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Abstract

Background. One of the complications of diabe-
tes, especially type 2 is microangiopathy skin. It can 
take the form of fat necrosis of the skin (necrobio-
sis lipoidica diabeticorum). Case report. The paper 
presents the 12.5-year-old girl suffering from type 1 
diabetes for 6 years. A few months after the diagno-
sis of diabetes, on the erect surface of both shanks, 
there were lesions corresponding to fat necrosis of 
the skin. In the girl was found chronically elevated 
glucose levels, beyond the short period to improve 
metabolic control in remission.With time, skin lesions 
intensified and increased. Topical drugs used gave a 
slight improvement. The best results were observed 
at improving metabolic control. In girls, there was no 
other microvascular complications such as retinopa-
thy or diabetic nephropathy. Results. 1. Skin lesions 
take the form of necrobiosis lipoidica diabeticorum 
may, ahead of the emergence of other microvascular 
complications. 2. Patients with cutaneous microan-
giopathy require increased vigilance in terms of other 
diabetic complications. 3. Improving metabolic con-
trol of diabetes brings a reduction of skin lesions.
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Streszczenie

Wstęp. Jednym z powikłań cukrzycy, głównie typu 
2, jest mikroangiopatia skóry. Może ona przybierać 
postać tłuszczowego obumierania skóry (necrobiosis 
lipoidica diabeticorum). Opis przypadku. U dziew-
czynki lat 12 i 6 mies., chorującej na cukrzycę typu 
1 od 6 lat, kilka miesięcy po rozpoznaniu cukrzycy 
na powierzchni wyprostnej obu podudzi pojawiły 
się zmiany skórne odpowiadające swym wyglądem 
tłuszczowemu obumieraniu skóry. U dziewczynki 
stwierdzano przewlekle podwyższone glikemie, poza 
krótkotrwałym okresem poprawy wyrównania meta-
bolicznego w okresie remisji. Wraz z upływem czasu 
zmiany skórne nasiliły się i powiększyły. Stosowane 
leki miejscowe dawały nieznaczną poprawę. Najlep-
sze efekty obserwowano przy poprawie wyrównania 
metabolicznego. U dziewczynki nie stwierdzono in-
nych powikłań o charakterze mikroangiopatii, takich 
jak retinopatia lub nefropatia cukrzycowa. Wnioski. 
1. Zmiany skórne o charakterze necrobiosis lipoidica 
diabeticorum mogą wyprzedzać pojawienie się in-
nych powikłań mikroangiopatycznych. 2. Pacjenci z 
mikroangiopatią skórną wymagają wzmożonej czuj-
ności w zakresie innych powikłań cukrzycowych. 3. 
Poprawa wyrównania metabolicznego cukrzycy przy-
nosi zmniejszenie nasilenia zmian skórnych.
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Wstęp

Cukrzyca jest chorobą ogólnoustrojową związa-
ną z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, 
tłuszczów i białek w wyniku bezwzględnego lub 
względnego niedoboru insuliny.Wiąże się z uszko-
dzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolno-
ścią różnych narządów. Do wielonarządowych 
powikłań cukrzycy należą również zmiany skórne. 
Charakteryzują się one dużą różnorodnością. Skó-
ra jest narządem bogatym w białka tkanki łącznej, 
które w wyniku procesu nieenzymatycznej glikacji 
ulegają uszkodzeniu, co prowadzi między innymi 
do rozwoju powikłań cukrzycowych o charakte-
rze mikroangiopatii i zwyrodnienia włókien tkan-
ki łącznej. Zmiany o charakterze mikroangiopatii 
obejmują powierzchowne naczynia włosowate, 
tętniczki i żyłki. W wyniku odkładania się gliko-
protein w ścianach naczyń oraz wtórnego gro-
madzenia się komórek tłuszczowych w obrębie 
uszkodzonego kolagenu dochodzi do pogrubienia 
i zwężenia światła naczyń. Tłuszczowe obumie-
ranie skóry (necrobiosis lipoidica diabeticorum, 
NLD) jest chorobą rzadką, związaną głównie z cu-
krzycą typu 2, należy do grupy dermatoz ziarni-
niakowych prowadzących do uszkodzenia włókien 
kolagenowych i zaniku skóry. Na skórze pojawiają 
się dobrze odgraniczone, naciekowe ogniska o lek-
ko żółtawym zabarwieniu z widocznym zanikiem 
w części centralnej, następnie rozwija się brzeżna 
strefa zmienionej zapalnie skóry i centralna strefa 
martwicy podatna na uszkodzenia i rozwój owrzo-
dzeń. Typowe dla tej dermatozy wykwity lokalizu-
ją się głównie na skórze wyprostnej powierzchni 
podudzi [1–3].

