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επιστημονικές σελίδες

Εισαγωγή
Η λιποειδική νεκροβίωση των 

διαβητικών (ΛΝΔ) είναι μια όχι 
τόσο σπάνια, χρόνια νόσος με 
εξέλιξη που ποικίλει από άτομο 
σε άτομο και με μη ικανοποιητι
κή, μέχρι στιγμής, θεραπεία. 

Περιγράφηκε πρώτα από τον 
Oppenheim το 1929 ως dermatitis 
atrophicans lipoidica diabetica 
και αργότερα, το 1935, μετονο
μάστηκε από τον Urbach σε λι
ποειδική νεκροβίωση των δια
βητικών (necrobiosis lipoidica 
diabeticorum). Παρουσιάζεται 
συχνότερα στις γυναίκες σε ανα
λογία 3:1 με μέση ηλικία εμφάνι
σης τα 30 έτη.

Επιδημιολογία – 
Παθογένεια

Παρά την ονομασία της, η 
πάθηση εμφανίζεται μόνο στο 
0,03% των διαβητικών, γεγονός 
που οδήγησε, σήμερα, στην αλ
λαγή του όρου σε λιποειδική νε
κροβίωση.

Το ποσοστό των ασθενών που 
ανευρίσκεται με σακχαρώδη δι
αβήτη (κυρίως τύπου Ι) κατά τη 
στιγμή της διάγνωσης ποικίλει, 
βάσει ερευνών, από 14 έως 65%. 
Επίσης, σε ένα 1215% ανευρί
σκεται διαταραχή δυσανεξίας στη 
γλυκόζη ενώ στο 15% η εμφάνι
ση της ΛΝΔ προηγείται του ΣΔ. 
Ακόμη, ασθενείς με ΣΔ και ΛΝΔ 
φαίνεται να παρουσιάζουν σε 
μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκές 
(αμφιβληστροειδοπάθεια, νευρο
πάθεια) ενώ η ύπαρξη ή η εξέ
λιξη της ΛΝΔ δε συσχετίζεται με 
τη ρύθμιση του ΣΔ.

Η παθογένεια παραμένει αδι
ευκρίνιστη. Επικρατέστερη θεω
ρία είναι αυτή της εκφύλισης του 
κολλαγόνου ως αποτέλεσμα της 
διαβητικής μικροαγγειοπάθειας. 
Επίσης, έχουν προταθεί διάφοροι 
μηχανισμοί όπως τραύμα και αγ
γειίτιδα μέσω αντισωμάτων.

Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα είναι πολύ χα

ρακτηριστική. Η βλάβη αρχίζει 
ως μια καστανόφαιη βλατίδα η 
οποία σταδιακά εξελίσσεται σε 
ασυμπτωματική πλάκα με κεντρι
κή ατροφία, τηλαγγειεκτασίες και 
ιώδη, επηρμένα όρια. Η προκνη
μιαία περιοχή αποτελεί τη συνη
θέστερη εντόπιση, ενώ σπανιότε
ρες εντοπίσεις έχουν αναφερθεί 
στα άνω άκρα, στους μαστούς, 
στην προστερνική χώρα και στο 
πρόσωπο. 

Σε ποσοστό 35% και μετά από 
τραυματισμό μπορεί να προκλη
θεί εξέλκωση της βλάβης η οποία, 
παράλληλα, προδιαθέτει και σε 
ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού 
καρκινώματος.

Διάγνωση – Διαφορική 
διάγνωση

Ο συνήθης εργαστηριακός 
έλεγχος δεν προσφέρει αρκετά 
στη διάγνωση του νοσήματος. 
Η δοκιμασία ανοχής της γλυκό
ζης μπορεί να αποκαλύψει ΣΔ ή 
δυσανεξία. Επίσης, η βιοψία του 
δέρματος αναδεικνύει πασαλο
ειδή και διάμεση κοκκιωματώ
δη δερματίτιδα με χαρακτηρι
στική διάταξη των κοκκιωμάτων. 
Επίσης, παρατηρούνται εκφυλι
στικές αλλοιώσεις των κολλαγό
νων ινών και ευρήματα μικροαγ
γειοπάθειας, κυρίως στους δια
βητικούς ασθενείς.

Στη διαφορική διάγνωση περι
λαμβάνονται τα νοσήματα: δα
κτυλιοειδές κοκκίωμα, νεκροβι
ωτικό ξανθοκοκκίωμα, σαρκοεί
δωση, δερματίτιδα εκ στάσεως, 
υποδερματίτιδες, κοκκιωματώδεις 
λοιμώξεις (λέπρα, εν τω βάθει 
μυκητίαση), εντοπισμένη σκλη
ροδερμία και σκληροατροφικός 
λειχήνας.

Θεραπεία
Αιτιολογική θεραπευτική αντι

μετώπιση δυστυχώς δεν υπάρ
χει, καθιστώντας τα σύγχρονα 
μέσα ελλιπή. 

Ως πρώτης γραμμής θεραπεία 
χρησιμοποιούνται κορτικοστερο
ειδή τοπικά, ενδοβλαβικά ή και 
συστηματικά, μόνο όμως στις 
πρώιμες μη ατροφικές βλάβες, κα
ταστέλλοντας τη φλεγμονώδη δι
εργασία. Επίσης, υπάρχουν ανα
φορές για τοπική χρήση αναστο
λέων της καλσινευρίνης (αλοιφή 
τακρόλιμους 0,1%), γέλης τρετι
νόνης 0,025% και, προσφάτως, 
βόειου κολλαγόνου με καλά απο
τελέσματα.

Άλλες θεραπείες στοχεύουν 
στην ινωδόλυση, στη μείωση της 
συγκόλλησης των αιμοπεταλίων 
και της σύνθεσης της θρομβοξά
νης Α2 όπως η στανοζολόλη, η δι
πυριδαμόλη με ασπιρίνη, η ηπα
ρίνη και η πεντοξιφυλλίνη.

Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί, 
σε πιο εκτεταμένες περιπτώσεις, 
PUVA, κυκλοσπορίνη συστηματι
κά καθώς και antiTNFa παράγο
ντες (etanercept, infliximab).

Η χειρουργική αντιμετώπιση 
συνιστάται μόνο σε περιπτώσεις 
δύσκολες και υποτροπιάζουσες. 
Καθαρισμός μέχρι την εν τω βά
θει περιτονία ή και το περιόστεο 
ακολουθείται από τοποθέτηση 
μοσχεύματος.
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Εικόνα 1. Τυπική εικόνα ΛΝΔ στην 
προκνημιαία περιοχή. Οι βλάβες 
αντιμετωπίζονταν ανεπιτυχώς για έτη ως 
δερματίτιδα εκ στάσης από ιατρό άλλης 
ειδικότητας (από το αρχείο της κλινικής 
μας).

Εικόνα 2. Βλάβες λιποειδικής νεκρο
βίωσης ομοιάζουσες με δερματοφυτία 
ψιλού δέρματος (από το αρχείο της 
κλινικής μας).

Εικόνα 3. Εξέλκωση μετά από τραυ
ματισμό (από το αρχείο της κλινικής 
μας).


