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ÖSSZEFOGLALÁS

A Gorlin-Goltz-szindróma fô tünetei a multiplex basalio-
mák, az állcsontok keratocisztái, csontvázfejlôdési rendel-
lenességek, az intracranialis calcificatio és a tenyéri/talpi
dyskeratosis. A szerzôk munkájukban irodalmi áttekintést
követôen szájsebészeti osztályon kezelt betegek esetismer-
tetéseit mutatják be, illetve összefoglalják kezelésükkel
szerzett tapasztalataikat. Bár ritka betegségrôl van szó,
korai felismerése fontos, mert a betegek rendszeres gon-
dozása késôbbi súlyosan torzító vagy, akár életet veszé-
lyeztetô elváltozásokat elôzhet meg.
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SUMMARY

The major symptoms of the Gorlin-Goltz syndrome are the
multiple BCCs, the keratocysts of the jaws, skeletal
malformations, intracranial calcification, palmar/plantar
pits. The aim of the study was to review the literature,
present the case reports of an oral surgery department
and the authors’ experiences in the therapy of the disease.
Despite its rare occurance, the early diagnosis is very
important to prevent the deforming, life-threataning
complications.
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A szindrómát elôször Gorlin és Goltz írták le 1960-ban
(10). A vezetô tünetek közé tartoznak a multiplex basa-
liomák, az állcsontok keratocisztái, a bordafejlôdési
rendellenességek, a palmoplantaris dyskeratosis és az
intracranialis calcificatio bizonyos formái (9). Azóta
számtalan publikáció foglal-
kozott a betegséggel, amely
olyan komplex malformáci-
ós/neoplasztikus szindrómá-
nak tûnik, melyben a fejlô-
dési rendellenességek prae-
cancerosus állapottal társul-
nak. A több mint százféle le-
hetséges tünet látszólag sza-
badon kombinálódhat egy-
mással. Az irodalomban már
szinte valamennyi szerv-
rendszer különbözô súlyos-
ságú elváltozásairól beszá-
moltak, de elsôsorban a bôr,
a csontvázrendszer, a köz-
ponti idegrendszer érintet-
tek. Evans (8) szerint a diag-
nózis akkor állítható fel, ha

két vezetô tünet vagy egy vezetô és két járulékos tünet
jelentkezik (1. táblázat). A magyar szakirodalomban a
betegség basalsejtes naevus szindróma vagy naevoid
basalsejtes carcinoma szindróma néven is ismert (11,
23, 28).
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▼ Vezetô tünetek:

1. Multiplex basaliomák, vagy egy basalioma 30 éves kor alatt
2. Állcsont keratociszta
3. Palmaris/plantaris dyskeratosis
4. Lamellaris vagy 20 éves kor alatt jelentkezô falx cerebri calcificato
5. Pozitív családi anamnézis
▼ Járulékos tünetek:

1. Veleszületett vázrendszeri fejlôdési rendellenesség: 
bifid, összenôtt, hiányzó bordák vagy csigolyák 

2. Macrocephalia: megnövekedett occipito-frontalis körfogat, 
elôdomborodó homlokkal

3. Cardialis vagy ovarium fibroma
4. Medulloblastoma
5. Lymphomesenterialis cysta
6. Congenitalis malformatiok: ajak/szájpadhasadék, polydactylia, 

szem fejlôdési rendellenességei (cataracta, coloboma, microphtalmia)

1. táblázat



Esetismertetések

1. eset: A 37 éves férfi anamnaesisében 14 évesen cystectomia
mandibulae, 30 éves korától basaliomák excisioja szerepel. Családi
anamnesise negatív. Megfigyelhetô a szindrómára jellemzô karak-
terisztikus arc, elôdomborodó homlokkal, ma-
crocephaliával (1. ábra). Basaliomák találhatók
az arcon, a nyakon és a háton. A koponyarönt-
gen a falx cerebri kifejezett meszesedését mu-
tatta ki. OP-felvétel tünetmentes, diónyi mandi-
bula cystát igazolt. Az orrcsúcson növekvô ba-
salioma mûtétjét visszautasította. Egy évvel ké-
sôbb jelentkezett újra a teljes orrot, septum na-
sit, arc bôrét, a maxilla processus alveolarisát, a
felsôajak egy részét destruáló tumorral (2. áb-
ra), amely miatt radikális mûtétet végeztünk. A
beteg rágóképességének helyreállítása az ajak-
képzést követôen teljes lemezes kivehetô fog-
pótlással, az esztétikai pótlás orr epitézissel tör-
tént.

