
Pneumonias 



Пневмонията е остро възпаление на долни дихателни 
пътища;  
причинява се от инфекция с бактерии, вируси, 
“атипични” патогени, гъбички или протозои;  
обхваща алвеоли, дистални дихателни пътища и 
белодробен интерстициум; 
възниква в обществена или в болнична среда. 



Нормални алвеоли 

Алвеоли с 
възпалителен ексудат 



- Streptococcus pneumoniae – до 60% 
•  лекарствено-резистентен S. pneumoniae (DRSP) – над 40% 

- “Атипични” (вътреклетъчни) патогени:  
•   Mycoplasma pneumoniae – до 37% 
•   Chlamydia pneumoniae – 17%  
•   Legionella spp. – до 13% 

- Haemophylus influenzae – до 10%  
- Респираторни вируси – до 10% 

•  респираторен синцитиален вирус (RSV) 
•  аденовирус   
•  грипен вирус (Influenza virus) 

- Чревни Gram-негативни бактерии – до 10% 
•  Escherichia coli 
•  Klebsiella spp. 
•  Pseudomonas aeruginosa – 4% 

- Staphylococcus aureus – до 3-4% 
- Протозоа: Pneumocystis carinii (при СПИН и трансплантация) – 
опортюнистична инфекция* – до 88% 

	  

- Неуточнен инфекциозен патоген ~ 50%	  

ATS Guidelines for the Management of Adults with CAP.  Clin Infect Dis 2007; 44: S27-72  

* Опортюнистична инфекция (лат.) – инфекция от микроорганизми, безвредни при нормален имунитет. 



q  Инхалация на въздушно-капкови частици от околна 
среда или респираторен апарат (бронхогенна въздушно-
капкова инфекция).  
q  Аспирация на резидентна** флора от горни дихателни 
пътища или стомах (бронхогенна инфекция – 
аспирационна пневмония). 
q  Хематогенно обхващане на белия дроб от друго място 
на инфекция. 
q  Директно въвличане от съседно място на инфекция. 
q  Екзогенна пенетрация*** и контаминация**** на белия 
дроб от травма. 

* Трансмисия (лат.) – пренос 
** Резидентен (лат.) – местен 
*** Пенетрация (лат.) – проникване 
**** Контаминация (лат.) – замърсяване  



 
Penicillin-резистентни и лекарствено-резистентни пневмококи (DRSP) 
Ø  Възраст > 65 години 
Ø  Лечение с β-лактамни антибиотици през последните 3 месеца 
Ø  Хроничен етилизъм 
Ø  Имуносупресивни болести (вкл. лечение с глюкокортикостероиди) 
Ø  Множествена медицинска коморбидност (придружаващи болести) 
 
Чревни Gram-негативни микроорганизми 
Ø  Живеещи в старчески домове или хосписи 
Ø  Наличие на основно кардио-пулмонално заболяване 
Ø  Множествена медицинска коморбидност 
Ø  Скорошно антибиотично лечение 
 
Pseudomonas aeruginosa 
Ø  Структурни белодробни болести (бронхиектазии) 
Ø  Лечение с глюкокортикостероиди (10 mg prednisone дневно) 
Ø  Широкоспектърно антибиотично лечение > 7 дни през последния месец 
Ø  Малнутриция (непълноценно хранене) 

ATS Guidelines for the Management of Adults with CAP.  Clin Infect Dis 2007; 44: S27-72  



Нормална 
алвеола 

Алвеола с възпаление 

Алвеоларно пространство 

Пневмоцит I тип 

Пневмоцит II тип 

Алвеоларен макрофаг 

Капиляр 

Интерстициум 

Сърфактънт 

Фибробласт 



•  Депозиция в алвеоли на бактерии с размер 0.5-3 µm  
•  Молекули от бактериалната полизахаридна капсула (S. pneumoniae, H. influenzae, Kl. pneumoniae) 
•  Продукция на бактериални токсини: цитотоксин, екзотоксин, левкоцидин 

