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Öz

Abstract

Gorlin-Goltz sendromu oldukça nadir görülen otozomal baskın kalıtımlı çoklu sistemik bir hastalıktır. Bazal hücreli karsinom, çene kistleri, frontal belirginleşme, vertebra anomalileri gibi iskelet anomalileri;
palmoplantar çukurlanma ve falks serebri kalsifikasyonuyla belirgindir. Medulloblastom, fibrom, rabdomyom, leiomyosarkom vb. tümörlere eğilim vardır. Tanı büyük ve küçük klinik ve radyolojik ölçütlere
dayanmaktadır. Erken tanı ve tedavi, bu sendromun uzun dönemde
sekellerini azaltmada büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda saçlı deride
çok sayıda kahverengi-siyah papül ve plaklarla kliniğimize başvuran
ve Gorlin-Goltz sendromu düşünülen 15 yaşında erkek çocuk hasta
sunuldu. Hastanın özgeçmişinde medulloblastom nedeniyle cerrahi
rezeksiyon yapıldığı ve sonrasında kraniyal radyoterapi aldığı, ayrıca
tek taraflı retinoblastom öyküsü vardı. Olgu, Gorlin-Goltz sendromu
ve retinoblastom birlikteliğinin dizinde daha önce tanımlanmaması
ve radyoterapi sonrası gelişebilecek bazal hücreli karsinomlara dikkat
çekmek amacıyla sunuldu.

Gorlin-Goltz syndrome is a rare multisystemic disease inherited in an
autosomal dominant pattern. It is characterized by numerous basal cell
carcinoma of the skin, jaw cysts, and skeletal anomalies such as frontal
bossing, vertebral anomalies, palmoplantar pits, and falx cerebri calcification. There is a tendency to tumors including medullablastoma, fibroma, rabdomyoma, leiomyosarcoma etc.. The diagnosis is based on
major and minor clinical and radiologic criteria. Early diagnosis and
treatment are of utmost importance in reducing the severity of longterm sequelae of this syndrome. In this article, we present a 15-yearold boy who was admitted to our clinic with brown-black papules and
plaques on his scalp and was thought to have Gorlin-Goltz syndrome.
He had a history of medulloblastoma that was treated with surgical resection followed by cranial radiotherapy and unilateral retinoblastoma.
We present this case, because association of Gorlin-Goltz syndrome and
retinoblastoma has not been described previously in the literature and
we aimed to draw attention to radiation-induced basal cell carcinomas.

Anahtar kelimeler: Bazal hücreli karsinom, Gorlin-Goltz sendromu,
medulloblastom, retinoblastom
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Giriş
Gorlin-Goltz sendromu otozomal baskın geçişli, çoklu organ bozukluğuna yol açan, nadir görülen genetik
bir hastalıktır. Sıklığı bölgesel ve ırksal dağılıma bağlı
olarak değişmekle birlikte yaklaşık olarak 1/50 000-150
000’dir. İlk defa 1894 yılında Jarish ve White tarafından bildirilen hastalık, daha sonra belirti ve bulguların
Gorlin ve Goltz tarafından toplanmasıyla Gorlin-Goltz

