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Yüzde multipl bazal hücreli karsinom mandibulaâa kist, iskelet
anomalileri otan ve G orlin-G oltz sendromu olarak değerlendirilen
55 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Cerrahi tedavisinde sol
göz kapaklarının eksizyonu ve sol göz ekzanterasyonu sonucu oluşan
defekt sol temporal kas-fasya transpozisyo n flebi ve deri grefti, sol
burun kanadında oluşan defekt ise burun sırtından kaldırılan vertikal
kas-deri flebi ile onarıldı.
A nahtar Kelimeler: G orlin-G oltz sendromu, temporal kas-fasya
flebi burnun vertikal kas-deri flebi.
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SU M M ARY
Gorlin G o ltz Syndrome and The Surgical Treatment o f the
Skin Lesions: A Case D cpart
Fifty-five year old male patient is presented ıvho had multiple basat
celi carcinomas, ja w cysts and skeletal anomalies ıvas diagnosed as
G orlin-G oltz syndrome. The defect caused by lef t eye eocentration
and loıver and upper eyelid excision was reconstructed by temporalis
myofascial transposition flap and skin graft and the defect at the left
ala nasi ıvas reconstructed by vertical myocutaneous flap o f the nosev
K ey l-Vords: G orlin-G oltz syndrome temporalis myofascial flap,

,

vertical myocutaneous flap o f the nose.

GİRİŞ
G orlin-G oltz Sendrom u olarak bilinen bazal
hücreli nevus sendromu İlk kez Jarisch ve White (1894)
tarafından tanım lanm ıştır1. Gorlin ve Goltz (1960)
se n d ro n ıu n sem p to m lar kom pleksi o lduğunu
açıklamışlar ve bazal hücreli karsinoma, çene kisti ve
iskelet anomalilerini içeren triadı ortaya koymuşlardır
!'2). Ancak günümüzde bu sendromla birlikte görülen
40 kadar anormali bildirilmiştir. Bunlardan bazıları;
ameloblastoma, över tümörleri, omentum kistleri, falks
serebrİ kalsifıkasyonlan, skolyoz, orta kulak anomalileri,
glokom, katarakt ve m ental geriliktir3,4'5. Hastalık
otozomal dom inant geçiş göstermekte olup her iki
cinste eşit olarak görülmektedir.
İskelet anomalileri doğumda mevcut iken, deri
tümörleri yaşamın birinci ya da ikinci dekadmda ortaya
çıkar. Çene kistlerinin görüldüğü ortalama yaş 13’tü r6.
Ektopik kalsifıkasyonlar ise çene kistlerini ve deri
tümörlerini izler.
S en d ro m u n b ir parçası olan bazal hücreli
karsinom alar oldukça agresif seyir gösterebilir4.
Literatürde uzak organlara metastaz gösteren olgular
da yeralmaktadır1,7,8.

başvurdu. 3 yıl önce başka bir hastanede burun sol
kanadından benzer bir lezyonun eksize edildiği ancak
histopatolojik tan ın ın olm adığı öğrenildi. Fizik
muayenede sol alt ve üst gözkapaklarının tümünde, sağ
infraorbital bölgede, sol burun kanadında, burun
ucunda, dudak çevresinde ve alında kaburlu, ülsere,
pigm ente lezyonlar m ev cu ttu (Şekil 1). Göz
m uayenesinde görm e ve hareket norm al olarak
değerlendirildi. Bölgesel palpabl lenf nodu saptanmadı.

OLGU SUNUM U
1995 yılında, 55 yaşında erkek hasta, yüzünde
m ultipl ülsere lezyon nedeniyle polikliniğim ize
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Şekil 1: Olgunun ameliyat öncesi görünümü.
Geliş Tarihi : 4 .11.1996
Kabul Tarihi: 6 ,3.1997
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Şekil 2: Falks serebrideki kalsifikasyonurı bilgisayarlı beyin tomografi
sindeki görünümü.

Şekil 4: Ön-arkatoraks grafisinde bifıd kot görünümü (okla işaretli).

Sol lateral kantus ve b u ru n kanadından yapılan
kısizyonel biyopsi sonucu bazal hücreli karsinoma
olarak rapor edildi. Bilgisayarlı orbita tomografisi
sonucunda sol bulbus okulide tüm ör invazyonu,
standart radyolojik incelemelerde tentoryum ve falks
serebride yaygın kalsifikasyon (Şekil 2), frontotempo-

Şekil 3: Çene kistlerinin panoramik mandibula grafisindeki görünümü.

rai kemiklerde bombeleşme, mandibulada multipl
kistik lezyon (Şekil 3), bifıd kosta (Şekil 4), skolyoz ve
lum balizasyon saptandı. D iğer sistem lerin
taram alarında m etastaz d ü şü n d ü re cek lezyonla
karşılaşılmadı. Hastanın 18 ve 22 yaşlarında olan iki
çocuğunda herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadı.
Klinik ve radyolojik değerlendirme sonucu hastaya
Gorlin-Goltz sendromu tanısı koyularak mevcut deri
tümörlerinin eksizyonu için ameliyata karar verildi.
Kapakların total eksizyonu ve sol göz ekzanterasyonu
yapıldı. O lu şan d efekt sol tem p o ral kas-fasya
transpoziyon flebi ve kısmi kalınlıkta deri grefti ile ona
rıldı. Yüzdeki diğer küçük lezyonlar eksize edildi. Defektlerin bir kısmı primer onarıldı, diğerleri tam kalın
lıkta deri grefti ile kapatıldı. Sol burun kanadında
mevcut lezyonlar nedeniyle tam kalınlıkta total burun
kanadı eksizyonu yapıldı. Oluşan defekt burun sırtın
dan kaldırılan vertikal kas-deri flebi ile onarıldı9. Has
ta çene kistleri nedeniyle ameliyat olmayı reddetti.
Ameliyat sonrası 1,5 yıl takip edilen olguda, uygu
lanan cerrahi yöntemlere ait komplikasyon, rekürrens
ya da uzak metastaz saptanmadı (Şekil 5A-5B).

Şekil 5-A,B: Olgunun ameliyattan 2 yıl sonraki görünümü.
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GORLIN-GOLTZ SENDROMU

TARTIŞMA
Pek çok anomali ile birlikteliği olan Gorlin-Goltz
S e n d ro m u n d a g ö rü len m u ltip l bazal h ü creli
karsinomalar nedeniyle bu hastalar, sıklıkla plastik
cerrahi polikliniklerine başvurmaktadırlar, Çeşitli
şekilde görülebilen ve agresif seyir gösteren deri
lezyonlarm da sıklıkla radikal cerrahi yaklaşımlar
uygulamak gerekmektedir.
Gorlin-Goltz sendromu düşünülen hastalar diğer
sistem lerd ek i an o m aliler açısından dikkatlice
değerlendirilmeli ve bu sendromdaki deri tümörlerinin
uzak metastaz olasılığı unutulmamalıdır1,7,8.
G o rlin -G o ltz
sen d ro m u d ü şü k insidans
göstermesine karşılık, deri lezyonlarmın erken tanı ve
tedavisi açısından akılda bulundurulmalıdır. Çünkü
deri tümörleri agresif seyir göstererek bizim olgumuzda
o lduğu gibi ö n em li çevre organlara invazyon
yapabilmektedir. Otozomal dominant geçiş göstermesi
nedeniyle erken tanı diğer aile bireylerinin sağlığı
açısından da son derece önemlidir.
Meltem Ç İL İN G İR
Yeşiltepe Bloktan, N o :8 /Î0 3
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