2. eset: A 18 éves fiatalember az arc duzza-
natával jelentkezett osztályunkon. CT felvétel
nagyméretû állcsontcisztákat igazolt, melyek in-
volválták a mandibula nagy részét és mindkét
oldali sinus maxillarist. Periorbitalisan naevoid
basaliomák voltak megfigyelhetôek, a tenyéren
dyskeratosis („palmar pits” ) (3. ábra) volt lát-
ható. A mandibulán cisztaszûkítô kezelést kezd-
tünk, a maxillán cisztektómiát végeztünk. A csa-
ládtagok kivizsgálása során derült fény az édes-
anya tünetmentesen növekvô, óriási méretû
mandibula cystájára és basaliomáira. 

3. eset: A 22 éves nô kétoldali teljes ajak- és szájpadhasadékkal
született. Anamnaesisében cystectomia mandibulae szerepel. Családi
anamnesise negatív. Arcán –fôleg a periorbitális területeken- és a há-
tán több tucat papulosus, 1-2 mm átmérôjû naevoid basalioma látható
(4. ábra). Jobb szem alatt kb. 2x1 cm-es kifekélyesedett basalioma
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1. ábra
Basalioma az orrcsúcson

2. ábra
Orrot destruáló basalioma

3. ábra
Palmaris dyskeratosis



helyezkedik el, melynek kimetszését elvégeztük. A falx cerebri calci-
ficalt (5. ábra). A jobb oldali sinus maxillarist ciszta töltötte ki, me-
lyet mûtéti úton eltávolítottunk. Mellkasröntgenen megfigyelhetô,
hogy a bal oldali VI. borda hasadt, a VI-VII. bordák összenôttek. 

Megbeszélés
Bôrtünetek
A basaliomák a Gorlin-Goltz-szindróma legjellegzetesebb
tünetei közé tartoznak. Megjelenésük általában multiplex,
egyes betegeken több száz található. Bármelyik típusuk
elôfordulhat a betegséghez társultan. Kis csoportjaik ha-
sonlíthatnak naevusokra vagy haemangiomákra, gyakran
pigmentáltak. Lehetnek gyöngyházfényûek, hússzínûek,
vöröses-barnák, izoláltak vagy csoportos elhelyezkedé-
sûek (9). Bármely testrészen kialakulhatnak, a napfénynek
kitett és védett területeken egyaránt, de leggyakrabban az
arcon, a nyakon és a törzsön.

A naevoid basaliomák általában már fiatalon, 35 éves
kor elôtt megjelennek, de a többségük nyugalmi állapot-
ban marad, sokáig nem növekszik (10, 27). Csak néhány
válik invazívvá, többnyire a serdülôkor után. Egy adott la-
esio destruktívvá válására figyelmeztethet növekedése, ki-
fekélyesedése. 

Az esetek többségében megfigyelhetô egy másik bôrel-
változás is, a tenyéri és/vagy talpi dyskeratosis (1, 10),
makroszkóposan gombostûfejnyi, éles határú mélyedések
a tenyér vagy a talp hámjában. Mikroszkóposan megfi-
gyelhetô ezen pontokon a hám elvékonyodása, a szaruré-
teg korai desquamatioja (14). Kialakulásának oka isme-
retlen. Gyakran megjelennek a betegeken epidermoid cy-
sták is.

Az állcsontok keratocisztái
A Gorlin-Goltz-szindrómás betegek többségének állcsont-
jaiban keratociszták fejlôdnek ki (2, 9). A ciszták kialaku-
lása már gyermekkorban elkezdôdhet, és tetôzik a máso-
dik, harmadik életévtizedben (1). A ciszták kezdetben tü-
netmenetesen növekedhetnek a spongiosus állományban,
és gyakran óriási méretûre megnônek mielôtt bármi pa-
naszt okoznának. A leggyakoribb tünetek ami alapján fel-
fedezésre kerülnek: a cortexet áttörve a lágyrészek közé
terjednek és ott duzzanatot, az arc aszimmetriáját okoz-
zák; sipolyoznak a szájüreg felé; befertôzôdve abscessus
alakul ki belôlük; paraesthesiát okozhatnak az alsó ajkon;
az állcsontok feszülése, fájdalma jelentkezhet. Sokszor ru-
tin fogászati vizsgálat során észlelik ôket. Ritkán okozhat-
nak patológiás törést is, és figyelmeztetô jel lehet a fog-
váltás késése. Recidíva arányuk rendkívül magas, egyes
szerzôk szerint 30-60%-ig változik (10, 12).