sendromu olarak tanımlanmıştır (1). Genellikle yaşamın ilk 30 yılında gelişen çenede odontojenik keratokistler, erken çocukluk çağından itibaren görülen deride bazal hücreli karsinomlar (BHK), palmar ve plantar
çukurlanma, falks serebri kalsifikasyonu, frontal çıkıklıkla beraber; makrosefali, geniş burun sırtı, hafif mandibular prognatizm, vertebra anomalileri, yarık damak,
yarık dudak, yüksek damak, göz anomalileri, medullablastom, yumurtalıkta ve kalpte fibromlar vb. tümörler
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bu sendromda görülebilen klinik bulgulardır (2). Yüksek
penetrans ve değişken ekspresivite gösteren hastalıkta,
“protein patched homolog” (PTCH) gen mutasyonu etiolojiden sorumlu tutulmaktadır (1). Olguların 1/3’ünde
hastalık de novo mutasyonlar sonucunda ortaya çıkar.
Kromozom 9q22.3 üzerinde yerleşmiş PTCH geninin
mutasyonu, “sonic hedgehog” (SHH) yolağının fazla ekspresyonuna ve sonuç olarak maliniteler ve BHK
oluşmasına neden olmaktadır (2). Tanı koymada altı
büyük ve altı küçük ölçüt belirlenmiştir, tanı için bu
ölçütlerden iki büyük ya da bir büyük ve iki küçük ölçütün varlığı gerekmektedir (Tablo 1). Büyük ölçütler
içerisinde ikiden fazla BHK olması ya da 20 yaş altında
BHK görülmesi yer almaktadır. Yirmi yaşından büyük
hastalarda BHK gelişme sıklığı % 51,4 iken 40 yaşından
büyük hastalarda bu oran %71,7’dir, dolayısıyla çocuk
yaşta görülen BHK dikkat çekicidir ve eşlik edebilecek
sendromlar açısından şüphe uyandırmalıdır (3).
Retinoblastom çocukluk çağının en sık görülen malin
göz içi tümörüdür. En sık bir ile üç yaş arasında görülür
(4). Olgumuzun özgeçmişinde yer alan retinoblastom
ile Gorlin-Goltz sendromu birlikteliği bildiğimiz kadarıyla dizinde daha önce bildirilmemiştir. Bazal hücreli
karsinom ile beraber medulloblastom ve retinoblastom
öyküsü olan hastamızda çocukluk döneminde üç tümör
saptanmıştır. Dizinde yakın zamanda bildirilen en erken başlangıçlı Gorlin-Goltz sendromlu olguda 22 aylık kız çocuğunda BHK ile beraber fetal rabdomiyom
ve adneksiyal tümör benzeri deri tümörü olmak üzere
toplam üç tümör saptanmıştır (5).
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Tablo 1. Gorlin Goltz sendromu tanı ölçütleri
Büyük Ölçütler
1.

İkiden fazla BHK ya da 20 yaş altında bir tane BHK
öyküsünün olması

2.

Çenenin odontojenik keratokistleri (histolojik olarak
kanıtlanmış)

3.

Üç ya da daha fazla palmaplantar çukurlanma

4.

Falks serebrinin kalsifikasyonu

5.

Bifid ya da birleşik kosta

6.

Birinci derece akrabada Gorlin-Goltz sendromu
tanısının olması

Küçük Ölçütler
1.

Makrosefali

2.

Doğumsal anomaliler, yarık dudak-damak, frontal
belirginleşme, kaba yüz, hipertelorizm

3.

İskelet anomalileri; Sprengel deformitesi, pektus deformitesi, sindaktili

4.

Radyolojik anomaliler; sella tursika köprüleşmesi,
hemivertebra, vertebra korpuslarının birleşmesi vb.
vertebra anomalileri el ve ayak grafilerinde alev şeklinde
berraklık

5.

Yumurtalık fibromu

6.

Medulloblastom

BHK: bazal hücreli karsinom

Bu olgu sunumunda klinik, histopatolojik ve radyolojik
bulgular eşliğinde Gorlin-Goltz sendromu tanısı konulan hastamızı, sendromun nadir görülmesi, retinoblastom ile birlikteliği ve radyoterapi sonrası gelişebilecek
BHK’lere dikkat çekme amacıyla bildirmekteyiz.
Olgu
On beş yaşında erkek hasta saçlı deride çok sayıda kahverengi kabartılar yakınmasıyla Cildiye Polikliniği’ne
başvurdu. Hastanın öyküsünden üç yaşındayken medulloblastom nedeniyle ameliyat olduğu ve radyoterapi aldığı, 10 yaşında retinoblastom nedeniyle sağ göze
enükleasyon uygulandığı, yine aynı yaşta sağ göz kapağında yerleşik BHK nedeniyle ameliyat olduğu ve yakın
zamanda dişlerde şekil bozukluğu nedeniyle çekilen
grafilerde alt ve üst çenede kistler saptandığı öğrenildi. Annesinde tekrarlayan BHK dışında aile öyküsünde
özellik yoktu. Hastanın fizik bakısında boyu 151 cm (<3
persantil), kilosu 52 kg (3-10 persantil) idi. Makrosefali, bitemporal basıklık, frontal belirginleşme, yüksek
174

Resim 1.

