more common. Patients with diabetes mel-
litus were treated in ICU in 31.4% versus 17.1% in 
the group without DM. There was no difference in 
the length of hospital stay which was 8 days for 
both groups. The severity of CAP in patients with 
DM is reflected in the significantly higher mean 
score on the PSI scale (105.49 ± 42.14 vs. 88.08 
± 38.92, p <0.001). Diabetic patients fell signifi-
cantly more often into high risk groups on both 
scales PSI and CURB-65. In groups IV and V of PSI 
scale fell 54.8% of the diabetics versus 31.7% of 
non-diabetics, p <0.001. Into high-risk groups of 
CURB-65 ≥3 fell 25.4% of diabetics versus 16.4% 
of non-diabetics, p <0.001. We studied some in-
flammatory markers such as CRP and white blood 
cells count, which were significantly higher in 
patients with DM compared to patients without 
DM – the average CRP value in patients with DM 

Табл. 1. Характеристика на пациентите със захарен 
диабет.

Показател Брой пациенти / %

Захарен диабет тип 1 15/5.30 %

Захарен диабет тип 2  268 /94.70 %

Новооткрит захарен диабет 49/17.30 %

Лечение

Инсулинотерапия 74/28.30 %

Перорална терапия 141/54.00 %

Комбинирана терапия 8/3.10 %

Диета 38/14.60 %

Табл. 2. Най-чести придружаващи заболявания при пациентите с 
ППО.

Придружаващи  
заболявания

Пациенти  
с диабет
Брой / %

Пациенти  
без диабет

Брой / %
p

ИБС 115/40.60 % 178/19.60 % < 0.001

ХСН 112/39.60 % 170/18.60 % < 0.001

МСБ 70/24.70 % 136/14.90 % < 0.001

Хронично бъбречно заболяване 56/19.90 % 80/8.70 % < 0.001

Table 2. Most common concomitant diseases in patients with CAP. 

Concomitant diseases Patient with 
DM

Patient 
without  DM 
Number /%

p

Ischemic heart disease 115 /40.60 %   178 /19.60 % < 0.001

Chronic heart failure 112 / 39.60 % 170 /18.60 % < 0.001

Cerebrovascular disease 70 /24.70 % 136 / 14.90 % < 0.001

Chronic renal disease  56 /19.90 % 80 / 8.70 % < 0.001

Table 1. Characteristics of patients with diabetes 
mellitus.

Characteristics Number of patients /%

         Diabetes mellitus type 1 15/5.30 %

         Diabetes mellitus type 2  268 /94.70 %

Newly diagnosed DM 49/17.30 %

Treatment

Insulin therapy 74/28.30 %

Oral therapy 141/54.00 %

Insulin and oral therapy 8/3.10 %

Diet 38/14.60 %
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маркери като CRP и левкоцитен брой, които 
са сигнификантно по-високи при пациентите 
със ЗД в сравнение с тези при пациентите без 
ЗД – средната стойност на CRP при пациентите 
със ЗД е 138.4±97.4mg/L срещу 120.7±95.6mg/L 
при пациентите без ЗД, р=0.009. Средната 
стойност на левкоцитния брой при пациентите 
със ЗД е 12.8±10.2х109/L срещу 11.5±9.6 х109/L 
при пациентите без ЗД, р=0.042. По-високата 
стойност на възпалителните маркери най-ве-
роятно се свързва с по-голямата тежест на 
пневмониите и по-честото развитие на услож-
нения. Вътреболничната смъртност в групата 
на пациентите със ЗД е сигнификантно по-ви-
сока (19.4% срещу 9.3%, p<0.001).

Нивото на контрол на захарния диабет оказ-
ва влияние върху вътреболничната смъртност. 
Според нивото на контрол на диабета пациен-
тите са разделени на 4 групи: ниво на кръвната 
захар при хоспитализацията ≤6.1mmol/L; ниво 
на кръвната захар между 6.11-11 mmol/L; ниво 
на кръвната захар между 11.01-13.9 mmol/L и 
≥14mmol/L. В първите три групи смъртността 
не показва значима разлика, но при кръвна 
захар ≥14mmol/L смъртността чувствително се 
покачва и достига до 37.1% (Tабл. 4).

