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 Acquired Partial) ליפודיסטרופיה חלקית נרכשת

Lypodystrophy) 

 79087: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

צדדית סימטרית בחלק העליון של הגוף )פנים, -דו ידי ליפואטרופיה-ליפודיסטרופיה נרכשת נדירה המאופיינת על

צוואר, ידיים, חזה ולפעמים בטן עליונה(, כאשר אין פגיעה בגפיים התחתונות והתקדמות במוח ובאזור החזה. 

 נפריטי.-3Cונוכחות של פקטור  3Cהמחלה עשויה להיות קשורה לרמות נסיוב נמוכות של 

 

 אפידמיולוגיה

 .4:1. מופיע ביתר אצל נשים, עם יחס נשים לגברים של 1/100,000-ת מהשכיחות באירופה היא פחו

 

 תיאור קליני

מופיעה תחילה במהלך הילדות וגיל הנעורים אך עשויה להופיע בשלבים מאוחרים יותר כגון העשור הרביעי או 

תפיים, הגפיים החמישי לחיים. הליפוטרופיה מתקדמת באיטיות, מתחילה בפנים וממשיכה מטה לכיוון הצוואר, הכ

העליונות ו/או החזה. המותניים, ירכיים, רגליים דיסטליות ואזורי הגלוטאוס תחילה רגילים, אולם, ליפוהיפרטרופיה 

גלומרולונפריטיס מזנגיוקפילרית דווחה בשלישי עשויה להופיע אחרי גיל ההתבגרות, בעיקר אצל נשים. 

. בעוד שקיים 3C( ולנוכחות של פקטור נפריטי 3C) 3שלים מ-מהמטופלים וקשורה לרמות נסיוב נמוכות של מרכיב

סת, הירסוטיזם, סוכרת, דיסליפידמיה, וסיכון מוגבר לעמידות לאינסולין וסיבוכים מטבוליים )כולל חריגות של הו

יתר לחץ דם ושחמת של הכבד(, אלו נצפו בתדירות נמוכה יותר בהשוואה לסוגים אחרים של ליפודיסטרופיות. 

נוירונלית, אפילפסיה, חסר אינטלקטואלי, -עשויות להיקשר גם חריגות פונקציונליות כולל חירשות חושית לעיתים,

 מיופתיה ושינויים של הרשתית.

 

 אטיולוגיה

, המקודד LMNB2 (19p12.3)בעוד שהאטיולוגיה אינה ידועה, רגישות נקשרה למוטציות הטרוזיגוטיות בגן 

ובכל זאת, מוטציה זו אינה קבועה כלל. מעבר לכך, ההיארעות המוקדמת הנפוצה . 2Bלחלבון מעטפת גרעין למין 

 של המחלה מצביעה על גורמים גנטיים שטרם התגלו, אולי כאלו המעורבים במערכת החיסון המולדת.

 

 טכניקות אבחון

עורי אופיינית. בדיקה פיזיקלית )כולל מדידות עובי קפלי עור( -האבחון בעיקרו מבוסס על תבנית אובדן שומן תת

נמוך  3Cחשובים להערכת חלוקת אובדן השומן. מדידות פקטורי משלים ונוגדנים עצמיים בנסיוב ) MRIובדיקות 

ודיסטרופיה, הופעה ראשונה במהלך (, היעדר היסטוריה משפחתית של ליפ3Cונוכחות של פקטור נפריטי 

הילדות/גיל הנעורים, וביופסיה עשויים לתמוך באבחנה. יש להשתמש בשיקול דעת קליני לשם סריקות למצבים 

 רפואיים קשורים.
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 אבחנה מבדלת

אבחנה מבדלת כוללת אנורקסיה נרבוזה, קחקטיות, הרעבה, תסמונת דיאנצפלית, ליפומטוזיס סימטרי מרובה 

פרוגרואידיות נדירות אחרות המשפיעות על הגדילה וההתפתחות. בנוסף, צורות אחרות של ות והפרעות ותסמונ

ליפודיסטרופיה נרכשת עשויות להיות קשורות למנעד רחב של מחלות אוטואימוניות, כולל זאבת, דרמטומיוזיטיס 

 של הילדות, מחלת צליאק, או אנמיה ממארת ווסקוליטיס.

 

 ניהול וטיפול

כירורגי של ליפודיסטרופיה הוא אפשרי, ומכוון בעיקר כלפי שיפור אסתטי. טיפול במופעים מטבוליים, אם  ניהול

ית, זקיימים, צריך לעקוב אחר אותם קווים מנחים לאלו המשמשים לצורות אחרות של עמידות לאינסולין: פעילות פי

, ולבסוף 1GLPליטזונים(, אגוניסטים לקולטן תרופות שמעלות את הרגישות לאינסולין )מטפורמין, או, אם זמין, ג

אינסולין )או, בעדיפות, אנלוגים לאינסולין( וניהול של יתר לחץ דם והיפרטריגליצרידמיה. מומלץ לבצע גם מעקב 

עבור מטופלים היפולפטינמיים עם חוסר ש"מ נפרולוגי. ניתן לשקול מטרלפטין, עם התוויה מאושרת באירופה, 

 ים בהם טיפולים אחרים נכשלו בהשגת שליטה מטבולית מתאימה.מטבולי חמור, במקר

 

 פרוגנוזה

 ב אינה ידועה אך תלויה בעיקר בהיקף הנפרופתיה, שעלולה להידרדר לכשל כלייתי.והפרוגנוזה לר

 

 :מומחהמבקר 

o  'ריסטין ונטיגםכ-מריפרופ 

 

  [10/2019] עדכון אחרון:

 [04/08/2021תאריך תרגום: ]

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 הנתונים והוא אינו בלעדי""למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר 
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