Dişlerde şekil anomalileri

Resim 2.

Fronto- temporal alanlarda kahverengi-siyah papül
ve plaklar
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Resim 3.

Bazaloid hücrelerden oluşan tümöral yapı, periferde
palizadik dizilim, melanin birikimi ve retraksiyon
artefaktı, H&E,x50
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kavisli kaşlar, hipertelorizm, geniş burun kökü, yüksek
damak ve dişlerde şekil anomalileri vardı (Resim 1).
Palmoplantar alanlarda patolojik bulguya rastlanılmadı.
Dermatolojik bakısında frontal, temporal ve pariyetal
alanlarda 4-8 mm çapları arasında, çok sayıda kahverengi-siyah, düzgün sınırlı, kubbemsi papül ve plaklar
saptandı (Resim 2). Diğer sistem muayeneleri doğaldı.
Hastanın lezyonundan alınan tam kat biyopsinin histopatolojik incelemesinde dermiste bazaloid hücrelerden
oluşan tümöral yapı ve hücrelerin kenarda palizadik
dizilim gösterdiği izlendi, melanin birikimi ve retraksiyon artıkları saptandı (Resim 3). Patolojik bulgular BHK
ile uyumlu bulundu. Rutin biyokimya, tam kan sayımı,
tiroid işlev testleri, parathormon, prolaktin, foliküler stimulan hormon, lüteinize hormon, testosteron, kortizol
düzeyleri normal sınırlarda belirlendi. Hastanın kalp
muayenesi, elektrokardiyografik ve ekokardiyografik
değerlendirmelerinde patoloji saptanmadı. Hastanın
kraniyal bilgisayarlı tomografisinde (BT) frontal belirginleşme, bazal ganglionlar, falks serebri ve tentorium
serebellide kalsifikasyonlar (Resim 4), koronal manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) kesitlerinde keratoodontojenik kistler saptandı (Resim 5). Vertebra grafilerinde
kosta anomalileri saptanmadı, T1 spinöz çıkıntıda spina
bifida okulta ile uyumlu görünüm vardı. El-ayak grafileri normaldi. Hastaya çok sayıda BHK, falks serebri kalsifikasyonu, maksilla ve mandibulada keratoodontojenik
kistler, frontal belirginleşme, yüksek damak, geniş burun kökü, hipertelorizm ve öyküde bulunan medulloblastom bulguları eşliğinde Gorlin-Goltz sendromu tanısı konuldu ve çoklu BHK için topikal imikimod tedavisi
başlandı. Yazıda hasta ve ailesi ile ilgili kişisel bilgiler
paylaşılmamış ve ebeveyn izni alınmıştır.
Tartışma

Resim 4.

Resim 5.

Aksiyel bilgisayarlı tomografi kesitinde frontal belirginleşme (beyaz ok), interhemisferik falksta (sarı ok),
tentoryum serebellide kalsifikasyonlar (kırmızı ok)

Koronal T2A manyetik rezonans kesitlerinde maksilla
ve mandibulada çok sayıda odontojenik keratokistler
(beyaz ok)