Opis przypadku

Dziewczynka lat 12 i 6 mies., chorująca na cu-
krzycę typu 1 od 6 lat, kilka miesięcy po rozpozna-
niu choroby zgłosiła się ze zmianami martwiczymi 
na przedniej powierzchni obu podudzi.W momen-
cie rozpoznania cukrzycy poziom HbA1c wynosił 
17,67%, stężenie cholesterolu całkowitego 189 mg/
dl, cholesterolu HDL 27 mg/dl (14,25%), choleste-
rolu LDL 92 mg/dl (85,75%), trójglicerydów 447 
mg/dl. Poza krótkotrwałym (ok. 3-miesięcznym) 
okresem poprawy wyrównania metabolicznego, 
związanym z remisją, u dziewczynki stwierdzano 
przewlekle podwyższone glikemie, co odzwier-
ciedlał poziom Hba1c w granicach od 7,25% do 
12,2%. Kilka miesięcy po rozpoznaniu cukrzycy 

na powierzchni wyprostnej obu podudzi pojawi-
ły się płaskie nacieki barwy sinoczerwonej, roz-
szerzające się obwodowo,z zanikiem skóry i prze-
świtującymi naczyniami krwionośnymi w części 
centralnej. Zmiany były wyraźnie odgraniczone, 
z wałowatym naciekiem zapalnym na obwodzie. 
Wraz z upływem czasu zmiany skórne nasiliły się 
i powiększyły. Pojawiła się skłonność do tworze-
nia bliznowatych zaników w części centralnej oraz 
trudno gojących owrzodzeń (ryc. 1). Stosowane 
leki miejscowe (opatrunki okluzyjne ze steroida-
mi, Argosulfan) dawały nieznaczną poprawę. Naj-
lepsze efekty obserwowano przy dłużej trwającym 
obniżeniu glikemii i poprawie wyrównania meta-
bolicznego. Mniejsze nasilenie zmian pacjentka 
obserwowała również latem, po ekspozycji zmie-
nionych chorobowo miejsc na promieniowanie 
słoneczne. U dziewczynki nie obserwowano in-
nych powikłań o charakterze mikroangiopatii, ta-
kich jak retinopatia lub nefropatia cukrzycowa.

Ryc. 1. Tłuszczowe obumieranie skóry u pacjentki z cu-
krzycą typu 1
Fig. 1. Necrobiosis lipodica diabeticorum
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Omówienie

Tłuszczowe obumieranie skóry zostało opisane 
po raz pierwszy w 1929 r. przez Oppenheima u pa-
cjenta z cukrzycą. Jest bardzo rzadką dermatozą 
występującą u niespełna 1% chorych na cukrzycę, 
jednak wśród chorych z tym rozpoznaniem diabe-
tycy stanowią ok. 65% [1]. Powikłanie to występu-
je około trzy razy częściej u kobiet niż u mężczyzn, 
jeszcze rzadziej obserwowane jest u dzieci lub 
młodzieży z cukrzycą typu 1 [2]. Brat opisywanej 
przez nas dziewczynki,dwa lata starszy,również 
choruje na cukrzycę typu 1, przebieg choroby jest 
u niego o rok dłuższy, podobnie jak siostra jest 
przewlekle niewyrównany, ale nie wystąpiły u nie-
go powikłania skórne.

