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RESUMO

As periodontites de aparecimento precoce vem sendo estudadas a winos
anos, dentre alas, a Síndrome de Pappilon - Le Fevre.

Síndrome rarissima caracterizada pela perda dental precoce com aparecimento já
na dentição decidua, arrastando-se até a dentição permanente .

Vários autores de diversas Areas propuseram teorias sobre a sua origem,
repercussão no organismo e formas de tratamento. Hit ainda muito o que ser
estudado até que se encontre a forma adequada de manter a saúde do paciente
como um todo. Os dados e informações utilizados no trabalho foram colhidos em
levantamento bibliográfico, com resumo analítico e tradução de textos.

1 INTRODUÇÃO

A razão que torna oportuna a abordagem do tema do o fato de que o

tratamento consiste exclusivamente da periodontia pura qual seja raspagem
alisamento, polimento e motivação do paciente como forma de atenuar os sintomas

e preserver os dentes dos portadores da síndrome.
No decorrer deste estudo, concluímos que o paciente deve ser tratado

corno um todo, em uma inter-relação com outras Areas que não somente a
periodontia, corno por exemplo: odontopediatria, genética, dermatologia, e outras.
Com os avanços na patogenese da periodontia talvez possamos detectar
mais precocemente os pacientes com a SPL, dirigindo assim o tratamento da melhor
forma possível.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Histórico

PAPILLON e LEFEVRE, em 1924 observaram em uma família com
consangüinidade que um irmão e uma irmã, apresentavam uma patologia a qual
deram o nome de "Queratodermia palmo plantar simétrica".
Esta sindrome é rarissima, com incidência de um a quatro casos por
milhão de habitantes;

e caracteriza - se pela perda periodontal de aparecimento

precoce já na dentição decidua e se arrasta até a dentição permanente, só parando
com a perda total dos dentes.

2.2 Características Clinicas

Há

uma hiperqueratose palmoplantar simétrica. Os pacientes

normalmente apresentam mobilidade dentária acentuada devido a perda do osso
alveolar, comumente com migração dos dentes. Na sondagem os mesmos
apresentam-se com bolsas profundas. Há também uma gengivite generalizada e
muita presença de placa, bem como freqüentemente relatam-se abcessos
periodontais.
Os pacientes podem apresentar hálito fétido, bem como adenopatias
regionais e ulceras na cavidade oral.(TINANOFF et al., 1995)
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2.3 Características Radiograficas

Em uma tomada panorâmica, há um grau acentuado de destruição
óssea
Essa perda óssea é generalizada e na maioria das vezes do tipo vertical.
Muitas vezes a perda é tão rápida que não há formação completa dos
ápices radiculares. Radiograficamente tem-se a impressão de que os dentes
parecem flutuar na cavidade oral. Foram relatados também, evidências de
calcificações ectópicas da duramater em paciente com a SPL.( FIRATLI, 1996)
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2.4 Características Genéticas

As doenças periodontais podem ser agrupadas em duas formas
gengivites e periodontites. Clinicamente gengivite é associada com inflamação dos
tecidos moles que circundam os dentes, sendo esta reversível.
Periodontite refere-se a um grupo heterogêneo de doenças que resulta
numa destruição irreversível dos tecidos periodontais. A incidência, acredita-se é de
15% a 20% da população adulta e 0,5% a 3% das crianças dependendo da
população estudada. Existem classificações das doenças periodontais baseados na
histologia, localização e severidade da perda do ligamento mas nenhuma explica
claramente o mecanismo patológico da doença. As muitas formas da doença são
associadas a um a inter-relação de fatores como por exemplo: microorganismos
gram.(-), fatores ambientais, cigarro; juntamente com fatores genéticos. Em
contraste as formas de periodontite nos adultos; há evidencias que um gen é o fator
mais importante na causa da periodontite de aparecimento precoce.
A SPL é caracterizada por ser uma desordem autossômica recessiva, e
recentemente foi agrupada nas displasia palmoplantares

ectodérmicas

Clinicamente a severa periodontite é que distingue a SPL de outras queratodermites.
Como resultado muitos pacientes estão edentulos antes dos 20 anos.
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Estudos do cruzamento de diferentes mapas para homozigoto, tentando
sobrepor intervalos do cromossomo 11Q14, localizaram na SPL o intervalo 2.8cM
ladeado por D11S4197 e D11S931. A conclusão do mapa genético com o mapa
físico, sugere no mínimo 40 ESTs e seis conhecidos genes, nove destas ESTs e
genes estão relacionados com a queratinização dos tecidos gengivais.
Nestes estudos foram descritos quatro diferentes mutações para o gen da

