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ÖZET
Yeni tanımlanan bir antite: kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu
Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem (CPFE) sendromu; nefes darlığı, üst lob amfizemi, alt lob fibrozisi ve gaz değişim bozukluğuyla karakterize nadir bir hastalıktır. CPFE sendromu genellikle sigara içen erkeklerde görülür ve pulmoner hipertansiyon varlığı
mortaliteyle ilişkilidir. Spirometrik volümlerin nispeten korunması ve karbonmonoksit difüzyon testinde azalma diğer önemli bir
özelliktir. CPFE sendromu şimdiye kadar literatürde sadece 70 hastada tanımlanmıştır. Bu derlemede CPFE sendromu literatür eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Fibrozis, amfizem, pulmoner hipertansiyon
SUMMARY
A newly-defined entity: combined pulmonary fibrosis and emphysema syndrome
Combined pulmonary fibrosis and emphysema (CPFE) syndrome is a rare disease characterized with shortness of breath, upper lobe
emphysema, lower lobe fibrosis and impairment of gas exchange. This syndrome is a disease usually seen in male smokers.
Pulmonary hypertension is associated with mortality. Another important feature, spirometric volumes relatively protected and a
reduction in carbon monoxide diffusion test. CPFE syndrome in the literature so far have been identified in only 70 patients. In this
review CPFE syndrome is presented with literature.
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GİRİŞ
Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu
(CPFE) akciğerin üst loblarında amfizem ve alt loblarında fibrozis ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. CPFE şimdiye kadar literatürde sadece 70 hastada tanımlanmıştır. Bu olguların karakteristik özellikleri sigara içen, ileri yaş, erkek cinsiyette hastalarda, korunmuş akciğer volümleri ve difüzyon kapasitesinde (DLCO) azalma olmasıdır (1,2). Bu hastalar
yalnızca amfizem veya yalnızca fibrozis olan olgulardan farklı bir klinik seyir ve mortalite gösterdiğinden
tanı koyulması önemlidir.
CPFE sendromu tanımına ilişkin bir uzlaşma henüz
yoktur. Başlangıçta idiyopatik pulmoner fibrozis (İPF)
hastalarında fark edilmiş olmakla birlikte her iki hastalığın birlikte bulunduğu durumda, normal spirometri ve akciğer volümleri ile gaz değişiminde ciddi
derecede bozulma saptanır.
ETYOLOJİ
Sigara içiciliği, 607 hastanın incelendiği bir metaanalizde %98 olarak bulunmuştur (3). Yine aynı
çalışmada hastaların %90 oranında erkek cinsiyette
olduğu saptanmış ve sigara içen erkeklerin amfizem
gelişimine daha yatkın olmasına bağlanmıştır (3).
Telomer uzunluğunun azalmasına bağlı ileri yaşta İPF
ve CPFE sıklığında artış izlenmektedir. Alder ve arkadaşları, akciğer hastalıkları olan bir ailede telomeraz
gen mutasyonu bulunan 34 yaşında bir erkek hastada
CPFE tanımlamışlardır (4). Asbest maruziyeti olan
hastalarda yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografide (YÇBT)'de amfizem oranı %10-36 arasında saptanmıştır (5,6). Kömür tozu ve talk maruziyetinde de
amfizem sıklığında artış meydana gelebilmektedir
(7,8).

liyans artışı, maksimal ekspiratuar akış oranlarında
azalma ve akciğer hacimlerinde artış olurken, fibroziste artmış elastik recoil, kompliyansta ve akciğer
volümlerinde azalma meydana gelir, maksimal ekspiratuar akım oranları artmış veya korunmuştur.
CPFE’de yaygın radyolojik tutulum olmasına rağmen
solunum fonksiyon testleri normal ve DLCO azalmıştır. Fibrozise bağlı restriksiyon, amfizeme bağlı hiperinflasyon olur ve sonuç olarak FEV1 korunur.
Fizrozise bağlı azalmış yüzey alanı, alveoler membranda kalınlaşma sonucunda gaz değişiminde bozulma olur ve DLCO azalır. Hastalarda görülen en sık
semptom istirahat ve efor dispnesidir. Cottin ve arkadaşlarının çalışmasında istirahatte oda havasında
ortalama parsiyel oksijen basıncı 63.14 mmHg ölçülmüş, 6 dakika egzersiz testinde %8.9 desatürasyon
olmuş, karbondioksit yüksekliği görülmemiştir (2).
CPFE tanısı ile takipli 20 hastanın 5 yıllık izleminde
%80 hastanın oksijen konsantratörü raporu verildiği
tespit edilmiştir (17).
RADYOLOJİ
Radyolojik olarak üst loblarda amfizem ve alt loblarda fibrozis spesiktir (1,18) (Resim 1,2). Amfizem büllöz, paraseptal, sentrilobüler olabilir. Balpeteği ve
retiküler görünüm sıktır, buzlu cam alanları %66
oranında izlenebilir (2). Buzlu cam alanları başka
hastalıklarla ilişkili olabileceğinden ayırıcı tanı için
biyopsi gerekebilir. Sigara içiciliği sık olduğundan
nodül, kitle görüntüsü de karşımıza çıkabilir.
PATOLOJİ
Patolojik olarak fibrozisin çeşitli formları ile amfizem
birlikteliği karşımıza çıkabilir. Olağan interstisyel

