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เป็ นกลุ่ มอาการทีA เกิ ดจากความผิ ดปกติ ของ adipose tissue (โดยปราศจาก nutritional
deprivation หรื อ catabolic state อืA น) ทํ าให้ มี การเก็ บ triglyceride ร่ วมกั บมี การสร้ าง hormones ทีA
ผิ ดปกติ ไป นํ ามาซึA งการสะสมของไขมั นทีA ผิ ดปกติ บริ เวณ ตั บ และ กล้ ามเนื hอ ทํ าให้ มี การเพิA มขึ hนของ insulin
resistance อั นนํ ามาสู่ ภาวะแทรกซ้ อนหลายประการ เช่ น diabetes mellitus (DM), hypertriglyceridemia,
polycystic ovarian syndrome (PCOS), nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) โดยอาการทีA ทํ าให้
สงสั ยว่ าผู้ ป่ วยมี lipodystrophy syndrome ดั งแสดงในตารางทีA 1
ตารางที6 1: Clinical features that increase the suspicion of lipodystrophy
Clinical features
Essential feature
- Generalized or regional absence of body fat
Physical feature
- Failure to thrive
- Prominent muscles
- Prominent veins
- Severe acanthosis nigricans
- Eruptive xanthomata
- Cushingoid appearance
- Acromegaloid appearance
- Progeroid appearance
Comorbid conditions
- DM with high insulin requirement
§ ≥200 U/d
§ ≥ 2U/kg/d
§ requiring U-500 insulin
- Severe hypertriglyceridemia
§ ≥500 mg/dL with or without therapy
§ ≥ 250 mg/dL despite diet and medical therapy
§ History of acute pancreatitis secondary to hypertriglyceridemia
- NAFLD in a non-obese individual
- Early-onset cardiomyopathy
- PCOS
Other historical clues
- AD or AR pattern of similar physical features or metabolic complications
- Significant hyperphagia
AD, autosomal dominant; AR, autosomal recessive

Diagnosis of lipodystrophy
การวิ นิจฉั ยกลุ่ มอาการนี h ต้ องอาศั ยประวั ติ, ตรวจร่ างกาย, body composition และ metabolic
status ทีA เข้ าได้
ไม่ มี ผลการตรวจทางห้ องปฏิ บั ติการเพี ยงตั วใดตั วหนึA งทีA จะวิ นิจฉั ย lipodystrophy
syndrome
สํ าหรั บภาวะ acquired generalized lipodystrophy (AGL) ซึA งพบว่ ามี ความสั มพั นธ์ กั บ
autoimmune disease การตรวจระดั บ serum complement levels และ autoantibodies อาจจะช่ วย
สนั บสนุ นการวิ นิจฉั ยภาวะนี h
Differential diagnosis ของ lipodystrophy syndrome
แพทย์ ทีA รั กษาควรพิ จารณาหาสาเหตุ อืAนทีA ทํ าให้ ผู้ ป่ วยมาด้ วยอาการของ severe weight loss เช่ น
anorexia nervosa, uncontrolled DM, cancer cachexia, HIV-associated wasting, chronic infections
ฯลฯ โดยเฉพาะในกลุ่ มทีA มี uncontrolled DM ก็ จะมี ปั ญหาเรืA อง hyperglycemia ได้ เช่ นเดี ยวกั น
ผู้ ป่ วยทีA มี ภาวะ generalized lipodystrophy อาจได้ รั บการวิ นิจฉั ยผิ ดเป็ น insulin receptor
mutation หรื อ acromegaly/gigantism ในขณะทีA ผู้ ป่ วยทีA เป็ น Familial partial lipodystrophy (FPLD)
บางชนิ ด อาจได้ รั บการวิ นิจฉั ยเป็ น Cushing’s syndrome ฯลฯ
Subtypes of lipodystrophy syndrome
การแบ่ งชนิ ดของกลุ่ มอาการนี h พิ จารณาจาก etiology (genetic หรื อ acquired) และ distribution
ของการ loss of adipose tissue เป็ น generalized หรื อ partial โดยสามารถแบ่ งได้ เป็ น 4 ชนิ ดหลั ก ตาม
ลั กษณะของ phenotypes ดั งนี h
1. Congenital generalized lipodystrophy (CGL)
2. Familial partial lipodystrophy (FPLD)
3. Acquired generalized lipodystrophy (AGL)
4. Acquired partial lipodystrophy (APL)
สํ าหรั บชนิ ดย่ อยอืA น ๆ มี ดั งนี h progeroid disorders, autoinflammatory disorders, localized
lipodystrophy ทีA พบในผู้ ป่ วย HIV ฯลฯ
Phenotypes, inheritance และ metabolic complications ของ lipodystrophy syndrome แต่ ละ
subtypes เป็ นดั งแสดงในตารางทีA 2 และ 3

ตารางที6 2: Subtypes and inheritance of Lipodystrophy
Inheritance Subtypes
Area of fat loss
Pattern
AR