was 138.4 ± 97.4mg/L vs. 120.7 ± 95.6mg/L in pa-
tients without DM, p = 0.009. The average white 
blood cells count in patients with DM was 12.8 ± 
10.2x109 / L versus 11.5 ± 9.6 x109 / L in patients 
without DM, p = 0.042. The higher value of inflam-
matory markers is most likely associated with the 
higher severity and more frequent development 
of complications. The in-hospital mortality in the 
group of patients with DM was significantly high-
er (19..4% vs. 9.3%, p <0.001)

The level of control of diabetes has an impact 
on the in-hospital mortality. According to the 
level of control the diabetic patients were divided 
into 4 groups: glucose level on hospitalization ≤ 
6.1 mmol/L; glucose between 6.11 to 11 mmol/L; 
glucose between 11.01 - 13.9 mmol/L and glu-
cose ≥ 14 mmol/L. In the first three groups the 
mortality rate showed no significant difference, 
but when glucose was ≥ 14 mmol/L the mortal-
ity rate increased significantly and reached 37.1% 
(Table 4).

Табл. 3. Влияние на захарния диабет върху усложненията, те-
жестта и изхода от ППО.

Показател
Пациенти  
с диабет
Брой / %

Пациенти  
без диабет

Брой / %
p

Възраст  
(средна възраст)

65.8 г. ± 13.2 г. 58.2 г. ± 17.7 г. <0.001

Усложнения на ППО

Плеврален излив 80/28.30 % 212/23.10 % <0.05

Абсцедиране 9/3.20 % 43/4.70 % >0.05

Остра дихателна недос-
татъчност

127/44.90 % 285/31.10 % <0.001

Наличие на мултило-
барни инфилтрати

90/31.80 % 199/21.80 % <0.001

Преминаване през 
ИРО

88/31.40 % 156/17.10 % <0.001

 Среден болничен 
престой 

8.1 ± 3.7 дни 8.1 ± 4.7 дни >0.05

CURB-65

 0-1 (нисък риск за 
смъртност)

104/42.60 % 430/61.00% <0.001

2 (среден риск за 
смъртност)

78/32.00% 159/22.60 % <0.001

≥ 3 (висок риск от 
смъртност)

62/25.40 % 116/16.40 % <0.001

PSI 10549 ± 4214 8808 ± 3892 <0.001

1-3 група  
(нисък риск)

128/45.20 % 627/68.30 % <0.001

4-5 група  
(висок риск)

155/54.80 % 290/31.70 % <0.001

Вътреболнична 
смъртност

55/19.40 % 86/9.30 % <0.001

Table 3. Impact of DM on the complications, severity and outcome 
of CAP.

Characteristics 
Patient  

with DM
Number/%

Patient without 
DM Number/% p

Age 65.8 yr. ± 13.2 yr. 58.2 yr. ± 17.7 yr. < 0.001

Complications of CAP

Pleural effusion 80/28.30 % 212/23.10 % <0.05

Cavitation 9/3.20 % 43/4.70 % >0.05

Acute respiratory failure 127/44.90 % 285/31.10 % <0.001

Multilobar infiltrates 90/31.80 % 199/21.80 % <0.001

Treatment in ICU 88/31.40 % 156/17.10 % <0.001

 Mean length of stay 8.1 ± 3.7 days 8,1 ± 4.7 days >0.05

CURB-65

0-1points  
(low mortality risk)

104/42.60 % 430/61.00% <0.001

2 points  
(moderate mortality risk )

78/32.00% 159/22.60 % <0.001

≥ 3points  
(high mortality risk)

62/25.40 % 116/16.40 % <0.001

PSI 10549 ± 4214 8808 ± 3892 <0.001

1-3 group 
(low mortality risk)

128/45.20 % 627/68.30 % <0.001

4-5 group  
(high mortality risk)

155/54.80 % 290/31.70 % <0.001

In-hospital mortality 55/19.40 % 86/9.30 % <0.001

oригинални 
статии

КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И 
ПРОГНОЗА НА ПНЕВМОНИЯ  

ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО  
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРИДРУЖАВАЩ 

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

Торакална Медицина
Том VII, юни 2015, бр.2



59

Извършихме унивариантен анализ на риска 
за вътреболнична смъртност при пациентите 
с придружаващ ЗД и установихме като най-
силни предиктори за смъртност наличието 
на ОДН, лошият контрол на кръвната захар 
≥14mmol/L и наличието на мултилобарни ин-
филтрати От придружаващите заболявания в 
най-висока степен повишава риска за смърт-
ност МСБ (Tабл. 5).
Обсъждане