Хемокини – привличане на инфламаторни клетки 

Нормална 
алвеола 

Алвеола с 
възпаление 

Интерстициум с ексудат 

Възпалителен ексудат 

Некроза на пневмоцит тип I 

Еритроцит 

Интактен пневмоцит II тип 

Неутрофилни левкоцити 

Активиран левкоцит 
Левкотриени 
Оксиданти 
Протеинази 

Активиран алвеоларен макрофаг TNF-α 
IL-1 
IL-8 
MIF 

Активиран фибробласт Проколаген 
IL-8 



Кислород (O2) 

Норма Пневмония 
Кръвоток 
Алвеоли 

Кислород 
(O2) 

Ексудат в алвеоли       Нарушение на газовата обмяна: 
хипоксемия (дихателна недостатъчност) 



Макроскопски 
  

•  Предимно в долни лобове. 
•  Участък със сивкав цвят и по-плътна консистенция. 

Микроскопски 
  

•  Алвеоли, изпълнени с розова субстанция. 
•  Много левкоцити, по-малко лимфоцити, еритроцити и 
фибрин. 



-  Възрастово разпределение: средна и млада възраст (18-64 години). 
-  Внезапно втрисане, фебрилитет или субфебрилитет (37.8–40º C).   
-  Постепенно начало със симптоми от горни дихателни пътища: хрема, 
гърлобол. 
-  Обща интоксикация: отпадналост, мускулни и ставни болки 
(грипоподобен синдром). 
-  Гръдна болка с париетален (плеврален) характер. 
-  Кашлица: продуктивна, по-рядко непродуктивна. 
-  Експекторация: слузно-гнойна, по-рядко гнойна или слузна.   

Анамнеза / История на болестта 



-  Интоксикиран пациент: зачервено лице (facies febrilis), влажна кожа, сух език, 
обложен с белезникав или кафеникав налеп. 
-  Лежи на страната на пневмонията. 
-  Лабиален херпес. 
-  Тахипнея: > 24 или > 30/min. 
-  Физикална находка от дихателна система: 
•  Оглед: изоставане при дишане на част от засегнатата гръдна половина; 
•  Палпация / гласов фремитус: усилен; 
•  Перкусия: скъсен перкуторен тон; 
•  Аускултация: 

 (a) дишане: бронхиално; 
 (b) хрипове (rales): късни инспираторни пукания (дребни влажни 

звънливи / крепитации / fine crackles); 
 (c) плеврално триене (по-рядко). 

-  Физикална находка от сърдечносъдова система: 
•  Тахикардия: > 100/min; 
•  Хипотония: 

(a)  систолна: < 90 mm Hg; 
(b)   диастолна: < 60 mm Hg. 

Обективно състояние / Статус 



q  Ексудативен или фибринозен плеврит (парапневмоничен 
плеврален излив). 

q  Белодробен абсцес (абсцедираща пневмония). 

q  Остра дихателна недостатъчност. 

q  Остра циркулаторна недостатъчност (шок). 

q  Сепсис (при имуносупресирани пациенти). 

q  Остра бъбречна недостатъчност. 

q  Метапневмонична белодробна фиброза (бронхиектазии). 



q  Рентгенограма на гръден 
кош (фас): хомогенно 
засенчване, с умерена 
плътност, с нерезки граници. 
 
q  Засенчване на 
костодиафрагмалния ъгъл: 
парапневмоничен плеврален 
излив. 

q  Кухинно просветляване: 
абсцедиране. 



q  СУЕ: ускорена > 30 mm / I час. 
q  Левкоцитоза: > 10-12.0 G/L 

•  > 30.0 G/L – риск за усложнена пневмония. 
q  Диференциално преброяване на белите кръвни клетки: 

•  неутрофилия: сегментоядрени левкоцити > 60-65%; 
•  олевяване: пръчкоядрени левкоцити > 7-10%; 
•  релативна лимфопения: лимфоцити < 20%; 
•  лимфоцитоза: лимфоцити > 45% (при небактериални пневмонии). 
q  Бъбречни функционални показатели: 
•  серумна урея > 7 mmol/L – риск за усложнена пневмония; 
•  серумен креатини > 142.0 µmol/L – риск за усложнена пневмония. 
q  Кръвно-газов анализ на артериална (капилярна) кръв: 
•  хипоксемия: PaO2 < 60 mm Hg – риск за усложнена пневмония; 
•  хиперкапния: PaCO2 > 50 mm Hg – риск за усложнена пневмония; 
•  метаболитна ацидоза: артериално pH < 7.35 – риск за усложнена 
пневмония. 
q  C-реактивен протеин (CRP) ≥ 100.0 mg/L – риск за усложнена 
пневмония. 