Catepsina C ( dipeptidil aminopeptidase 1).
A Catepsina C é encontrada em altos níveis nos pulmões, rins, placenta,
células de origem mielóide, e, baixos ou moderados níveis em outros órgãos.
A mensagem da Catepsina C é expressada em altos níveis nas células
imunes inclusive polimorfos nucleares (leucócitos e macrófagos alveoldres) e ainda
nos osteoclastos. Nos casamentos consangüíneos os pais de portadores da SPL

não manifestam a doença. Outros trabalhos sugerem uma predisposição há
infecções. Talvez este fato sugira mais efeitos deletérios da mutação do gen da
Catepsina C ou talvez uma alteração em outro gen.
0 maior gen mapeado para a periodontite juvenil é o 4Q12-21 Contudo o
gen responsável não foi identificado e desta forma a periodontite de aparecimento
precoce parece geneticamente heterogênea. Na SPL, as pessoas afetadas são

homozigotas para a Tyr 347 cys catepsina C, assim como a SHM. Estas síndromes
são variantes alélicas do tipo4 (displasia ectodérmica palomoplantar).
Como a Lisossomo sistema proteinase, a catepsina C é importante na

degradação de proteinas intracelulares e chega a ser um coordenador central da
ativação de muitas serinas proteinases de células imuno inflamatórias. A mutação no
Tyr 347 cys também não esta presente em nenhum dos membros das famílias dos
afetados para PPP.
Algumas

hipóteses suportam que a mutação no Tyr 347 cys é

responsável pelas PPP. A catepsina C é locada dentro do intervalo genético onde a
PPP é também locada.

Catepsina C é um gen altamente conservado e a mutação no Tyr 347 cys
não foi identificado como um polimorfismo normal do gen. A segregação do Tyr 347
Cys nos parentes afetados e não afetados é consistente com autossomico recessivo.
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Uma variação da mutação da Catepsina C foi identificado em pacientes
com SPL e SHM. Tornes et ai identificaram a mesma mutação do Tyr 347 Cys em
uma família com SPL, eles mostraram que homozigotos e heterozigostos Tyr347
Cys sugere um decréscimo da atividade da Catepsina C.
A identificação da mutação da Catepsina C nas pessoas afetadas pela
periodontites de progressão rápida sugerem evidências diretas de que esta forma de
periodontite não síndrome é igualmente uma variante alélica da displasia palmo
plantar éctodérmica tipo 4.
A periodontite de aparecimento precoce de uma não síndrome, talvez
possa ser a manifestação oral de uma doença dermatológica. Via de regra as
mutações da Catepsina C para outras formas de periodontite necessitam ser
determinadas. Um entendimento mais completo da fisiologia funcional da Catepsina
C terá um ampla implicação no diagnóstico e tratamento das periodontites (HART,
1999/2000).

2.5 Características Microbiologicas

VELAZCO et al. fez um estudo da microbióta subgengival da SPL. Ele
acredita que entender a etiopatogenia da doença é pré requisito para o sucesso do
tratamento, e também, ajudará a resolver outras formas de periodontite mais
comuns.
Uma descoberta importante foi a detecção em altas concentrações do
AA., como também a associação do AA em doenças periodontais em indivíduos
jovens. Contudo, a simples ocorrência do AA não parece ser uma explicação
plausível para destruição extremamente rápida na SPL.. Uma observação de grande
importância foi a coinfecção pelo citomegalovírus e Epstem--Bar tipo 1 nestes
pacientes.
CONTRERAS e SLOTS e CONTRERAS et al. associaram recentemente
dois herpes- virus com periodontite avançada de adolescentes e adultos e, com
Guna de crianças mal nutridas da Nigéria. 0 citomégalovirus o Epsten-Bar tipo 1 não
foram precocemente detectados na SPL.
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PREUS et al. detectaram quatro virus morfologicamente distintos em
atividade nas lesões em evolução, mas não em lesões estacionadas ou em sítios
saudáveis de um paciente com SPL.

Infecções herpéticas virais podem exercer potencial periodontopatico
como pôr exemplo:
a) diminuição das defesas imunes;

b) efeito citopático

nos fibroblastos

ou outras células chaves do

periodonto;

c) aumento dos mediadores inflamatórios para macrófagos.

Muitas características da periodontite na SPL é consistente com uma
infecção viral.
As células mais comumente afetadas pôr citomégalovirus são mon6citos
e macrágagos, mas, neutrófilos linfácitos e outras células podem estar infectadas.