Захарният диабет е социално значимо забо-
ляване с висока честота и множество услож-
нения, засягащи всички органи и системи на 
организма. Пациентите със захарен диабет 
са предразположени към по-чести инфекции 
– пневмония, инфекции на отделителната сис-
тема, кожата и др. Повишената склонност към 
инфекции е свързана с влошените защитни 
механизми на пациентите със захарен диабет. 
При тях се наблюдава влошена функция на 
неутрофилите като влошен хемотаксис и фа-
гоцитоза. Затруднено е убиването на фагира-
ните микроорганизми (7, 10). Влошената функ-
ция на неутрофилите в определена степен 
корелира с нивото на гликемия. Тя е особено 
понижена при ацидоза и може да се повиши 
с подобряване на гликемичния контрол. Функ-
цията на антиоксидантните системи, участ-
ващи в бактерицидната защита, е влошена. 
Според Smith намаленото съотношение СD4/
CD8, промените в NK-клетките, придобитите 
дефекти в продукцията на IL-2 и намалената 
фагоцитираща функция на моноцитите до-
принасят за повишената склонност на диабе-
тиците към вирусни и бактериални инфекции 
(15). Връзката между гликемията и инфекции-
те е двупосочна. От една страна хиперглике-

We performed univariate analysis of the risk for 
in-hospital mortality in patients with concomi-
tant DM. We found that the strongest predictors 
of mortality were the presence of ARF, worse con-
trol of blood sugar (glucose ≥ 14 mmol / L), and 
the presence of multilobar infiltrates. Among oth-
er concomitant diseases cerebrovascular disease 
increased the mortality risk to the highest degree 
(Table 5).
Discussion

Diabetes mellitus is a socially important disease 
with high incidence and numerous complica-
tions, affecting all organs and body systems. Pa-
tients with diabetes are predisposed to frequent 
infections - pneumonia, urinary tract infections, 
skin infections and others. Increased susceptibil-
ity to infections is associated with worsened de-
fense mechanisms of patients with DM. Impaired 
neutrophil function as impaired haemotaxis and 
phagocytosis is observed. The killing of phago-
cytated microorganisms is decreased (7, 10). The 
impaired function of neutrophils correlates with 
the level of glycemia to some degree. It is partic-
ularly reduced in acidosis and can be improved 
with the improvement of glycemic control. The 
function of antioxidant systems involved in an-
tibacterial protection is impaired. According to 
Smith decreased ratio CD4 / CD8, changes in NK-
cells, acquired defects in the production of IL-2 
and decreased phagocytic function of mono-
cytes contribute to the increased susceptibility 
of diabetics to viral and bacterial infections (15). 
The connection between glycemia and infection 
is bilateral. On the one hand, hyperglycemia in-
creases the susceptibility to infections and on 
the other the infection worsens the control of 
diabetes and is a common cause for the develop-

Табл. 5. Унивариантен анализ на риска за вътреболнична смърт-
ност при пациенти със ЗД.

Показател Odds ratio Конфиденциален 
интервал 95 % p

ОДН 10.87 4.89-24.13 <0.001

Кръвна захар над 14 mmol/l 3.71 1.98-6.92 <0.001

Мултилобарни инфилтрати 3.36 1.83-6.16 <0.001

МСБ 3.06 1.64-5.71 <0.001

Бъбречно заболяване 2.42 1.25-4.69 =0.008

ХСН 1.95 1.07-3.53 =0.02

ИБС 1.68 0.93-3.04 =0.05

Table 5. Univariate analysis of the risk for in-hospital mortality in 
patients with DM.

Characteristics Odds ratio Confidential 
interval 95% p

Acute respiratory failure 10.87 4.89-24.13 <0.001

Glucose level ≥14 mmol/l 3.71 1.98-6.92 <0.001

Multilobar infiltrates 3.36 1.83-6.16 <0.001

Cerebrovascular disease 3.06 1.64-5.71 <0.001

Chronic renal disease 2.42 1.25-4.69 =0.008

Chronic heart failure 1.95 1.07-3.53 =0.02

Ischemic heart disease 1.68 0.93-3.04 =0.05

Табл. 4. Вътреболнична смъртност според нивото 
на контрол на кръвната захар при пациенти със 
захарен диабет.

