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RESUMO
A síndrome de Papillon-Lefèvre é uma desordem autossómica recessiva rara causada por 
mutações no gene que codifica catepsina C. Caracteriza-se por hiperqueratose difusa en-
volvendo a palma das mãos e planta dos pés. É normalmente diagnosticada pelos médi-
cos dentistas, devido à periodontite que afecta as dentições decídua e permanente. Foram 
identificadas 52 mutações no gene da catepsina C que levam à expressão do fenótipo, no 
entanto, ainda não foi possível estabelecer relação entre as mutações e o grau de expressão.
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ABSTRACT
Papillon-Lefèvre syndrome is a rare autosomal recessive disorder caused by mutations in ca-
thepsin C gene. It is characterized by diffuse hyperkeratosis involving the palms and soles of 
the feet. It is commonly diagnosed by dentists because of the severe periodontitis affecting 
the deciduous and permanent dentition. About 52 different mutations have been identified 
in the cathepsin C gene leading to phenotype expression, however it was still not possible 
to establish a relationship between mutations and the degree of expression.
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260 1. INTRODUÇÃO

A síndrome de Papillon-Lefèvre (PLS) ou queratodermia progressiva com doença periodontal 
foi descrita por dois médicos franceses, Papillon e Lefèvre, em 1924. É uma genodermatose rara 
com prevalência estimada de 1 a 4 casos por milhão de pessoas, sem predominância por sexo 
ou raça (Gorlin et al.). É transmitida como uma condição autossómica recessiva (Fischer et al.).

A PLS é  causada por mutações no gene que codifica a catepsina C (CTSC). Esta é uma pro-
tease lisossomal conhecida como dipeptidil-peptidase 1, cujo gene se expressa nas regiões 
epiteliais, comummente afectadas na síndrome de Papillon-Lefèvre. Esta proteína tem uma 
provável função na diferenciação epitelial (Hart et al., “Mutations”). A catepsina está presente 
também nas células do sistema imune, incluindo leucócitos polimorfonucleares, macrófa-
gos e seus precursores, que se apresentam alterados na síndrome (Rao et al.; Hart et al., 
“Mutations”; Ulbro e Twetman).

Pretende-se com este trabalho fazer uma revisão dos aspectos genéticos e etiológicos da 
síndrome de Papillon-Lefèvre conhecidos até ao momento e avaliar as possibilidades de 
tratamento periodontal para a manutenção da saúde bucal preservando a função e estética 
no paciente PLS.

2. SINAIS CLÍNICOS

Clinicamente a PLS é caracterizada por hiperqueratose palmoplantar difusa geralmen-
te envolvendo toda a superfície da palma das mãos e planta dos pés, podendo por ve-
zes estender-se à região dorsal das mãos, pés, tendão de Aquiles, cotovelos e joelhos. A 
hiperqueratose palmoplantar típica desenvolve-se na primeira infância, geralmente nos três 
primeiros anos de vida. A vermelhidão psoriasiforme escamosa dos joelhos e cotovelos é 
observada na maioria dos casos (Pavankumar).

Outra característica importante da PLS é a periodontite severa levando a perda precoce da 
dentição decídua e permanente. A periodontite característica não responde às tradicionais 
modalidades de tratamento periodontal.

Como resultado da presença da catepsina C em células do sistema imune, há relatos de di-
minuição da fagocitose de neutrófilos, da quimiotaxia de leucócitos e diminuição periférica 
de linfócitos T2 com provável envolvimento no aumento da susceptibilidade a infecções 
(Rao et al; Hart et al., “Mutations”; Ulbro e Twetma). Furunculose e abcesso piogénico do fíga-
do são cada vez mais reconhecidos como complicações associadas ao comprometimento 
do sistema imune (Almuneef et al.; Dhadke et al.). Ainda mais estudos confirmam a associa-
ção entre o síndrome e a presença de abcesso do figado (Sánchez-Fernández et al.; Tanaka 
et al.; Dhanawade et al.; Yazdanfar et al.).

Além disso, calcificações intracranianas (Hattab e Amin), atraso mental, hiperhidrose palmo-
plantar, cabelos esparsos e alterações nas unhas que se manifestam por ranhuras transver-
sais e fissuras também foram relatados (Shahbaz et al.).