Hastamıza, büyük ölçütlerden 20 yaşından önce görülmeye başlanan çok sayıda BHK’ler, falks serebri kalsifikasyonu, küçük ölçütlerden makrosefali, frontal belirginleşme, hipertelorizm, medullablastom bulgularının
varlığıyla Gorlin-Goltz sendromu tanısı konuldu. Dişlerin panoramik filminde çok sayıda kistler ve MRG’de
odontojenik keratokistler saptandı, ancak onam alınamaması nedeniyle histolojik değerlendirilme yapılamadı.
Gorlin-Goltz sendromunda görülen en belirgin tümör BHK’dir ve bu nedenle sendrom, aynı zamanda
nevoid BHK sendromu olarak da adlandırılır. Bazal
hücreli karsinomlar yaşla beraber artış gösterir (3).
Genelde ergenlik ile 35 yaş arasında oluşur. Çocukluk çağında görülmesi sendromun ağır olabileceğini gösterir. Bazal hücreli karsinomlar ergenlik son175
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rası saldırgan seyirli olup yerel yayılım gösterebilir.
Boyut ve sayıları hastalarda farklılık gösterir. Klinik
olarak deri rengi papüllerden ülsere plaklara kadar
değişebilen farklı şekillerde gözlenir ve nevus, akrokordon, hemanjiyom ile karışabilir (1, 2). Göz çevresi,
göz kapağı, burun, yanaklar, üst dudak en sık görüldüğü alanlardır (6). Bizim olgumuzda BHK görülme
yaşı ergenlik öncesi dönemdeydi, lezyonlar frontal
bölge ve göz kapağından başlamıştı, daha sonra pariyetal ve temporal bölgelere yayılmıştı.
Odontojenik keratokistler Gorlin-Goltz sendromlu
hastalarda %75’lere varan bir oranda görülebilmektedir. Genellikle tesadüfen radyolojik incelemeler sonucu ortaya çıkar ve sendromun ilk bulgusu olabilir.
Tedavi sonrası %60’lara varan yerel yineleme oranları bildirilmektedir (6). Falks kalsifikasyonu hastaların
%65’inde gözlenir, erken çocuklukta bu kalsifikasyon
saptanmaz (3). Hastaların %5-10’unda medulloblastom görülür, genellikle yaşamın ilk iki yılında ortaya
çıkar. Genel toplumda ise yedi-sekiz yaşlarında tepe
yapar. Bu nedenle erken başlangıçlı medulloblastom,
Gorlin-Goltz sendromu açısından şüphe uyandırmalıdır. Medulloblastomda uygulanan radyoterapi ise
bizim olgumuzda olduğu gibi radyasyon alanında
BHK’yi uyarır (2). Palmoplantar çukurlanma hastaların
%50-65’inde görülür, 2-3 mm çapında, 1-3 mm derinliğindedir. Yoğun keratinin kısmen ya da tam kaybı
sonucu el içi ve ayak tabanlarında gelişir. Genellikle
ikinci on yılda oluşur ve sayıları yaşla artar (1, 6). Bizim hastamızda palmoplantar çukurlanma gözlenmedi. Hastalarda iskelet, genital, göz ve kalp anomalileri
gözlenebilir (6). Tümör eğilimi (medulloblastom başta
olmak üzere beyin tümörleri, yumurtalık ve kalp fibromu, rabdomiyom, leiomyosarkom, ameloblastom,
seminoma, böbrek üstü tümörler, Hodgkin lenfoma,
non-Hodgkin lenfoma) izlenebilmektedir (2). Bizim olgumuzda Gorlin-Goltz sendromunda daha önce beraberliği bildirilmemiş, ameliyat edilmiş retinoblastom
öyküsü vardı. Retinoblastom 13q14 bölgesinde yer
alan bir tümor baskılayıcı gen olan RB1’deki mutasyonlarla ortaya çıkan retina kökenli embriyonik bir
neoplazidir. Yüzde 90’ı beş yaş öncesinde ortaya çıkar.
Retinoblastom genetik özelliklerine göre; kalıtsal ya
da sporadik şekilde ortaya çıkmaktadır. Kalıtsal retinoblastom olguların üçte birinde görülür. Tümörler
%85 iki gözde ortaya çıkar. Kalıtsal retinoblastom klinikte %90 penetrans ile otozomal baskın geçiş gösterir. Sporadik retinoblastomlarda tümör genellikle