Vázrendszeri és radiológiai jellegzetességek
A szindrómához kapcsolódó vázrendszeri eltérések általá-
ban nem jelentenek a betegek számára hátrányt, többsé-
gük panaszt nem okoz, inkább diagnosztikai jelentôségük
van. Különösen gyermekek esetében játszhatnak szerepet
a betegség felismerésében, hiszen a legjellegzetesebb tü-
netek, a basaliomák és állcsontciszták bennük gyakran
még nem alakulnak ki (15).

A falx cerebri elmeszesedése már korai életkorban je-
lentkezhet. A betegek 85%-ában kimutatható és jellegze-
tesen lamellaris elrendezôdésû. A betegek 60%-ának
vannak összeolvadt, hipoplasztikus vagy osztott bordái
(10). Kyphoscoliosis pectus excavatummal illetve cari-
natummal, csigolyafejlôdési rendellenességekkel szintén
gyakori.

Ovariumfibrómák, melyek jellegzetesen kétoldaliak és
kalcifikáltak a szindrómás nôk felében kialakulnak (25).
Radiológiailag megjelenhetnek szolid, meszes tömeg-
ként a medencében. Egy vagy több chylosus vagy
lymphaticus eredetû cysta a mesenteriumban szintén el-
meszesedhet (8).

Craniofacialis jellegzetességek
A betegek többségében karakterisztikus arc utal a szindró-
mára. Ennek jellemzôi a macrocephalia, frontalisan és bi-
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4. ábra
Naevoid basaliomák periorbitalisan

5. ábra
Meszes falx cerebri



parietalisan kifejezetten elôdomborodó koponya, jól fej-
lett margo supraorbitalisok, – melyek a szemeknek beesett
megjelenést kölcsönöznek – erôs és gyakran összeolvadt
szemöldökök, széles orrgyök, hypertelorismus, macro- és
retrognathia mandibularis (5).

Ajak/szájpadhasadék a Gorlin-Goltz-szindrómás bete-
gek kb. 5%-ában található meg (10), ami szignifikáns kü-
lönbség az átlagpopulációhoz képest (29). Úgy tûnik te-
hát, hogy az orofaciális hasadékok is a szindróma részét
képezik, bár a viszonylag ritkán elôforduló tünetek közé
tartoznak (19).

Neoplasmák 
A basaliomákon kívül egyéb tumorok is társulhatnak a
szindrómához. Az elsô két életév során jelentkezô medul-
loblastomát számtalan betegben figyelték meg (2, 3). Az
ovarialis fibromák gyakran nem is kerülnek felfedezésre,
amíg torziójuk miatt akut hasi tüneteket nem okoznak
(27). Több ovarium eredetû fibrosarcomáról is beszámol-
tak (10). Fibroma cordis esetén a betegek fizikális vizsgá-
latánál figyelmeztetô jel lehet az aorta felett hallható sy-
stolés zörej (2).

Az állcsontciszták mielôbbi eltávolítása malignizálódás
lehetôsége miatt is fontos: ameloblastoma és laphámsejtes
carcinoma (13) is kiindulhat a keratocisztákból. 

Leírták már a szindrómához társultan a legkülönbözôbb
daganatok eseteit: meningeomát, neurofibromát, schwan-
nomát, fibroma cordist, melanomát, leiomyomát, rhabdo-
myosarcomát, stb. Feltételezhetô, hogy a betegség foko-
zott hajlamot jelent a különbözô daganatos betegségek
kialakulására. 

Genetika
A Gorlin-Goltz-szindróma autoszómális dominánsan örök-
lôdik komplett penetranciával és változatos expresszivitás-
sal. A genetikai károsodást a 9-es kromoszóma hosszú
karján található szakasz (9q22,3-q31) deletioja jelenti (17,
20), mely a PTCH (humán homológ Drosophila patched)
gént tartalmazza. A PTCH gén egy transzmembrán pro-
teint kódol (PTCH), amely inhibitora a hedgehog intracel-
lularis jelátviteli mechanizmusnak. Mutációja a szignált-
ranszdukciós útvonal abnormális aktiválódását okozza,
ami ismeretlen módon végül a sejtek tumoros proliferá-
ciójához vezet (12, 16). 