Num estudo recente vem relatado um caso de síndrome de Papillon Lefèvre associado a 
recorrente carcinoma celular escamoso (Al-Benna et al.).
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261Dois estudos descreveram pacientes com fenótipos clínicos mais leves, onde a queratose 
era apenas mínima (Cury; Kothiwale e Mathur).

De acordo com Vrahopoulos et al. (cit in Coeli et al.), o exame histopatológico das lesões é 
inespecífico, com hiperqueratose, paraqueratose irregular e moderado infiltrado inflamató-
rio perivascular, sendo o diagnóstico eminentemente clínico.

3. ASPECTOS GENÉTICOS

A PLS é  causada por mutações no gene que codifica a catepsina C (CTSC). Estudos de 
Laass et al., em três famílias consanguíneas (duas de turcos e uma de origem germânica) e 
de outras três não consanguíneas (duas de origem germânica e uma da Etiópia) com onze 
membros das famílias afectados e seis não afectados, permitiram identificar o locus do refe-
rido gene no cromossoma 11 (q14-q21). Esta localização foi confirmada por Fischer et al. e 
Hart et al. (“Sublocalization”).

Em 1997, Rao et al. fizeram a primeira caracterização do gene codificante da dipeptidil-pep-
tidase, verificando que este gene é expresso em níveis elevados no pulmão, rim e placenta, 
em níveis moderados a baixos em muitos órgãos e em níveis apenas detectáveis no cére-
bro, sugerindo regulação tecido-específica. O gene também se expressa em altos níveis em 
várias células do sistema imune, como leucócitos polimorfonucleares, macrófagos e seus 
precursores (Rao et al., Hart et al., “Mutations”). Hart et al. (“Mutations”) verificaram ainda que 
o gene CTSC também se expressa nas regiões epiteliais normalmente afectadas por PLS.

Posteriormente, Toomes et al. mostraram que o gene codificante da catepsina C é composto por 
sete exões, tendo Hart et al. (“Identification”) determinado que este gene se estende por 46 kb.

Estudos de Hart et al. (“Mutations”) em cinco famílias turcas consanguíneas, permitiram 
identificar quatro mutações diferentes. No exão 6 foi identificada uma mutação nonsen-
se (856C®T), havendo paragem da síntese da proteína no aminoácido 286 (p.Q286X). Três 
mutações no exão 7 foram identificadas, incluindo uma delecção de nucleótido (1047delA) 
no codão 349, que leva ao aparecimento de um codão de terminação prematuro, uma de-
lecção de 2 bp (1028-1029delCT) que resulta na introdução de um codão de terminação 
no aminoácido 343, e uma substituição G®A no codão 429 (1286G®A; p.W429X). Todos os 
pacientes PLS eram homozigóticos para mutações no gene catepsina C. Os pais e irmãos 
heterozigóticos não demonstravam a hiperqueratose palmoplantar ou periodontite seve-
ra de início precoce, característica da PLS. Também em 1999, Toomes et al. utilizaram um 
ensaio funcional para demonstrar uma perda quase total da actividade da catepsina C em 
pacientes PLS e actividade reduzida em portadores.

Em 2000, Hart et al. (“Haim-Munk “) relataram a identificação de uma mutação no exão 6 do 
gene codificante da catepsina C (857A®G) que leva à alteração de um aminoácido altamente 
conservado (p.Q286R). Os autores encontraram ainda uma outra mutação no mesmo exão 
(856C®T; p.Q286X) numa família turca com PLS clássica.

Ainda em 2000, num estudo de Hart et al. em diversas famílias de etnias diferentes, foram 
identificadas 11 novas mutações: 445-446insATGT (leva a alteração do quadro de leitura com 
aparecimento de codão stop na posição 157); 622-623insC (leva também ao aparecimen-
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262 to de codão de terminação na posição 223); 704G®A (p.W235X); 748C®T (p.R250X); 902G®C 
(p.G301V); 910T®A (p.Y304N); 956A®G (p.E319G); 199-222del (resulta na delecção dos amino-
ácidos 67 a 74); 458C®T (p.T153I); 898G®A (p.G300S); e 1360A®G (p.E447G).