bir gözde ve tek odak olarak gelişir. Ancak tek taraflı
retinoblastomların %15’inde kalıtsal mutasyon bulunabilir (4, 7). Bizim olgumuzda hastada tek taraflı
retinoblastom görülmesi sporadik gelişimi düşündür176
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mektedir. Kraniyal radyoterapi sonrası gelişen ikincil
tümörler bildirilmiştir (8). Fakat radyoterapi sonrası
gelişen retinoblastom olgusu bildiğimiz kadarıyla dizinde bulunmamaktadır. Bu nedenle hastada gelişen
retinoblastomun radyasyona ikincil gelişen bir tümör
mü, ya da sendromda görülen tümör eğilimine mi
bağlı olduğunu ayırt etmek güçtür.
Ayırıcı tanıda Bazex-Dupre-Christol sendromu, Muir-Torre sendromu, Rombo sendromu, çoklu papüler trikoepiteliyoma, ikseroderma pigmentozum akla
gelmelidir. Bazex-Dupre-Christol sendromu çoklu
BHK’lerin yanısıra foliküler atrofoderma, hipotrikoz ve
hipohidroz ile belirgindir. Gorlin-Goltz sendromunda
olduğu gibi odontojenik keratokistler, iskelet anomalileri, nörolojik ve radyolojik anomaliler, palmoplantar
çukurlanma gözlenmez. Muir Torre sendromu, çoklu
sebase adenom, çoklu keratoakantom ve Gorlin Goltz
sendromunda görülmeyen sindirim sistemi malinitelerinin birlikte izlendiği bir genodermatozdur. Rombo
sendromu yüzde vermikulat atrofoderma, hipotrikozis,
el-ayak ve dudakların siyanotik eritemi, çoklu BHK ve
trikoepitelyoma ile kendini gösterir (9).
Gorlin-Goltz sendromlu hastalarda yaşam boyu farklı
klinik tutulumlar görülebileceğinden tanı ve tedavide
çok merkezli yaklaşım gereklidir. Genetik danışmanlık
önemlidir, gen mutasyon tahlili ile kesin tanı konabilir (2). Erken tanı hastaların karmaşık tedaviler yerine
konservatif tedavi almasına olanak sağlayabilir, ayrıca
ailenin diğer bireylerinin hastalığın olası kalıtsal risklerinden haberdar olmasını sağlar (6). Ultraviyole ışınları, BHK riskini artırdığından bu hastalar mutlak surette güneşten korunmalıdır. Medulloblastom nedeni
ile radyoterapi gören hastalarda çoklu BHK gelişebilmektedir, saçlı deride görülen bu tümörler saldırgan
seyredebilir ve erken tanı gereklidir. Bu nedenle radyoterapiden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır (2). Bazal hücreli karsinomların klasik tedavisi cerrahi olarak
çıkarılmasıdır, fakat fazla sayıda lezyon olduğunda ve
tekrarlama durumunda CO2 lazer, elektrokoterizasyon,
kriyoterapi, fotodinamik tedavi kullanılabilir. Bunların
yanısıra imikimod %5 krem, topikal 5-florourasil, yerel
ilerlemiş ve metastatik şekillerinde vismodegib diğer tedavi seçenekleridir (9, 10). Biz olgumuzda imikimod %5
krem haftada üç gün başladık, bir ay sonraki kontrolde
lezyonlarda gerileme gözledik, şu an tedaviye devam
etmekteyiz.
Gorlin-Goltz sendromlu olgularda aile bireylerinin hastalık açısından taranması gereklidir. Bizim olgumuzda
klinik olarak birinci derece akrabalarda sendromla ilişkili klinik bulgu saptanmaz iken, yalnızca annede BHK

Turk Pediatri Ars 2017; 52: 173-7

Şereflican ve ark. Gorlin Goltz sendromu

saptandı; fakat klinik ve fenotipik bulgular Gorlin-Goltz
sendromu düşündürmüyordu. Sonuç olarak, GorlinGoltz sendromlu hastanın ortaya çıkabilecek ve kraniyal radyoterapinin uyarabileceği BHK açısından bilgilendirilmesi, güneşten korunması; cildiye, nöroloji, diş
hekimliği bölümlerince düzenli izlemi önemlidir.
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