Ниво на кръвната 
захар

Пациенти със ЗД
Брой / %

Смъртност*
Брой / %

≤ 6.1 mmol/L 36/12.80 % 4/11.10 %

6.11 – 11 mmol/L 130/46.30 % 19/14.60 %

11.01 – 13.9 mmol/L 45/16.00 % 6/13.30 %

≥ 14 mmol/L 70/24.90 % 6/13.30 %
 *р<0.001

Table 4. In-hospital mortality rate according to the 
glucose level at admission in diabetic patients.

Glucose level 
at admission

Diabetic patients
      Number/%

Mortality*
Number/%

≤ 6.1 mmol/L 36/12.80 % 4/11.10 %

6.11 – 11 mmol/L 130/46.30 % 19/14.60 %

11.01 – 13.9 mmol/L 45/16.00 % 6/13.30 %

≥ 14 mmol/L 70/24.90 % 6/13.30 %
 *р<0.001
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ment of diabetic ketoacidosis and hyperosmolar 
state. The function of T lymphocytes is reduced 
and the allergy skin tests such tuberculin test 
may be negative. Changes in T lymphocytes af-
fect especially T-helper subpopulation. Humoral 
immunity is relatively intact and the response to 
vaccinations is reserved. The international rec-
ommendations include administration of influ-
enza and antipneumoccocal vaccine in patients 
with diabetes mellitus. There is an increased risk 
of aspiration due to gastroparesis which fre-
quency in long-lasting DM can reach to 30-50%. 
The risk of aspiration is increased in conditions 
associated with impaired consciousness such as 
severe hypoglycemia or ketoacidosis as well as 
the higher frequency of cerebrovascular desease 
in diabetics. The function of the respiratory mus-
cles is impaired. In a minority of patients occurs 
phrenic neuropathy with bilateral paralysis of the 
diaphragm. Diabetic microangiopathy affects 
the pulmonary vascular bed. The diffusion capac-
ity and gas exchange are impaired, which also 
depends on the level of diabetic control. With 
the improvement of the control of DM through 
insulin treatment increase in diffusion capacity is 
established. The impaired antioxidant protection 
of the diabetic lung leads to increased sensitiv-
ity to oxidative stress and loss of lung function. 
Imbalance between oxidants and antioxidants is 
observed. There are changes in antioxidant en-
zymes (13), impaired glutathione metabolism (6, 
13) and reduced levels of ascorbic acid (6, 18). In 
healthy non-smoking adults over the age of 35 
years annual decrease in FEV1 with 25-30ml/year 
is observed. In diabetic patients the decrease is 
72ml/year. The increase of HbA1 by 1% leads to 
a decline in FVC with 4% of the estimated value. 
The ratio FEV1/FVC is also negatively associated 
with HbA1 (p = 0.005) (3). Mc Keever et al. also 
found that elevated HbA1c was associated with 
a decrease in FVC and FEV1 (12). The increased 
susceptibility of patients with DM to infections, 
including pneumonia is well known. However, 
the impact of diabetes on the severity of infec-
tions, particularly on pneumonia is debatable. 
The results of research studies on the clinical 
course and outcome of CAP in diabetics are 
multidirectional. Our study showed a greater in-
cidence of multilobar infiltrates and pulmonary 
complications as well as a higher in-hospital mor-
tality rate in patients with DM. Similar results are 
reported by several authors (2, 4, 14). According 
to Falguera (4) patients with DM are older, de-
velop pleural effusion more frequently and have 
a higher 30-day mortality rate. The author con-
nects the higher mortality with the presence of 
multilobar infiltrates, a higher incidence of other 
comorbidities and some specific complications 
such as nephropathy and angiopathy. According 
to Kornum (9) DM leads to  higher 30- and 90-
day mortality but it is not a predictor of pulmo-
nary complications. Other studies examine not 
only short- and medium-term mortality, but also 