NLD może wyprzedzić pojawienie się cukrzy-
cy (u około 30% chorych), może być rozpozna-
ne równocześnie z cukrzycą (u około 25%) lub 
może wystąpić w trakcie jej trwania (około 45% 
pacjentów) [3–6], tak jak u naszej pacjentki. Cho-
roba współistnieje lub wyprzedza rozwój przewle-
kłych powikłań cukrzycowych, takich jak nefro-
patia, neuropatia, retinopatia, a także powikłań 
skórnych, takich jak zespół rzekomotwardzinowy 
i ziarniniak obrączkowy. Opisywane jest również 
współistnienie NLD z sarkoidozą, chorobami tkan-
ki łącznej, chorobami zapalnymi jelit [7– 9]. Zmia-
ny chorobowe zazwyczaj umiejscowione są na 
skórze wyprostnej powierzchni podudzi, rzadziej 
na stopach, udach, przedramionach, tułowiu, na 
skórze owłosionej głowy, twarzy, w okolicy oczo-
dołów [10–12]. Wygląd zmian zależy od czasu ich 
trwania. Zmiany chorobowe mają postać wyraźnie 
odgraniczonych plam, początkowo barwy różo-
wobrunatnej, później żółtawej z rozwojem blizn 
zanikowych w części centralnej i przeświecaniem 
naczyń krwionośnych. Brzegi są przeważnie na-
cieczone zapalnie i ciemniejsze niż środek. Zmia-
ny mogą być zlokalizowane jednostronnie, jednak 
u większości pacjentów z czasem obserwuje się sy-
metryczną lokalizację. W obrębie zmian powstać 
mogą owrzodzenia, najczęściej poprzedzone nie-
wielkim urazem [13]. Wygląd zmian skórnych i ich 
lokalizacja w prezentowanym przez nas przypad-
ku są typowe dla NLD. Zmiany skórne są na ogół 
bezobjawowe, z wyjątkiem wykwitów wrzodzie-
jących. Opisywano jednak występowanie świądu, 
brak czucia bólu, zmniejszone pocenie i utratę 
owłosienia.Przewlekły stan zapalny, trudno gojące 
się rany w obrębie chorobowo zmienionej skóry, 
mogą przyczyniać się do rozwoju raka kolczysto-
komórkowego [14–16]. 

Etiologia ziarniniakowego zapalenia skóry nie 
jest do końca wyjaśniona. Prawdopodobnie pier-
wotne są zmiany naczyniowe. Polegają one na 
zwolnieniu przepływu krwi, wytrącaniu elemen-
tów morfotycznych oraz przenikaniu osocza przez 
ścianę naczynia. Później w ścianach naczyń odkła-
da się substancja PAS-dodatnia i powstaje obrzęk. 
Najczęściej nie dochodzi do nagłego zamknięcia 
naczynia, ale stopniowego zwężenia. Wtórnie na-
stępuje stopniowe obumierania kolagenu. W mar-
twiczych tkankach odkładają się ciała tłuszczowa-
te i glikogen. Proces przechodzenia lipidów przez 
ściany naczyń zależy od ich stężenia w surowicy 
oraz od nasilenia martwicy kolagenu [17]. 

Zaburzenia w obrębie angiogenezy i mikroan-
giopatia są jedną z przyczyn rozwoju NLD. Czę-
ściej obserwuje się występowanie tłuszczowego 
obumierania skóry u pacjentów z retinopatią i ne-
fropatią cukrzycową [18]. Zmiany skórne są trwa-
łe, zwykle utrzymują się niezależnie od stopnia 
kontroli metabolicznej cukrzycy[6], tylko pojedyn-
cze badania wskazują, iż ścisła kontrola glikemii 
wpływa na cofnięcie się zmian albo zapobiega ich 
powstawaniu [19]. 