Zhang et al. mostraram por análise de haplótipo de irmãos com PLS, evidência de um efeito 
fundador de quatro mutações da catepsina C. Um total de 25 diferentes mutações da catep-
sina C foram relatados em 32 famílias com PLS. Uma característica destes resultados é a di-
versidade de mutações que têm sido identificadas. Para avaliar a generalidade das mutações 
na catepsina C, irmãos de cinco famílias com PLS supostamente independentes da Arábia 
Saudita, foram avaliados por análise de mutações e haplótipos. Os resultados permitiram 
identificar duas mutações do gene da catepsina C: uma nova mutação no exão 7 (p.G300D) 
num irmão de uma família; a mutação p.R272P no exão 6 em irmãos de quatro famílias. Esta 
última mutação tinha sido relatada previamente em duas outras famílias da Arábia Saudita. 
A presença da mutação p.R272P em quatro irmãos destas famílias árabes torna-a a mais fre-
quente mutação da catepsina C relatada. Kurban et al. (“Evidence”) identificaram esta mes-
ma mutação (p.R272P) em membros de três famílias consanguíneas com PLS. A presença 
da mesma mutação em famílias de diferentes áreas geográficas fornece evidências para um 
efeito fundador para mutações do gene CTSC (Kurban et al., “Evidence”).

Ainda em 2002, Cury et al. através da sequenciação dos exões do gene da catepsina C, identi-
ficaram uma nova mutação no exão 4, caracterizada por uma substituição 587T®C (p.L196P). 
Três indivíduos que apresentavam a expressão completa da síndrome mostraram-se homo-
zigóticos para essa mutação. Um paciente que apresentou somente hiperqueratose plantar 
mostrou-se heterozigótico. Dois irmãos analisados também mostraram heterozigotia, mas 
sem nenhum dos sinais clínicos da doença, nem havendo aumento da susceptibilidade à 
doença periodontal.

Zhang et al. (“Biochemical”) por análise mutacional do gene CTSC em três famílias norte-
-americanas com PLS identificaram quatro mutações, incluindo uma mutação nova 
(p.G139R). Todas as mutações CTSC estavam associadas a redução drástica da actividade da 
enzima protease.

Selvaraju V et al. identificaram três novas mutações nonsense (p.Q49X, p.Q69X e p.Y304X) que 
se encontravam em homozigotia nos indivíduos afectados das famílias indianas estudadas.

Hewitt C et al. demonstraram a existência de três outras mutações (c.386T®A/p.V129E, 
c.935A®G/p.Q312R e c.1235A®G/p.Y412C) em 21 famílias PLS. Os resultados deste estudo 
também sugerem que uma completa perda de função parece ser necessária para a ma-
nifestação do fenótipo. Neste estudo, apenas numa de duas famílias com periodontite 
pré-púbere foram detectadas mutações no gene CTSC. Estes não formavam uma classe 
funcional separada em relação aos observados com PLS clássica. Os indivíduos afectados 
por periodontite pré-púbere da outra família, não só não tinham mutações no gene CTSC, 
como também não partilhavam os haplótipos do locus CTSC. Estes dados sugerem que a 
periodontite pré-púbere seja uma doença geneticamente heterogénea que, em algumas 
famílias, apenas representa uma PLS parcialmente penetrante (Hewitt et al.).

Noack et al., com o objectivo de identificar as mutações CTSC em diferentes fenótipos PLS, 
incluindo formas atípicas isoladas e pré-púberes de periodontite agressiva (PAP), analisaram 
treze famílias com fenótipos diferentes. Em 11 das 13 famílias, 12 mutações diferentes foram 
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263encontradas em 10 pacientes típicos, três casos atípicos e um paciente PAP. Três destas mu-
tações resultam em proteína truncada sendo assim consideradas patogénicas. A troca de 
nucleótido c.854C®T (p.P285L) foi associada com uma perda quase total da actividade en-
zimática. A heterogeneidade fenotípica observada não pôde ser associada com genótipos 
específicos. Os autores concluíram que a variabilidade fenotípica da PLS associada com um 
fundo genético idêntico deve reflectir a influência de outros factores genéticos ou ambien-
tais sobre a expressão da doença.