PATOGENEZ
CPFE patogenezinde sorumlu tek bir gen gösterilememiş olmakla birlikte, genetik mutasyon araştırmaları
devam etmektedir. Hayvan modellerinde sürfaktan
protein-D, TNF-α, IL-1 b, IL-13, TGF-β , nötrofil elastazın amfizem ve fibrozisin birlikte gelişiminde rol
oynadığı görülmüştür (9-13). Sigara içmeyen, ABCA3 (ATP-binding cassette sub-family A member 3) gen
mutasyonu olan bir hastada CPFE tanımlanmıştır (14).
Yapılan çalışmalarda kollajen doku hastalıklarıyla
birlikteliği de bildirilmiştir (15,16).
FİZYOLOJİ
Amfizem ve pulmoner fibrozis, karşıt fizyolojik etkilere sahiptir. Amfizemde azalmış elastik recoil, komp-

Resim 1. Olgunun akciğer grafisi görüntüsü.
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Resim 2. Olgunun bilgisayarlı tomografi görüntüsü; üst loblarda amfizem ve alt loblarda fibrozisin baskın olduğu izlenmektedir.

pnömoni, fibrozis, nonspesifik interstisyel pnömoni,
respiratuar bronşiyolit ve alveoler septal fibrozis,
geniş fibrozis ile deskuamatif interstisyel pnömoni,
sigara ile ilişkili sınıflandırılamayan fibrozise rastlanılabilir (2,19-23).
KLİNİK SEYİR
Hastalık izole İPF ile karşılaştırıldığında daha farklı bir
seyir gösterir. Akagi ve arkadaşlarının yaptığı olguyu
içeren bir çalışmada izole İPF‘ye göre daha yavaş seyirli FEV1 ve DLCO düşüşü izlenmiştir (18,24). Prognozda
FEV1’deki yıllık düşüş oranının İPF’de kullanılan CPI
(birleşik fizyolojik indeks)’den daha üstün olduğu
görülmüştür (25). Hastaların ortalama sağkalımı 2.1 ile
8.5 yıldır (3). Yapılan çalışmalarda izole İPF ile karşılaştırıldığında prognozun daha iyi olduğu izlenmiştir
(2,24,26-28). Yalnızca amfizemi olan olgular ile karşılaştırıldığında ise daha kötü prognoza sahiptir (29).
Bu hastalarda akciğer kanseri sıklığında artış izlenmiştir (2,30-32).
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OLGU
Seksen yaşında erkek hasta iki yıldır devam eden ve
özellikle eforla artan nefes darlığı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Öz geçmişinde 25 paket/yıl sigara
öyküsü vardı. Muayenesinde siyanoz, dinlemekle
solunum sesleri azalmış, her iki akciğer bazallerde
inspiryum sonu raller ve çomak parmak mevcuttu.
Akciğer grafisinde kardiyotorasik oran artmış, mediasten geniş saptandı (Resim 1). Solunum fonksiyon
testinde FEV1/FVC: 59, FEV1: %95 (2.17 L) ve FVC:
%118 (3.66 L) olarak saptandı. Karbonmonoksit
difüzyon testinde ağır difüzyon kusuru saptandı (2.4
mL/mmHg/dk, %35). Altı dakika egzersiz testinde
186 metre yürüyebilen hastanın test sonu satürasyonu %70 ölçüldü. Ekokardiyografide; ejeksiyon fraksiyonu %35, sistolik pulmoner arter basıncı (PAB) 95
mmHg idi. Pulmoner hipertansiyon (PH) etyoloji
araştırılması amacıyla toraks bilgisayarlı tomografi
anjiyo; pulmoner arterlerde emboli ile uyumlu görünüm saptanmadı. Her iki akciğer üst loblarda yaygın
amfizematöz değişiklikler ve her iki akciğer alt loblar-
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da fibrozis izlendi (Resim 2). Sağ kalp kateterizasyonunda ortalama PAB (m PAB) 42 mmHg, sistolik PAB
73 mmHg, vazoreaktivite testi negatifti. Pulmoner
kapiller uç basıncı 15 mmHg saptandı. Kollajen doku
markırları negatif sonuçlandı. Hastada CPFE sendromu dışında pulmoner hipertansiyonu açıklayacak
başka patoloji saptanmadı.
CPFE’DE PULMONER HİPERTANSİYON
CPFE’nin bir komplikasyonu olan pulmoner hipertansiyon (PH) gelişimi yaklaşık %30-50 oranındadır ve 1
yıllık sağkalım %60 bulunmuştur (33). Pulmoner
hipertansiyon geliştiğinde prognozu İPF’den daha
kötüdür (34,35). Beşinci Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyum Bildirilerinde yayınlanan verilere
göre PH açıkça CPFE’nin fonksiyonel profiline katkıda
bulunur ve kötü prognozla ilişkilidir (36). Cottin ve
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada sağ kalp kateterizasyonunda, PH hastaların yarısında hemodinamik
olarak şiddetliydi (%68’inde m PAP > 35 mmHg,
%48’inde > 40 mmHg) ve kardiyak indeksin (CI) en
doğru prognostik belirleyici olduğu saptandı (33,36).
Ayrıca CPFE’de PH şiddeti; PH olmadan CPFE (m PAP
< 25 mmHg), PH’la birlikte CPFE (m PAP ≥ 25 mmHg)
ve şiddetli PH’la birlikte CPFE (m PAP ≥ 35 mmHg ya
da düşük CI (< 2.0 L/dak/m2); ile m PAP ≥ 25 mmHg
olarak üç madde halinde tanımlanmıştır (36).
TEDAVİ
Hastalığın kesin spesifik bir tedavisi yoktur (2,35).
CPFE hastalarında PAH spesifik tedavi ile ara sıra
olan hemodinamik verilerde iyileşme ve çok nadir
görülen klinik iyileşme bildirilmiştir (33,34). Sigaranın
bırakılması, oksijen tedavisi, infeksiyon kontrolü ve
palyatif bakım önerilmektedir. CPFE hastalarında
PAH spesifik tedavilerin etkinliğini araştırmak amacıyla çok merkezli randomize kontrollü çalışmalara
ihtiyaç vardır.
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