Talvez a má função dos monócitos neutrófilos e linfácitos na SPL possa ser atribuida
ao citomégalovirus.
0 virus Epstein-Bar comumente reside em células B. A infecção pode
além disso regular a expressão do gen de monócitos e macrbfagos para a
interleucina 1 {beta} e fatores de necrose tumoral {alfa} na periodontite, já que estas
citosinas pró inflamatórias são associadas a destruição periodontal

e estão

presentes na SPL. 0 autor propõe que esta hipótese seja con fi rmada em outros
pacientes portadores da SPL.
A literatura é controversa se a quimiotacxia de PMN tem sido afetadas
na SPL.
0 estudo de LIO et al. em dois pacientes mostrou que a resposta
quimiotaxica do PMN para FMLP e para IL8 estava deprimida.
Foi verificado que a atividade da GCF elastase nos sítios dos pacientes
com SPI, não eram significativamente diferentes dos sítios controles. Isso sugeriu
uma depressão na quimiotaxia dos PMN, reduzido recrutamento e ou liberação da
lisosima do PMN no tecido gengival inflamado.

16

0 evento molecular que governa a direção de migração e ativação dos
PMN é iniciada pela ligação dos quimioreceptores específicos para receptores nas
superfícies das células para proteína G. Contudo anormalidades do
agonista,receptor ou transdução no caminho da proteína G podem influenciar a
quimiotaxia dos PMNs e sua ativação nos tecidos. IL-8 difere da clássica
quimioatração tal como FMLP em muitos aspectos, ele é produzido pôr uma ampla
variedades de células do tecido hospedeiro, é altamente seletivo para PMN, tem
efeito duradouro e amplificado, pois estão na rede das citosinas. Estas descobertas
indicam que o 11-8 é o maior mediador dos PMNs, tanto na infiltração como na
ativação dos tecidos doentes.
LIO revelou que pacientes com SPL tem um nível mais alto de L-8 em
GCF comparado ao grupo controle (saudável). 0 estudo sugere que a reduzida
acumulação ou ativação do PMN no tecido gengival inflamado não é associada ao
agonista e sim mais provavelmente ao receptor do agonista ou a transmissão do
sinal.

FIRATLI et al. relatou que leucócitos periféricos na SPL tem alta
expressão das moléculas CD11-B. Uma expressão anormal da adesão das
moléculas nos leucócitos podem conduzir a uma aberração de aderência. 0 estudo
falhou em mostrar qualquer alteração de aderência nos polimorfos nucleares.
Já PAGE et al. associaram periodontite de progressão rápida a um defeito
na quimiotaxia de monocitos.
LUNDGREN et al. fizeram um estudo sobre a composição e quantidade
de saliva em pacientes jovens e crianças com a SPL. Parece haver um decréscimo
de 50% de água na saliva tanto sendo estimulada quanto não estimulada a glândula
salivar. Embora a quantidade de proteína pareça estar normal.
A causa da redução salivar não é clara, contudo pode estar associada
aos mecanismos da doença, bem como pela expressão genética.
Devemos ter em mente que aproximadamente 1/3dos indivíduos em
estudo são edentos. Esta perda de dentes é um fator a ser considerado, pois tanto o
estimulo dos dentes quanto o material usado para mastigação influenciam na
quantidade de saliva. Por essa razão foi usado neste estudo pastilhas em vez de
parafina. Nenhum dos pacientes com SPL estava tomando qualquer medicamento
que pudesse induzir a falta desta. t sabido que a saliva tem um papel protetor dos
dentes e tecidos periodontais. Apesar da falta de saliva os pacientes não relataram a

17

sensação de boca seca. As proteínas salivares desempenham um papel importante

de proteção contra as bactérias nos tecidos periodontais. A produção é calculada
estimando-se a soma da imunoglobulinas e enzimas disponíveis na cavidade oral.
Contudo somente a taxa de secreção foi considerada, e a possível contribuição dos
componentes no sulco crevicular ou PMN não estão dentro deste cálculo.
A baixa produção peroxidase no grupo SPL talvez tenha uma importância
clinica devido a alteração na produção de produtos tóxicos tal como a água
oxigenada. A peroxidase salivar é uma hemiproteína a qual cataliza a oxidação do
tiosianato para o ion hipotiosianato, biológicamente ativo resultando numa inibição
metabólica de determinadas bactérias gran-negativas e gran-positivas.