мията повишава склонността към инфекция, 
а от друга – наличието на инфекция влошава 
контрола на диабета и е честа причина за раз-
витие на диабетна кетоацидоза и хиперосмо-
ларно състояние. Функцията на Т-лимфоци-
тите е намалена и кожно-алергичните проби, 
като напр. туберкулиновата проба, може да 
са отрицателни. Промените в Т-лимфоцитите 
засягат особено Т-хелперната субпопулация. 
Хуморалният имунитет е относително съхра-
нен и отговорът към ваксинации е запазен. 
Международните препоръки включват прило-
жение на противогрипна и антипневмококова 
ваксина при пациенти със захарен диабет. На 
лице е повишен риск от аспирация поради 
гастропареза, чиято честота при дълготра-
ен ЗД може да достигне до 30-50 %. Рискът 
от аспирация се повишава и при състояния, 
свързани с нарушено съзнание като тежка хи-
погликемия или кетоацидоза, както и поради 
по-високата честота на МСБ при диабетици. 
Влошава се функцията на дихателната муску-
латура. При малка част от пациентите настъп-
ва и френикусова невропатия с двустранна 
парализа на диафрагмата. Диабетната микро-
ангиопатия засяга и белодробното съдово 
русло. Влошава се дифузионния капацитет и 
газообмена, което също зависи от нивото на 
контрол на ЗД. С подобряването на контрола 
на ЗД при инсулиново лечение се установява 
повишение на  дифузионния капацитет. Вло-
шената антиоксидантна защита на диабетния 
бял дроб води до повишена чувствителност 
към оксидативния стрес и загуба на белодроб-
на функция. Настъпва дисбаланс между окси-
данти и антиоксиданти. На лице са промени в 
антиоксидантните ензими (13), влошен глута-
тионов метаболизъм (6, 13) и намалени нива 
на аскорбинова киселина (6, 18). При здрави 
възрастни непушачи над 35-годишна възраст 
се наблюдава годишно снижение на ФЕО1 с 
25-30 мл/год. При диабетици това снижение 
е 72 мл/год. Повишението на HbA1 с 1% води 
до понижение на ФВК с 4% от предвидената 
стойност. Съотношението ФЕО1/ФВК също е 
свързано негативно с HbA1 (р=0.005) (3). Mc 
Keever и сътр. също установяват, че повише-
ният HbA1 е свързан с понижение на ФВК и 
ФЕО1 (12).  Повишената склонност на паци-
ентите със ЗД към инфекции, включително 
пневмонии е добре известна, но влиянието 
на диабета върху тежестта на инфекциите и 
в частност на пневмониите е дискутабилно. 
Разнопосочни са резултатите от изследва-
нията на клиничното протичане и изхода на 
ППО при диабетици. Нашето проучване по-
каза по-голяма честота на мултилобарните 
инфилтрати и на белодробните усложнения, 
както и по-висока вътреболнична смъртност 
при пациенти със ЗД. Подобни резултати се 
съобщават от редица автори (2, 4, 14). Спо-
ред  Falguera (4) пациентите със ЗД са по-въз-
растни, по-често развиват плеврален излив и 
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имат по-висока 30-дневна смъртност. Авторът 
свързва по-високата смъртност с наличието 
на мултилобарни инфилтрати, по-високата 
честота на придружаващи заболявания и ня-
кои специфични за диабета усложнения като 
нефропатия и ангиопатия. Според Kornum 
(9) ЗД е свързан с по-висока 30 и 90-дневна 
смъртност, но не е предиктор на белодробни 
усложнения. В други проучвания се изслед-
ва не само краткосрочната и средносрочна 
смъртност, но и по-дългосрочната такава (17). 
Установява се, че 1-годишната смъртност след 
пневмония е по-висока при диабетици в срав-
нение с недиабетици, като това се свързва не 
с промени в имунния отговор, а с влошаване 
на придружаващите сърдечни и бъбречни ус-
ложнения при пациентите със ЗД. Влиянието 
на другите придружаващи болести, които са 
по-чести при диабетици, бе установено и в 
нашето проучване, като на преден план като 
предиктор за вътреболнична смъртност се от-
крои МСБ. Нашето проучване е в противовес 
с други автори, според които няма сигнифи-
кантна разлика в смъртността от пневмония 
при пациенти със ЗД и без такъв (1, 8, 16). Ин-
терес представлява влиянието на контрола на 
ЗД върху смъртността. В нашето проучване 
пациентите с кръвна захар при хоспитализа-
цията ≥14mmol/L показаха сигнификантно по-
висока смъртност. Kornum (9) също установя-
ва по-висока смъртност при кръвна захар над 
14mmol/L, както при диабетици, така и при 
недиабетици. McAlister (11) установява по-ви-
сока смъртност и честота на вътреболнични 
усложнения при пациенти с кръвна захар над 
11mmol/L, както при диабетици, така и неди-
абетици. Според него рискът от неблагоприя-
тен изход се повишава още при по-леко пови-
шение на кръвната захар, а не при повишение 
над 14 mmol/L, както е заложено в PSI (5). При 
това тук се имат предвид както пациенти със 
ЗД, така и без такъв. Нашето изследване относ-
но изхода от ППО в зависимост от нивото на 
кръвна захар при хоспитализацията се огра-
ничава само до пациентите със ЗД. Поради 
малкия брой недиабетици, манифестиращи се 
с изходна кръвна захар над 11 и особено над 
14 mmol/L не бихме могли да направим ста-
тистически значими изводи в тази насока. 
Заключение