W diagnostyce różnicowej NLD należy wziąć 
pod uwagę ziarniniaka obrączkowatego, elasto-
litycznego ziarniniaka olbrzymiokomórkowe-
go, a także zmiany pourazowe czy popromienne 
uszkodzenie skóry [8]. Zmiany na skórze głowy 
mogą przypominać sarkoidozę, gruźlicę tocznio-
wą, twardzinę ograniczoną, liszaja twardzinowego. 

Typowy obraz histopatologiczny to ognisko ne-
krobiozy, zatarcie prawidłowej włóknistej struktu-
ry skóry właściwej. Cechą charakterystyczną dla 
NLD w obrazie histopatologicznym, różnicującą go 
od ziarniniaka obrączkowatego (granuloma anula-
re), są zmiany w obrębie naczyń krwionośnych: 
zwężenie ich światła, przerost błony wewnętrznej, 
przechodzenie erytrocytów przez ściany naczyń, 
złogi hemosyderyny w ich sąsiedztwie [20]. 

Leczenie NLD jest trudne, i często nie przynosi 
oczekiwanych efektów. Nie ma jednolitych zasad le-
czenia zmian tego typu [21]. Ogólnie stosowane są 
leki przeciwpłytkowe i poprawiające właściwości 
reologiczne krwi, np. pentoksyfilina, kwas nikoty-
nowy, kwas acetylosalicylowy, wyciągi z kaszta-
nowca.W leczeniu miejscowym stosowane są kor-
tykosteroidy często pod opatrunkiem okluzyjnym 
oraz inhibitory kalcyneuryny. Opatrunki okluzyjne 
ze sterydami powinny obejmować tylko obwodowa 
część zmian chorobowych. Ominięcie centralnej 
części wynika z działania niepożądanego sterydów, 
którym jest zwiększone ryzyko powstawania zani-
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ków podskórnych. W pojedynczych przypadkach 
opisywano poprawę stanu klinicznego po wstrzyk-
nięciu doogniskowym sterydów [22]. Dobre efekty 
uzyskuje się po fotochemioterapii (PUVA) z zastoso-
waniem oxoralenu, doustnie lub w postaci przymo-
czek [23]. Występują pojedyncze doniesienia o sku-
tecznym zastosowaniu cyklosporyny A, inhibitorów 
TNF alfa [24]. Poza leczeniem farmakologicznym 
istotna jest ochrona przed urazami i wtórnymi in-
fekcjami. Opisywane są spontaniczne remisje zmian 
skórnych u ok. 20% pacjentów [22].

W prezentowanym przez nas przypadku stoso-
wane leki miejscowe (opatrunki okluzyjne ze ste-
roidami, Argosulfan) dawały nieznaczną poprawę. 
Najlepsze efekty obserwowano przy obniżeniu 
glikemii i poprawie wyrównania metabolicznego. 
NLD jest rzadką dermatozą w populacji ogólnej, 
jednak jej częste występowanie u pacjentów z cu-

krzycą upoważnia do uznania jej za skórny marker 
tej choroby [19]. Uważa się, że każdy pacjent z ob-
jawami necrobiosis lipoidica powinien być diagno-
zowany w kierunku cukrzycy [6].

Wnioski

1. Zmiany skórne o charakterze tłuszczowego 
obumierania skóry mogą występować we wczesnej 
fazie cukrzycy, wyprzedzając pojawienie się innych 
powikłań mikroangiopatycznych. 2. Pacjenci z mi-
kroangiopatią skórną wymagają wzmożonej czujno-
ści w zakresie innych powikłań cukrzycowych. 3. 
Miejscowe leczenie tłuszczowego obumierania skó-
ry nie przynosi zadowalających rezultatów. 4. Po-
prawa wyrównania metabolicznego cukrzycy przy-
nosi zmniejszenie nasilenia zmian skórnych. 
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