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:: Zespół Papillona i Lefèvre’a 

 

Orpha number: ORPHA 678 

 

STRESZCZENIE 

*Definicja choroby:  

Zespół Papillona i Lefèvre’a (PLS) to rzadka ektodermalna dysplazja, charakteryzująca się 

keratodermią dłoni i podeszw stóp, związana z chorobami przyzębia o wczesnym początku. 

 

*Epidemiologia: 

Częstość występowania choroby szacuje się między 1/250,000 i 1/1,000,000 osób. Stosunek 

mężczyzn do kobiet wynosi 1:1. Zespół występuje we wszystkich grupach etnicznych. 

 

*Opis kliniczny: 

Pomiędzy pierwszym a czwartym rokiem życia rozwija się rozproszona keratodermia dłoni i 

podeszw stóp (zob. to hasło) z rumieniowatymi plamami; objawy na podeszwach są zwykle 

bardziej zaawansowane niż na dłoniach. Łuszczycopodobna hiperkeratoza może zająć 

grzbietowe powierzchnie rąk i nóg (ang. transgredient spread), rzadziej widać zmiany na 

kończynach (kolanach, łokciach). Po ujawnieniu się zmian skórnych następuje intensywne 

zapalenie dziąseł, które szybko przechodzi w zapalenie przyzębia z lizą kości wyrostka 

zębodołowego i wczesnej utraty uzębienia mlecznego. Zmiany skórne pogłębiają się pod 

wpływem zimna oraz ciężkiego zapalenia przyzębia. W okresie dzieciństwa choroby przyzębia 

nawracają, prowadząc do szybkiej utraty stałych zębów. Bardzo rzadko zgłaszane są przypadki 

PLS z łagodnym i(lub) późnym początkiem chorób przyzębia. U połowy pacjentów z zespołem 

Papillona i Lefèvre’a obserwuje się zwiększoną podatność na infekcje skórne i układowe 

(czyraczność, ropnie skórne, ropne zapalenie skóry, ropnie mnogie gruczołów apokrynowych 

pach [zob. to hasło], zakażenia dróg oddechowych). Obserwuje się również nadpotliwość o 

nieprzyjemnym zapachu, pęcherzykowe nadmierne rogowacenie, dystrofię paznokci lub 

zwapnienia opony twardej. W bardzo rzadkich przypadkach zanotowano związek PLS z 

czerniakiem złośliwym lub rakiem płaskonabłonkowym.  

 

Etiologia:  

Zespół Papillona i Lefèvre’a spowodowany jest mutacjami w genie CTSC (11q14.2), kodującym 

białko katepsyny C (znanej także jako peptydaza dipeptydowa I), lizosomalnej proteazy 
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odgrywającej rolę w różnicowaniu i złuszczaniu naskórka oraz aktywacji proteazy serynowej w 

komórkach układu immunologicznego. Mutacje w CTSC prowadzą do niemal całkowitej utraty 

aktywności katepsyny C, co wydaje się prowadzić do podatności na konkretne złośliwe 

patogeny. Sugeruje się również, że inne braki powodowane układem immunologicznym w 

mechanizmie obronnym gospodarza mogą być zaangażowane w patogenezę PLS. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na objawach klinicznych. Na pantomogramie widoczny jest zanik kości 

wyrostka zębodołowego. Badania czynności neutrofilów ujawniają nieprawidłowości chomotaksji 

i fagocytozy. Biopsja skóry wykazuje nadmierne rogowacenie z ogniskową parakeratozą, 

umiarkowaną okołonaczyniową infiltracją, hipergranulozę i rogowacenie. Analiza biochemiczna 

wykazuje utratę aktywności CTSC. Rozpoznanie zostaje potwierdzone przez badanie 

genetyczne. 

 

*Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje dwa rzadkie zaburzenia, które są allelicznymi postaciami 

zespołu Papillona i Lefèvre’a, zespół Haima i Munka (zob. to hasło) oraz 

przedpokwitaniowe/agresywne zapalenie przyzębia. Inne choroby o podobnych cechach 

dermatologicznych to epidermiolityczna keratoderma dłoni i podeszw (Vörner), Mal de Meleda, 

zespół Howela i Evansa, choroba Greither’a (zob. te hasła) oraz rogowacenie punktowe. 

 

Badania prenatalne: 

Teoretycznie możliwa jest diagnostyka prenatalna, ale nigdy nie została takowa odnotowana. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Choroba przekazywana jest w sposób autosomalny recesywny. Rodzicom chorego dziecka 

powinno proponować się poradnictwo genetyczne, informując ich, że istnieje 25% 

prawdopodobieństwo, że ich potomstwo odziedziczyło mutację powodującą tę chorobę. 

 

*Postępowanie i leczenie: 

Leczenie opiera się na retinoidach podawanych doustnie, które osłabiają rogowacenie dłoni  i 

podeszw oraz spowalniają lizę kości wyrostka. Zaleca się także antybiotyki, higienę jamy ustnej 

oraz stosowanie płynów do płukania ust, by spowolnić rozwój zapalenia przyzębia. Ostatecznie 

zęby mleczne lub stałe są usuwane i zastępuje się je implantami stomatologicznymi. W leczeniu 
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nawracających infekcji stosuje się również antybiotyki. Obiecujące wyniki w leczeniu PLS daje 

etretynat (syntetyczny retinoid acytretyny). 

 

*Rokowanie: 

Pomimo bardzo dobrej opieki stomatologicznej wszyscy pacjenci osiągając dorosłość tracą 

wszystkie zęby. Oczekiwana długość życia pozostaje normalna. 

 

Recenzent-ekspert: dr F. Morice Picard i prof. A. Taïeb  

Aktualizacja: listopad 2012 

Tłumaczenie: grudzień 2013 

 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