AD

Acquired

Metabolic
Complications

Genes Involved

CGL

Near total absence of body fat,
generalized muscularity

Yes

AGPAT2, BSCL2, CAV1,
PTRF, PCYT1A, PPAR

Progeroid
syndromes

Partial or generalized absence
of body fat, progeroid features,

Variable

LMNA, ZMPSTE24,
SPRTN, WRN, BANF1

FPLD

Absence of fat in limbs

Yes

CIDEC, LIPE, PCYT1A

Autoinflammatory

Variable absence of fat

Variable

PSMB8

FPLD

Absence of fat from the limbs

Yes

LMNA, PPARG, AKT2,
PLIN1

Progeroid
syndromes

Partial or generalized absence
of body fat, progeroid features

Variable

LMNA, FBN1, CAV1,
POLD1, KCNJ6

SHORT
syndrome

Variable loss of body fat

Yes

PIK3R1

AGL

Near total absence of body fat

Yes

None

APL

Absence of fat in upper body
with increased fat in lower body

Mild or none

None

ตารางที6 2: Major comorbidities and complications of lipodystrophy
Complication
Affected subtypes
- Hyperphagia
AGL, CGL, ±FPLD
- Dyslipidemia (hypertriglyceridemia, low HDL-cholesterol, acute
AGL, CGL, FPLD
pancreatitis, eruptive xanthomas)
- Insulin resistance/DM, acanthosis nigricans
AGL, CGL, FPLD
- Reproductive dysfunction (PCOS, oligomenorrhea, reduced fertility,
AGL, CGL, FPLD
hirsutism, preeclampsia, miscarriage, macrosomia)
- NAFLD (ranging from simple steatosis to cirrhosis)
AGL, CGL, FPLD, ±APL
- Renal dysfunction (proteinuria, MPGN, FSGS, DN)
AGL, CGL, FPLD, APL
- Heart disease (hypertension, cardiomyopathy, arrhythmias,
AGL, CGL, FPLD
conduction abnormalities, CAD)
- Autoimmune disease
AGL, APL
MPGN, membranoproliferative glomerulonephritis; FSGS, focal segmental glomerulosclerosis; DN, diabetic
nephropathy; CAD, coronary artery disease

Screening for comorbidities
ผู้ ป่ วยทุ กรายทีA วิ นิจฉั ยว่ ามี lipodystrophy syndrome ควรได้ รั บการตรวจเพิA มเติ มเพืA อหาภาวะ
ดั งต่ อไปนี h
1. Diabetes mellitus ควรได้ รั บการตรวจโดย fasting plasma glucose, oral glucose tolerance
test หรื อ HbA1c ตั hงแต่ แรกวิ นิจฉั ย และ ทุ ก 1 ปี นอกจากนี hผ้ ู ป่ วย AGL อาจจะมี type 1 DM ได้
นอกเหนื อจากการมี insulin resistance
2. Dyslipidemia ตรวจ fasting lipid panel (total cholesterol, HDL, LDL, TG) แรกวิ นิจฉั ย และ
อย่ างน้ อยทุ ก 1 ปี ในกรณี ทีA ผู้ ป่ วยมี อายุ ตัhงแต่ 10 ปี ขึ hนไป หรื อ เมืA อมี อาการผิ ดปกติ เช่ น ปวดท้ อง
ร้ าวทะลุ หลั ง หรื อ มี ผืA นผิ วหนั งเข้ าได้ กั บ eruptive xanthoma
3. Liver disease ประเมิ นระดั บ SGOT, SGPT ร่ วมกั บ liver ultrasound แรกวิ นิจฉั ย และ อย่ างน้ อย
ปี ละ 1 ครั hง สํ าหรั บ liver biopsy พิ จารณาทํ าเมืA อมี ข้ อบ่ งชี h
4. Reproductive function ประเมิ น pubertal staging ในผู้ ป่ วยเด็ ก สํ าหรั บการประเมิ น gonadal
steroids, gonadotropins และ pelvic ultrasonography พิ จารณาทํ าเมืA อมี ข้ อบ่ งชี h
5. Cardiac disease
- ตรวจวั ดความดั นโลหิ ตในผู้ ป่ วยทุ กราย
- Electrocardiogram และ echocardiogram แนะนํ าให้ ประเมิ นทุ ก 1 ปี ในผู้ ป่ วย CGL,
progeroid disorders ในส่ วนของ FPLD และ AGL พิ จารณาทํ าเมืA อมี ข้ อบ่ งชี h
- Ischemia และ rhythm monitoring แนะนํ าให้ ทํ าในผู้ ป่ วย progeroid disorders และ FPLD2
ทีA สั มพั นธ์ กั บ cardiomyopathy
6. Kidney disease แนะนํ าให้ ตรวจหาโปรตี นในปั สสาวะโดยการตรวจ 24-hour urine collection
หรื อ spot urine protein-to-creatinine ratio ทุ ก 1 ปี
7. Malignancy มี รายงานว่ าพบ lymphoma บางชนิ ด โดยเฉพาะ peripheral T-cell lymphoma ใน
ผู้ ป่ วย AGL โดยพบความชุ กประมาณร้ อยละ 7 นอกจากนี hพบภาวะ generalized lipodystrophy
ในผู้ ป่ วย pilocytic astrocytoma โดยพบว่ าผู้ ป่ วยมี body fat เพิA มขึ hนหลั งจากรั กษาเนื hองอก
Treatment of lipodystrophy syndromes
1. Diet แนะนํ าให้ ผู้ ป่ วยรั บประทาน energy-restricted diet ทีA มี balanced macronutrient
composition โดยมี สั ดส่ วน carbohydrates: fat: protein เท่ ากั บ 50:30:20 ในกรณี ทีA ผู้ ป่ วยมี
chylomicronemia-induced acute pancreatitis ควรพิ จารณา very-low-fat diets
2. Exercise แนะนํ าให้ ประเมิ นภาวะ cardiomyopathy ในผู้ ป่ วย lipodystrophy บางชนิ ดก่ อนออก
กํ าลั งกาย ข้ อควรระวั งอืA น ๆ เช่ น หลี กเลีA ยง contact sports ในผู้ ทีA มี severe hepatosplenomegaly
หรื อ lytic bone lesions
3. Metreleptin หรื อ recombinant human methionyl leptin เป็ น first-line treatment สํ าหรั บผู้ ป่ วย
generalized lipodystrophy และ พิ จารณาในกลุ่ ม partial lipodystrophy ทีA มี ระดั บ leptin ตํA า
(leptin <4 ng/mL) ร่ วมกั บมี severe metabolic derangements (HbA1c >8% และ/หรื อ TG
>500 mg/dL) โดย meterleptin เป็ นยาชนิ ดเดี ยวทีA ได้ รั บการอนุ มัติให้ ใช้ ได้ ใน generalized
lipodystrophy ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา

