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  ליפודיסטרופיה מקומית

(Localized lipodystrophy) 
 

  ORPHAcode79088: 'אורפה'ב אסמכתא

 הגדרת המחלה
ברחבי הגוף, בין עורית מאזורים קטנים בדרך כלל -קבוצה נדירה של ליפודיסטרופיות נרכשות המתאפיינות באיבוד רקמה תת

באזור בודד ובין באזורים רבים, ובדרך כלל אינן מקושרות לסיבוכים מטבוליים. במקרים מסוימים עשויה להיות מעורבת 
( מקומית הנגרמת מלחץ, lipoatrophyליפואטרופיה )( )אינסולין(. קבוצה זו כוללת lipohypertrophyליפוהיפרטרופיה )

הליך דלקתי של ( מקומית הנגרמת מתרופות, ליפודיסטרופיה מקומית הנגרמת כתוצאה מתlipodystrophyליפודיסטרופיה )
        (, ליפודיסטרופיה צנטריפוגלית, וליפודיסטרופיה מקומית אידיופתית.   panniculitis) עורי-השומן התת

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 המונח מכסה קבוצה הטרוגנית של מצבים שבהם השכיחות משתנה בהתאם לגורם המחלה. 

 

 תיאור קליני
או כבליטה רכה או כשקע ברקמה הרכה, ואינם  בטאיםליפוהיפרטופיה מקומית שבה מעורבים אזורים קטנים בגוף, המת

 תחוזר תמכני ותטראומטי-מיקרומצבים של ב מלווים בדרך כלל בתסמונת מטבולית. הללו מודגמים בתדירות הגבוהה ביותר
ליפודיסטרופיה מקומית דלקת )מכגון הזרקת תרופה, אך ניתן להבחין בהם גם כתוצאה )ליפותרופיה מקומית הנגרמת מלחץ( 

ליפודיסטרופיה  (.panniculitis-induced localized lipodystrophy) עורי-הליך דלקתי של השומן התתהנגרמת כתוצאה מת
 עלולה להובילווירוס -טיפול בחומר מדכא פעולת רטרומ הנובעתת הנגרמת מתרופות נצפית לעתים קרובות בסוכרת מקומי

טיפול  במסגרת( Bichat ballsליפואטרופיה של ריכוזי שומן )ל(, ולעתים android obesityבפלג הגוף העליון )להשמנת יתר 
הפרוש בתבנית צנטריפוגלית  באיבוד שומןליפודסטרופיה צנטריפוגלית מתאפיינת וירוס. -בתרופות מדכאות פעולת רטרו

היא מתחילה  (.peripheral panniculitis) עורי-של השומן התתהיקפי הליך דלקתי קשור לת נמצאמאזור הבטן והמפשעה ו
דיסטרופיה מקומית כתוצאה , ואז, במרבית המקרים מסתיימת מעצמה. ליפו8עד  3בינקות, מפסיקה להתפשט בין הגילאים 

(, מתאפיינת תחילה בהתפתחות 'פאניקוליטיס' ובעקבותיה איבוד מקומי panniculitis) עורי-הליך דלקתי של השומן התתמת
בסרום, חולים  dsDNA-ל ( ונוגדניםANAהמחלה נמצאה קשורה לנוגדנים למרכיבי הגרעין ) עם החלמת הנגעים. של שומן

נוחות, בייחוד  איליפואטרופיה מקומית אינה כרוכה בכאב אך יכולה לגרום ליכולים לחלות במקביל גם ממחלות אוטואימוניות. 
      כשהמחלה מתרכזת באזור תמיכה כגון הישבן, או לקשיים בהתלבשות או בעיות הקשורות לאסתטיקה.      

                

 אטיולוגיה
( ומשנית להזרקת תרופות )אנלוגים של סומטוסטטינים, iatrogenicינה בדרך כלל יטרוגנית )הליפודיסטרופיה מקומית 

להתפתחות ליפודיסטרופיה  פגביסומנט, אינסולין(, חיסונים או חבלת לחץ חוזרת. בנוסף, תרופות מסוימות יכולות לגרום
תהליך  ונירוס, או שהיא יכולה להתעורר כתוצאה מ'פאניקוליטיס' )לדוגמה-מקומית, למשל טיפול בסטרואידים או בנוגדי רטרו

-(, תסמונת ווברnodular non-suppurative panniculitisמוגלתיים )-עורי עם נגעים נודולוריים לא-דלקתי של השומן התת
     צנטריפוגלית, עדיין אינה ידועה.ודיסטרופיה מקומית פהאטיולוגיה של ליפודיסטרופיה מקומית אידיופתית ולי ריסטיאן(.כ

 

 אבחנה מבדלת
(, idiopathic dermal atrophy, אטרופיה עורית אידיופתית )scleroderma)אבחנה מבדלת עשויה לכלול סקלרודרמה )

   . Gowers, ופנטרופיה של (Atrophoderma of Pasini and Pierini) אטרופודרמה אידיופתית של פסיני ופריני
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 טרום לידתי אבחון
 .לא ישים

 

 ייעוץ גנטי
 .לא ישים

 
 

 

 ניהול וטיפול
 : שינוי שיטת ההזרקה או ניתוח פלסטי במידת הצורך.במידת האפשרצריך לעסוק באלימינציה של גורמי המחלה,  טיפולה

ליפודיסטרופיה מקומית הקשורה לטיפול באינסולין בדרך כלל נפתרת תוך מספר שבועות מרגע החלפת אתר ההזרקה ושינוי 
   אורך המחט. 

 

 פרוגנוזה
 (.panniculitis) 'תלויה בגורם אך היא חמורה יותר במקרים של 'פאניקוליטיסהפרוגנוזה 

 

 :מומחהמבקר 

o ריסטין ואנטיגםכ-מארי (Marie-Christine VANTYGHEM) 
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 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. 

 

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