q  Фебрилитет 

q  Експекторация 

q  Левкоцитоза 

q  Рентгенологични данни за инфилтративно засенчване. 

Диагнозата пневмония се приема при наличие на 3 от 4-те критерии.  
 

Най-специфичен критерий е рентгенологичният! 

Пневмонии, придобити в обществото. Становище на работната група БДББ, София, 2007 



Пневмонии, придобити в обществото. Становище на работната група БДББ, София, 2007 

фебрилитет 

левкоцитоза 

експекторация 

рентгенологично 
засенчване 



Клинични фактори Точки 
Confusion/Объркване (ментално) 1 

Urea nitrogen/Серумна урея > 11 mmol/L 1 

Respiratory Rate/Дихателна честота > 30/min 1 

Blood Pressure/систолично кръвно налягане < 90 mm Hg 
или 
диастолично  < 60 mm Hg 

1 

Възраст ≥ 65 години 1 

CURB-65 Смъртност/обща (%) Препоръки 

0 7/1,223 (0.6) Нисък риск; домашно лечение 

1 31/1,142 (2.7) 

2 69/1,019 (6.8) Междинен риск; хоспитализация 

3-5 39/125 (31.2) Висок риск; хоспитализация в интензивно отделение 

Lim WS, et al. Thorax 2003; 58: 377–382 

CURB-65 score  
оценъчна точкова система за стратификация на пациенти  



q  Туберкулоза на белия дроб (върхово, нехомогенно 
рентгенологично засенчване с кавитации) 

q  Белодробен карцином (обструктивен пневмонит) 

q  Белодробен тромбоемболизъм (инфарктна пневмония) 

q  Хиперсензитивни пневмонити / eкзогенни алергични алвеолити 
(неинфекциозно, имунологично възпаление) 

q  Идиопатични интерстициални пневмонии (неинфекциозно 
възпаление). 

q  Белодробни инфилтрати от системни съдово-колагенни 
болести (колагенози). 



q  Според местото на възникване: 
•  Пневмония, придобита в обществото (CAP) 
•  Пневмония, придобита в болница (HAP) – симптоми за пневмония, разгърнати 48-72 
часа след хоспитализация по друг повод: 

(a)  пневмония, свързана с вентилация (VAP) 
(b)   пневмония, свързана с медицинска грижа (HCAP) 

q  Според тежестта: 
•  Лека (лекува се амбулаторно) 
•  Усложнена (лекува се в болница) 
•  Тежка (лекува се в интензивно отделение) 

q  Топографска класификация: 
•  Огнищна 
•  Сегментна 
•  Лобарна 
•  Мултилобарна 
•  Двустранна 

q  Анатомична класификация: 
•  Алвеоларна 
•  Интерстициална 
•  Бронхиолит 

q  Етиологична класификация: 
•  Бактериална (най-често алвеоларна) 
•  Небактериална или “атипична” (най-често интерстициална) 



q  Емпиричен* (не-етиологичен) – определя се от т.нар. медицина, 
основана на доказателства (EBM)** 

q  Риск-базиран – основава се на т.нар. риск-оценъчни точкови 
системи, чрез които пациентите се стратифицират в различни 
рискови групи.  

* Емпиричен (гр.) – основан на предшестващ опит. 



* Медицина, основана на доказателства 
Evidence Based Medicine 

Прилагане на доказателства, придобити с научни методи, за определяне 
на поведението в дадена област на медицинската практика. 
 
Класифицират се в 4 нива на доказателственост и се използват за 
съставяне на национални или международни ръководства, в които се 
формулират 4 степени на препоръчителност за клинично поведение. 



Pneumonias 