Ainda em 2008, quatro novas mutações no gene da catepsina C foram identificadas por Li et 
al.: uma mutação frameshift (116delG) no exão 1, uma mutação p.C255S no exão 6, e as mu-
tações p.F314S e p.E335E no exão 7. Nenhuma destas mutações tinha sido descrita até então.

Ochiai et al. identificaram em 2009 duas novas mutações num homem japonês de 42 anos, 
uma no exão 1 (c.2T®C/p.M1T) e outra no exão 7 (c.901G®A/p.G301S), sendo o paciente 
heterozigótico para as duas mutações.

Já em 2010 foram identificadas mais duas mutações: num estudo de Pallos et al. uma 
delecção de dois nucleótidos (c.267-268del) no gene codificante da catepsina C, que se 
apresentava em homozigotia no paciente analisado de uma família brasileira; numa família 
paquistanesa, uma delecção de um nucleótido no exão 1 (c.21delG) que leva à ausência de 
catepsina C (Kurban et al., “A novel”).

Mais ainda, existem cinco casos relatados na literatura com a variante de PLS de manifes-
tação tardia (Pilger et al.). O fundo genético deste tipo de PLS é ainda desconhecido. Os 
autores descrevem o caso de uma mulher de 46 anos de idade com início tardio da quera-
todermia progressiva e uma história de dez anos de doença periodontal grave. Esta paciente 
não apresentou mutação no gene da catepsina C o que levou os autores a suspeitarem da 
existência de uma outra causa genética para as formas de início tardio da PLS. Por exame mi-
crobiológico foi identificada a presença de Actinomyces actinomycetemcomitans, Porphyro-
monas gingivales, Prevotella intermédia, Bacteroides forsytbus e Treponema denticola.

4. ASPECTOS DO TRATAMENTO PERIODONTAL 

É consenso que em alguns pacientes que sofrem da síndrome de Papillon-Lefèvre se con-
segue deter o avanço da doença periodontal com instruções de higiene oral, extracção 
de dentes severamente doentes, antibioticoterapia sistémica e irrigação local com antimi-
crobianos (Rudiger et al.; Wiebe et al.; Eickholz et al.; Pacheco et al.; Hewitt et al.; Lux et al.; 
Schacher et al.; Toygar et al.; Noack et al.; Ulbro e Twetman). Mesmo dentes decíduos perio-
dontalmente afectados de pacientes PLS podem ser tratados com sucesso (Schacher et al.) e 
a erradicação (supressão abaixo de níveis de detecção) de A. actinomycetemcomitans parece 
desempenhar um papel importante no sucesso do tratamento (Eickholz et al.; Schacher et 
al.). Contudo, foi sugerido que a extracção de todos os dentes decíduos, seguida por um pe-
ríodo de edentulismo, explicaria em parte o facto de não haver perda de inserção recorrente 
nos dentes permanentes até aos 17 anos de idade num caso relatado (Wiebe et al.). Diversos 
autores (Ashri; Almuneef et al.) preconizam a extracção de todos os dentes decíduos como 
protocolo na gestão periodontal dos pacientes com PLS.
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264 O diagnóstico precoce da síndrome permite adoptar um protocolo de tratamento para re-
duzir a flora patogénica da cavidade oral e incentivar uma terapia com antibiótico potente 
numa fase inicial, contribuindo para que os pacientes com PLS não estejam predestinados a 
serem desdentados na dentição permanente (Ulbro e Twetman). A terapia com uma abor-
dagem multidisciplinar, cirurgia periodontal avançada, tratamento ortodôntico, protético e 
implantes pode ser uma modalidade de tratamento adequada à reabilitação dentária em 
pacientes portadores de PLS, desde que estes sejam monitorizados e estimulados a manter 
uma higiene oral adequada (Toygar et al.).

