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ABSTRACT

ÖZET

Papillon-Lefevre Syndrome is a rare autosomal
recessive disease with a very low prevalence. Characteristic symptoms are diffuse palmar and plantar
hyperkeratosis combined with a rapidly progressive
periodontal breakdown affecting both dentitions,
resulting in premature loss of deciduous and permanent teeth. Functional, esthetics, developmental and
psychological problems may arise in the PapillonLefevre Syndrome during childhood. To eliminate these problems complete denture may be a solution after
2,5-3 ages.
Here is the report of prosthodontic rehabilitation of a case Papillion-Lefevre syndrome in a 4-yearold girl. Clinical examination which included conventional periodontal measurements and radiographic
analysis severe inflamation, severe bone loss and
halitosis. The treatment consisted of extraction of all
deciduous teeth except primary second molars.
Routine steps of partial denture fabrications were
followed for chewing and functional abilty of the child.
Complete dentures were prepared after 3 months of
edentulous period. Usual recall schedule was followed
up and necessary adjustment were done. The patient
is stil under control.
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Papillon-Lefevre sendromu çok düşük yaygınlık
gösteren, nadir görülen otozomal resesif bir hastalıktır.
Karakteristik semptomları; yaygın palmar ve plantar
hiperkeratoz, geçici ve kalıcı dişlerin erken kaybına
neden olan hızlı ilerleyen ve dentisyonu da etkileyen
periodontal rahatsızlıktır. Papillon-Lefevre Sendromunda çocukluk çağında fonksiyonel, estetik ve psikolojik
sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların ortadan
kaldırması için 2,5-3 yaşından sonra yapılan tam
protezler çözüm oluşturabilmektedir.
Bu raporda Papillion-Lefevre sendromlu 4 yaşında
bir kız çocuğunun protetik rehabilitasyonu sunulmaktadır. Rutin periodontal ölçümleri ve radyografik
değerlendirmeleri kapsayan klinik incelemelerde şiddetli enflamasyon, ileri derecede kemik kaybı ve ağız
kokusu tespit edilmiştir. Tedavi sürecinde süt 2.molar
dişler haricinde dişlerin çekimi gerçekleştirildi. Çocuğun
çiğneme ve fonksiyonel kabiliyetinin idamesi için planlanan parsiyel protezlerin yapımında rutin aşamalar
izlendi. Tam protezler süt 2. Molar dişlerin çekilmesinden 3 ay sonra hazırlandı. Olağan takip programları
izlenerek gerekli düzenlemeler yapıldı. Hasta halen
kontrol altındadır.
Anahtar Kelimeler: Papillon-Lefevre Sendromu, Periodontitis, Pedodontik Tam Protezler.

Papillon-Lefevre sendromu (PLS) ilk olarak 1924
yılında Papillon ve Lefevre tarafından tanımlanmış
kalıtsal bir hastalıktır.1 Otozomal resesif geçiş gösteren
hastalık 11. kromozomun uzun kolunda lokalize
katepsin C olarak bilinen enzimdeki mutasyondan
kaynaklanmaktadır.2 Genellikle 2 ile 4 yaşlarında