2.6 Diagnostico Diferencial

Uma das síndromes que mais se assemelha a PL foi descrita em 1965 pôr
Hain e Munk em quatro pacientes de uma seita religiosa judia isolada de Cochim,
India. Além das características da SPL, os pacientes apresentavam infecções
piogenicas recorrentes de pele, mudanças atróficas das unhas, e aracnodactilia
(peculiar deformidade radiográfica dos dedos que consiste de adelgaçamento dos
pontos das falanges terminais em forma de garra). Pés pianos também podem ser
descritos como uma característica dessa síndrome.
Em contraste com a SPL a SHM apresenta uma manifestação epitelial
mais severa e extensa. Assim como a marcada característica palmoplantar a pessoa
afetada tem pele descamada, eritematosa e manchas circunscritas nos cotovelos,
joelhos, antebraço, canelas e dorso das mãos.

O periodonto na SHM foi reportado ser menos severamente afetado do
que na SPL. GORLIN et al. concluíram que a SHM é uma variante clinica da SPL
(GORLIN,1964).
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2.7 Formas de Tratamento

A terapia convencional para pacientes com SPL geralmente não é bem
sucedida. A perda dos dentes é quase inevitável.
Normalmente o tratamento consiste de antibi6ticoterapia para retardar a
doença e extração de todos os dentes erupcionados para erradicar o AA da
cavidade oral.
Contudo este tipo de tratamento é muito traumático para a criança,
levando a uma angústia e pondo em risco a motivação do paciente.
A chave do tratamento

é

no momento a supressão do AA

subgengivalmente para deter a doença, sem períodos edentúlos.
RUDIGER et al. fizeram um levantamento das formas de tratamento
estudando quatro casos. Coletaram placa sub-gengival de bolsas profundas. Usaram
reação de cadeia de polimerase para identificar a P.Gegivales e o AA. Para o AA foi
usado gen leucotoxina LKTA e o gen colagenase PRTC para o P.gengivales.
RODIGER

administrou para os quatro casos RAP prévia sem

antibióticoterapia, mas, a doença periodontal recorreu durante o período de nove
meses sem terapia de suporte. Eles estudaram várias formas de tratamento,
verificando que a irrigação com cloréxidina subgengival nas concentrações de 0,1%
e 0,2% é freqüentemente mencionada mas de pouca importância para o resultado
final do tratamento.
Após métodos de higiene oral e extração dos dentes com grandes perdas
foi instituído antibióticoterapia pôr sete dias de:
- 12 5 mg três vezes ao dia de métronidazol.
- 250 mg três vezes ao dia de amoxicilina com 62,5 mg três vezes ao dia
de ácido clavulânico ajustado ao peso do paciente.
Para minimizar o risco de recorrência foi proposta terapia com jatos
pulsantes de cloréxidina supra gengival a 0,06% uma vez ao dia.
Foi recomendada irrigação prévia com 250m1 de água e após 250 ml de
cloréxidina a 0,06%.
Uma terapia de suporte foi proposta a cada dois ou três meses após
iniciar o tratamento. Desde a primeira visita a situação clinica estabilizou e a
medição das bolsas não passam de 4mm, os indices de placa não ultrapassam 20%.
Foram verificadas também manchas relativas a cloréxidina indicando boa motivação
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por parte do paciente. Foi feito monitoramento microbiológico por três anos,
constatando supressão do AA.
Há indícios que a progressão da doença periodontal na SPL decresce
após a puberdade.
T1NANOFF et al. reavaliaram seus casos após quinze anos do inicio do
tratamento. Seus pacientes agora com 24 anos tem inflamação gengival
generalizada e pobre higiene oral; contudo, não foram observadas novas perdas
dentais ou mobilidade.
RATEITSCHAK et al. documentaram um acompanhamento de 24 anos e
demostraram uma situação estável mas com um bom acompanhamento periodontal.
(quadro 1).
A conclusão de RODIGER et al. é de que sete dias de antibi6ticoterapia e
um longo período de jatos pulsateis para irrigação supra gengival com
acompanhamento profissional e boa motivação do paciente resultam em condições
de saúde para muitos pacientes com SPL.
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3 DISCUSSÃO

As discussões são tênues no que se refere a Síndrome de Pappilon Le
Fevre. Os autores divergem no campo da imunologia especificamente na baixa
atividade dos PMNs e também quanto a forma de tratamento com antibióticoterapia
e manutenção.
Isso ocorre por ser uma Síndrome rara e pouco abordada na literatura
médico odontológica.
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4 CONCLUSÃO

Haja vista que os vários estudos não nos levam a uma conclusão sobre a
causa da SPL, resta-nos como forma de minimizar os danos causados pela
periodontite de aparecimento precoce lançar-mos mão de todos os recursos da
ótima
periodontia; dentre eles; bom planejamento, apurado controle técnico e uma

motivação do paciente.
Quem sabe com o avanço das diversas áreas da pariodontia bem
como da genética possamos a médio prazo dar uma melhor assistência à esses

pacientes.
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