O tratamento das manifestações cutâneas é usualmente feito com queratolíticos e emo-
lientes (ácido salicílico e ureia) e retinóides sistémicos, incluindo acitretina e isotretinoína 
(Almuneef et al.). O mecanismo de acção dos retinóides na síndrome de Papillon-Lefèvre 
é desconhecido, mas há excelente resposta das lesões cutâneas e da cavidade oral, com 
diminuição do edema e eritema gengivais (Coeli et al.). Alguns autores defendem que o 
tratamento deve ser iniciado antes da erupção dos dentes permanentes (por volta dos 
cinco anos), para que se consiga a sua preservação na idade adulta (Coeli et al.). A dose 
inicial preconizada para acitretina é 0,5mg/Kg/dia e 1,5mg/Kg/dia para isotretinoína, com 
posterior redução progressiva concomitante à melhora clínica do paciente. Segundo Balci 
et al., o uso de baixas doses de acitretina no tratamento da PLS associada a queratodermia 
palmoplantar é seguro e eficaz, embora não curativo. Tash et al. relatam o sucesso do trata-
mento da hiperqueratose palmoplantar com uma combinação de acitretina e PUVA tópica 
(8-metoxipsoralin-ultravioleta A fotoquimioterapia acitretina). Quatro meses após o início do 
tratamento com acitretina, a paciente mostrou o aparecimento de novos dentes decíduos.

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A síndrome de Papillon-Lefèvre (PLS) expressa-se por um fenótipo caracterizado por uma 
destruição periodontal precoce grave, além de uma hiperqueratose palmoplantar. Pesquisas 
mostram que esta síndrome é causada por mutações no gene que codifica a catepsina C, 
uma protease lisossomal, igualmente conhecida como dipeptidil-peptidase 1, localizada no 
cromossoma 11(q14 -q21) (Fischer et al.; Hart et al., “Sublocalization”; Toomes et al.). Suas 
principais funções são degradação de proteínas e activação de pró-enzimas, além de fun-
ção imunológica. É altamente expressa em vários tecidos, tais como as células do sistema 
imunitário (leucócitos polimorfonucleares, macrófagos e seus precursores) assim como nas 
regiões epiteliais normalmente afectadas pela PLS (Rao et al.). Assim a inactivação da dipep-
tidil-peptidase1, devido a mutações que resultam no bloqueio dessas respostas pode levar a 
infecção da gengiva e tecidos adjacentes por patogénios, levando a perda dentária (Toomes 
et al.). Sendo o epitélio juncional sucular a primeira linha de defesa mecânica do periodonto 
contra agentes patogénios, outra possibilidade de interferência do gene CTSC mutante na 
progressão da doença periodontal seria através do seu papel na diferenciação epitelial ou 
descamação. Esta proteína é lisossomal e não pode ser transportada para este organelo 
se estiver truncada, levando ao fenótipo da doença. Um entendimento mais completo da 
fisiologia funcional da catepsina C traz implicações significativas para a compreensão do 
desenvolvimento normal e anormal da pele e susceptibilidade à doença periodontal (Hart 
et al., “Mutations”).

Uma característica interessante do gene da catepsina C é que mutações nesse gene levam 
também a outras duas condições estritamente relacionadas e que devemos considerar no 
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265diagnóstico diferencial: a síndrome Haim-Munk (HMS) e periodontite pré-púbere. Das mui-
tas hiperqueratoses palmoplantares (PPK), apenas a síndrome de Papillon-Lefèvre (PLS) e 
síndrome Haim-Munk (HMS) estão associadas com destruição periodontal precoce (Hart et 
al., “Haim-Munk”).

Entretanto, todos os estudos de ligação genética e mutação para PLS têm demonstrado que 
a PLS é geneticamente homogénea. Uma completa perda de função também parece ser 
necessária para a manifestação do fenótipo. Contudo a expressão fenotípica da síndrome de 
Papillon-Lefèvre é heterogénea quanto à gravidade das lesões dermatológicas, bem como 
dos sintomas periodontais (Ulbro e Twetman). Segundo Noack et al., a heterogeneidade 
fenotípica observada não pode ser associada com genótipos específicos, reflectindo a influ-
ência de outros factores genéticos ou ambientais.

Cerca de 52 diferentes mutações foram detectadas no gene da catepsina C provocando 
perda de função e consequente expressão do fenótipo da PLS. Até ao momento, os estudos 
realizados não conseguiram estabelecer nenhum tipo de relação entre os tipos de muta-
ções e o grau de expressão fenotípica.

Quanto ao sucesso do tratamento periodontal do paciente PLS é relevante o diagnóstico 
precoce e uma abordagem terapêutica multidisciplinar, além da manutenção de uma hi-
giene oral adequada.
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