ortaya çıkan ve toplumda milyonda 1-4 sıklıkta görülen
PLS’de kafa içi kalsifikasyonlar ve lökosit fonksiyon
bozukluğuna rastlanabilir.1,3,4 El içi ve ayak tabanında
başlayan hiperkeratotik lezyonlar, daha sonra ön kola
ve bacağa yayılır. Bazı hastalarda görülen hiperhidrozis
kötü kokuya neden olabilir. Bu hastalık her iki cinsiyeti
eşit derecede etkilemektedir.5,6
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PLLS’li hastalard
da erken yaşta ileri düzzeyde
enflamasyyon ile başlayyan hızlı ilerley
yen periodonti tis, 4
yaş civarıında bütün sü
üt dişlerin kaybına sebep ol maktadır. Dişşlerin kaybıyla
a ortadan ka
alkan enflamaasyon
tablosu, d
daimi dişlenme
e döneminde dişlerin sürmeesiyle
yeniden ortaya çıkar ve bu şekilde dişlerin tam
mamı
ebilir. Alveoler kemikte gözle
enen şiddetli kkemik
kaybedile
kaybından
n geriye atrofiik alveoler kre
etler kalır.6-9
Errken diş kayıplarını önlemeye yönelik farklı
öntemleri bulunmaktadır. Bü
ütün patojen oorgatedavi yö
nizmaları önceden orta
adan kaldırmak ve daimi dişşlerin
enfeksiyo
on oluşmadan sürmesini sa
ağlayabilmek amacıyla; sütt dişlerinin errken dönemde tamamen ççekilmesini10,111 öneren arraştırmacılar olduğu
o
gibi ççekim
yapılmakssızın, sistemikk ve lokal anttimikrobiyal teedavi
uygulama
asıyla birlikte sürekli cerrahi içermeyen p
perio9,12
dontal ted
davi
öneren
n araştırmacıla
ar bulunmaktaadır.
PLLS’li hastalarda
a çocukluk dön
nemindeki totaal diş
eksikliklerri hastaların büyüme, gelişim ve ssosyal
durumunu
u olumsuz yönde
y
etkiler. Diş eksiklikklerini
ortadan kaldırarak fonksiyon, fona
asyon, estetikk ve
okulara destekklik sağlamak
k için uygulan
nacak
çevre do
eyindeki yapılaarı ve
olan tam protezin farklı gelişme düze
aki uyumu bo
ozmaması gerreklidir. Çocukklarda
aralarında
yetişkinlerde olduğu gibi kas, te
emporo-mandiibular
nksiyonları ve gelişim olgun
nluğu olmadığ
ğı için
eklem fon
sentrik ilişkiyi saptam
mak ve protteze adaptassyonu
daviye başlam
madan
sağlamakk oldukça güçttür. Bu tür ted
önce ilk d
dikkat edilmesii gereken; çoccuk hastanın p
psikolojik ve zihinsel ola
arak protez kullanımını kkabul
ek düzeyde olm
masının gerekliliğidir.13,14
edebilece
Na
adir görülen bu
b olguda erke
en yaşta süt d
dişlerini kaybe
eden çocuk hastanın protetik rehabilitassyonu
sunulmuşştur.
OL
LGU SUNUMU
ültesi
Se
elçuk Üniverssitesi Diş Hekimliği Fakü
Pedodontti kliniğine erken
e
diş kay
yıpları ve meevcut
dişlerinde
e mobilite şikâ
âyeti ile getirile
en hastanın (44, ♀)
velisinden
n alınan anamnezde çocuğun
ç
sisttemik
herhangi bir probleminin olmadığı öğrenildi. Yaapılan
e ellerde hafiff derecede paalmoağız dışı muayenesinde
eri lezyonları gözlendi. Ağızz içi ve radyog
grafik
plantar de
muayene neticesinde; üst çenede süt
s kanin ve ssüt 2.
de ise süt kesser ve süt 2. m
molar
molar dişşlerin alt çened
dişlerin b
bulunduğu gö
özlendi. Dişetlerinde yaygı n ve
şiddetli e
enflamasyon, süt molar dişlerde dahaa az
olmakla b
birlikte derin periodontal
p
ce
epler, tüm dişşlerde
mobilite, kemik kaybıı ve ağız kokusu tespit eedildi

108

(Ressim 1). PLS ön tanısı ilee dermatoloji bölümüne
yönlendirilen
astanın
klinnik,
hemato
olojik
ve
ha
mikrrobiyolojik inc
celemeler sonnucunda tanıssı kesinlik
kaza
andı.