4. Additional treatment for specific comorbidities
§ DM พิ จารณาใช้ ยา metformin เป็ น first-line agent ในกลุ่ มทีA มี DM และ insulin resistance
และ insulin มี ประสิ ทธิ ภาพในการลดนํ hาตาลในกลุ่ มทีA มี hyperglycemia โดยอาจต้ องใช้
insulin ทีA เป็ น concentrated preparations ในกลุ่ มทีA ใช้ insulin ขนาดสู ง ร่ วมกั บ
pharmacokinetics ของ insulin อาจเปลีA ยนแปลงเนืA องมาจาก subcutaneous fat ทีA ลดลง ใน
กลุ่ มทีA เป็ น generalized lipodystrophy บางคนอาจต้ องอาศั ยการฉี ด insulin เข้ าชั hนกล้ ามเนื hอ
(intramuscular)
§ Dyslipidemia พิ จารณาการให้ ยาในกลุ่ ม statins ควบคู่ ไปกั บ lifestyle modification สํ าหรั บ
ยาในกลุ่ ม fibrates และ/หรื อ long-chain omega-3 fatty acids พิ จารณาให้ ในผู้ ป่ วยทีA มี ระดั บ
TG> 500 mg/dL
§ Hypertension พิ จารณายาในกลุ่ ม Angiotensin-converting enzymes หรื อ angiotensin
receptor blockers เป็ น first-line agent ในผู้ ป่ วยทีA มี DM ร่ วมด้ วย
§ Liver disease การรั กษาทีA ได้ รั บการยอมรั บในผู้ ป่ วย NAFLD ทีA ไม่ มี lipodytrophy syndrome
ว่ าช่ วยให้ liver histology ดี ขึ hน เช่ น vitamin E, pioglitazone ฯลฯ ยั งไม่ ได้ รั บพิ สู จน์ ว่ ามี ผลดี
จริ งในผู้ ป่ วย lipodystrophy syndrome
§ Cosmetic treatment เช่ น การทํ า autologous fat transfer หรื อ การฉี ด dermal fillers อาจมี
ประโยชน์ ในผู้ ป่ วยบางราย
Contraception and hormone replacement therapy
แนะนํ าให้ หลี กเลีA ยงการใช้ oral estrogens หากจํ าเป็ นต้ องคุ มกํ าเนิ ด พิ จารณาให้ progestin-only
หรื อ non-hormonal contraceptives
Genetic counseling and screening of family members
พิ จารณาทํ าในผู้ ป่ วยทีA สงสั ยภาวะ genetic lipodystrophy และ สมาชิ กในครอบครั ว โดยแนวทาง
การตรวจทางพั นธุ กรรม คื อ การตรวจการกลายพั นธุ์ ของ candidate gene หรื อ การทํ า whole-genome
sequencing อย่ างไรก็ ตามการตรวจไม่ พบการกลายพั นธุ์ ไม่ สามารถ rule out genetic lipodystrophy ได้
เนืA องจากความรู้ ใน natural history ของ lipodystrophy ยั งจํ ากั ด ดั งนั hนสมาชิ กครอบครั วใน
affected pedigrees ควรได้ รั บการทํ า genetic counselling เพืA อสื บหา carrier นอกจากนี hการทํ า genetic
screening ยั งมี ประโยชน์ ในการ identify สมาชิ กครอบครั วทีA มี subtle phenotypes ของ lipodystrophy อี ก
ด้ วย
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