Нашето проучване установи по-тежко про-
тичане на ППО при пациенти с придружаващ 
ЗД, които са по-възрастни в сравнение с не-
диабетиците и по-често имат и друга придру-
жаваща патология. По-често се развиват бе-
лодробни усложнения като ОДН и плеврален 
излив. Наличието на мултилобарни инфилтра-
ти и необходимостта от интензивно лечение 
са по-чести. В резултат на всички тези факто-
ри диабетиците по-често попадат в по-високо 
рисковите групи по PSI и CURB-65, и имат по-
висока вътреболнична смъртност. По-високата 
смъртност се свързва основно с развитието на 

long-term mortality (17). 1-year mortality rate 
after pneumonia was higher in diabetics com-
pared with non-diabetics. This is associated not 
with changes in the immune response but with 
the deterioration of cardiac and renal complica-
tions in patients with DM. The impact of other 
concomitant diseases that are more common 
in diabetics was also established in our study. 
The strongest predictor of in-hospital mortality 
among them was cerebrovascular disease. Our 
study is in contradiction to other authors, ac-
cording to whom there is no significant differ-
ence in mortality from pneumonia in patients 
with DM and without DM (1, 8, 16). The impact 
of the control of DM on mortality is a subject of 
interest. In our study, patients with blood glucose 
≥14mmol/L on admission showed significantly 
higher mortality. Kornum (9) also found higher 
mortality rate in patients with glucose above 
14mmol/L, both in diabetics and in non-diabet-
ics. Mc Alister (11) estimated a higher mortality 
and incidence of in-hospital complications in pa-
tients with blood glucose over 11mmol/L, both 
in diabetics and non-diabetics. According to him, 
the risk of adverse outcomes raises when there is 
even a slight increase of blood glucose, not nec-
essarily over 14 mmol/L, as it is determined in PSI 
(5). This is valid for patients with and without DM. 
Our study on the outcome of the CAP depending 
on the level of blood sugar on admission is limit-
ed to patients with DM. Due to the small number 
of non-diabetics, manifesting with blood glucose 
above 11 and especially above 14 mmol/L, we 
cannot make any statistically significant conclu-
sions in this direction. 

Conclusion
Our study found more severe course of CAP in 

patients with concomitant DM. They were older 
compared to non-diabetics, and had more often 
other concomitant pathology. They developed 
more often pulmonary complications such as 
ARF and pleural effusion. The presence of multi-
lobar infiltrates and the need of intensive treat-
ment were more common. As a result of all these 
factors, the diabetics fell more often into higher 
risk groups according to the PSI and CURB-65 and 
had higher in-hospital mortality rate. The higher 
mortality was mainly associated with the devel-
opment of ARF, worse blood glucose control and 
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ОДН, с влошения контрол на кръвната захар 
и мултилобарни инфилтрати. Наличието на 
придружаваща патология, особено МСБ също 
влошава прогнозата. Всичко това прави диабе-
тиците уязвима група, която се нуждае от пови-
шено внимание от лекуващия екип. 

multilobar infiltrates. The presence of concomi-
tant pathology, especially cerebrovascular dis-
ease also worsens the prognosis. All these factors 
make diabetics a vulnerable group that needs in-
creased attention by the medical team.