Resim
m 1. Olgunun pa
anoromik radyoografisi.

oloji ile yapıla n konsultasyo
on sonucu
Periodonto
ileri derecede mo
obilite gözleneen süt dişlerin
nin çekimi
k ilişki ve dikkey boyutun tespitinde
planlandı. Sentrik
rehb
berlik etmesii ve tam proteze adaptasyonu
kolay
ylaştırması am
macı ile süt 2. molar dişlerin
n çekimleri
ertelenerek bölüm
mlü protez yyapımına karrar verildi
da bırakılan ssüt 2. molar dişlerdeki
(Ressim 2). Ağızd
çürü
ükler rezin modifiye cam iyoonomer siman
nla (Fuji IX
GP EXTRA,
E
GC Am
merica, Alsip, IL, USA) restore edildi
(Ressim 3). Protezlerin yapım aşşamasında ölçü maddesi
olara
ak reaksiyon süresi hızlı, tadı ve ko
okusu hoş
olduğundan aljinat ölçü madddesi (CA37 Fast set,
Cave
ex, Amsterdam, Holland) tercih edildi. Anatomik
mod
deller üzerinde aksiyon ssınırları dahilin
nde ısıyla
şekilllenen plaktan (Cavex Inddividual Tray
ys, Cavex,
Amssterdam, Holland) yapılann kişisel ka
aşıklar ile
fonk
ksiyonel ölçüler alındı. SSentrik ilişki ve dikey
boyu
utun tespitinde
en sonra moddeller artikülattöre alındı.
Protez
kaidelerinin
dişleree
tespitinde
bükme
kroşşelerden yararrlanıldı. Diş diizimlerinde, sıfır derece
tübe
erkül eğimli pediatrik dişşler (Bambin
no Tooth,
MAJOR Prodotti Dentari
D
S.p.A., Moncalieri, Ittaly) kullanıldı. Prova aşama
asında dişlerinn ağızdaki durruşu aynag
ço
ocuğun morall ve motivasy
yonu arttıda gösterilerek
rıldı. Muflalama, mum atımı ve polimetillmetakrilat
yapıda akril tepimi (Meliodent, Heraeus Kulze
er, Hanau,
many) sonrası, tesfiye ve ppolisaj işlemlerrinin ardınGerm
dan yapımı tamam
mlanan alt vee üst bölümlü
ü protezler
ağıza
a uygulandı (Resim 2). Latteral ve protrusiv hareketle
erde okluzal ilişkiler ve kkenar uyumla
arı kontrol
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edildi. Ço
ocuk hasta ve ebeveynleri oral
o hijyen, prrotezlerin bakıımı, temizliği ve kullanımında dikkat edi lmesi
gereken konularda bilgilendirildi. Prrotez takıldıkttan 1
ollerde protezz plagün ve 1 hafta sonra yapılan kontro
uklarına neden
n olan bölgeleerden
ğında dokku uyumsuzlu
aşındırma
alar yapıldı.

Resim
m 3. Bölümlü prrotezlerin ağız iççi görünümü.

Resim 2. H
Hastanın ağız içi görüntüsü yayg
gın çürük lezyon
nları
ve diş eti e
enflamasyonu.

Resim
m 4. Tam protez
zlerin görünümüü.

Resim 2. K
Konservatif resto
orasyonlar sonra
ası ağız içi görün
nüm.

Birr ay sonrasınd
da mobilitelerinde artış gözllenen
süt 2. mo
olar dişleri çe
ekildi. Yara iyileşmesini takkiben,
çekilen d
dişlerin yerine otopolimerrizan akrilik rezin
(Vertex S
Self Curing & Quick set, Ve
ertex Dental, Z
Zeist,
Holland) kullanılarak diş
d ilaveleri yapıldı.
y
Ertesi gün
umları kontrol edildi. Uygullanan
okluzyon ve kenar uyu
prosedürü ile
e bölümlü protezlerden tam
tedavi p
protezlere
e geçiş sağlandı. Üç aylık periyodik koontrolünde hasstanın tam prrotezlere fonk
ksiyon ve fonaasyon
açısından belirgin düzzeyde adapte
e olduğu gözzlendi
3). Hastanın 1 yıllık tak
kibi yapılmış olup
(Resim 3
kontrollerri devam etme
ektedir.
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TARTIŞMA
Araştırmacılar mikrobiyyal oral florranın ileri
dere
ece patojen ollabileceği ve kkonak yanıtının yetersiz
kalabileceği düşüncesiyle, PLSS’li hastalar da
d enfekte
biyal transferinn önlenmesi iççin süt dişalanlardan mikrob
me döneminde
e bütün dişleriin çekilmesini,, çekimlerlenm
den 3 ay sonra tam protezz yapılmasını ve daimi
enme dönemin
nde sistemik ttetrasiklin uyg
gulamasını
dişle
4,15
12
önerrmişlerdir.
Tinanof ve arrkadaşları 9 yaşındaki
hasttaya konvansiyonel tedaviyye ek olarak
k sistemik
tetra
asiklin ve erittromisin tedavvisi uygulamışşlar, inflamasyon ve diş mobilitesinde
m
aazalma sağlan
namadığını
ifade
e etmişlerdir. Bu olguda ennfekte alanlard
dan mikrobiyal yayılmanın azalmasına ollanak sağlaya
acak dişsiz
yodun başlattılabilmesi içinn ağızdaki süt
s
dişleri
periy
çekillmiş ve tam prrotezler yapılm
mıştır.
Ashri16, farrklı tedavi yakklaşımlarının uygulandığı
PLS’’li olgu sunum
mlarını inceleemiş ve ağız sağlığının
uzun
n süre kontrol altında tutul masının yanı sıra daimi
denttisyona geçmeden erken yyaşta teşhisin
n önemini
vurg
gulamıştır.
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Çocuklar da diş eksikliklerinde uygulanan protetik tedavilerin başarısında etkili olan çocuğun ve
ebeveynlerin dikkat etmesi gereken unsurlar sözlü ve
gerektiğinde yazılı olarak anlatılmalıdır. Bu unsurlar;
çocuğun protezi ile uyumaması, spor aktiviteleri
sırasında olası kaza ve komplikasyonları önlemek için
protezlerin çıkarılması, daimi dentisyona geçiş süreci
ve yumuşak doku değişikliklerinin yakından takip
edilmesidir.17,18 Protez takıldıktan sonraki 1.gün,
1.hafta ve devamında 3 aylık periyotlarda protez uyumu ve olası muhtemel değişiklikler mutlaka kontrol
edilmelidir. 19,20 Olgumuzda konuyla ilgili bilgilendirmeler ve periyodik kontroller yapılmıştır.
Büyüme periyodundaki hastalarda protezler
periodik olarak büyüme ile uyumu açısından değerlendirilmelidir. Protezlerin her sene değiştirilmesi gerekliliğinin yanlış olduğu savunulmaktadır.14 Aslında 3
yaşından daimi anterior dişlerin sürmesine kadar
önemli derecede interfasiyal bir büyüme gözlenmemektedir. Daimi dişlerin sürmesine kadar protezlerin
vertikal büyümeye uyum sağlaması için 12-18 ayda bir
astarlama yapılması yeterlidir.14,21 Hastanın ebeveynleri gerek görüldüğü durumda protezlerin yenilenebileceği hususunda bilgilendirilerek hasta;
klinik ve
radyolojik takibe alınmıştır.
SONUÇ
Papillon-lefevre sendromlu hastalarda erken diş
kayıpları nedeni ile yapılan protetik tedaviler sırasında
hasta, multi disipliner olarak çalışan hekimler ve ebeveynlerin kooperasyonu oldukça önemlidir. Büyüme
döneminde yapılan başarılı bir tam protez uygulaması,
çocuğun psikolojik durumu ve gelişimi açısından büyük
oranda yardımcı olacaktır.
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