A Gorlin-Goltz-szindrómás betegek öröklik a tumor-
szuppresszor PTCH gén egyik alléljának mutációját. Ezt
követôen, ha életük folyamán a környezeti hatások – pl.
irradiatio – következményeként a másik allél is inaktivá-
lódik a Knudson-féle „double-hit” elmélet (18, 20) szerint
megszûnik a PTCH gén tumorszuppresszor hatása és a
sejtciklus kontrollálatlanná válik. Ez magyarázhatja a
szindrómás betegek fokozott érzékenységét az UV- és
röntgensugárzásra (22), illetve egyéb rákkeltô ágensekre,
pl. exogen arzénra (23). 

A Gorlin-Goltz-szindróma különleges az autoszómális
dominánsan öröklôdô, praecancerosus állapottal járó
szindrómák között, hiszen igen kifejezett és jellegzetes
fejlôdési rendellenességeket is okoz. Úgy tûnik tehát,

hogy a Gorlin-Goltz-szindróma patogenezisében szerepet
játszó PTCH részben tumorszuppresszor gén, részben sza-
bályozó szerepet tölt be a differenciálódás során (12). A
betegség további részletes molekuláris genetikai vizsgála-
ta újabb adatokat szolgáltathat az olyan gyakori elváltozá-
sok kialakulásának molekuláris mechanizmusára, mint a
basalioma vagy a keratociszta. 

Diagnosztika
A diagnózis felállítása általában könnyû fizikális vizsgá-
lattal és alapvetô radiológiai módszerekkel (állcsont, ko-
ponya, mellkas röntgen). A családi anamnézis diagnoszti-
kus jelentôségû lehet, azonban negatív elôzmény sem zár-
ja ki a szindróma lehetôségét. Gyakori az új mutáció je-
lentkezése: a betegek 60%-ának nincs ismert érintett csa-
ládtagja (21).

A diagnózis felállítását követôen a vérrokonok beren-
delése és gondos kivizsgálása feltétlenül szükséges. A ke-
ratociszták és basaliomák korai felismerésével lehetôvé
válik azok kezdeti stádiumban történô kezelése, mellyel
megelôzhetjük a késôbbi, torzító elváltozásokat okozó, ra-
dikális mûtéteket. 

Kétes esetekben, fôleg érintett családból származó tü-
netmentes gyermekeken, lehetséges a PTCH gén mutáció-
ját molekuláris genetikai módszerekkel vizsgálni. SSCP
(single-strand comformation polymorphism) segítségével
kimutatható, ha mutáció van jelen (21). A mutáció pontos
lokalizálására további szekvenálásra van szükség, de szû-
rôvizsgálati célokra elegendô lehet az SSCP is, amely
nagy érzékenységgel (90%) képes detektálni akár egy bá-
zispár eltérést is (3). 

A teszt prenatalisan is elvégezhetô choriocentesist kö-
vetôen, azonban legkorábban csak a 10.-12. gestatios hé-
ten (25). Intrauterin UH vizsgálat szintén szolgáltathat
diagnosztikus és prognosztikus információt a veszélyezte-
tett magzatról. A 19. héttôl kimutathatja a központi ideg-
rendszer fejlôdési rendellenességeit, vázrendszeri anomá-
liákat, intracardialis tumort. Ezen manifesztációk igazolá-
sa gyakran alkalmasabb az állapot súlyosságának megíté-
lésére, mint a DNS analízis (4). 

Születéstôl 7 éves korig, ha feltételezhetô a gyermekrôl,
hogy érintett a betegségben, javasolják a központi ideg-
rendszer MR felvételét 6 havonta elkészíteni a medullob-
lastoma korai felismerése céljából. Késôbbi életkorban
ennek a tumornak a valószínûsége jelentôsen lecsökken
(8, 17). Rendszeres gyermekkori kardioechográfiás vizs-
gálat szintén ajánlott a cardialis fibroma detektálására (8).

Felnôtt Gorlin-Goltz-szindrómás betegek bôrgyógyá-
szati vizsgálata félévente, az állcsontok radiológiai kont-
rollja évente szükségesnek látszik (26).

Terápia
A basaliomák terápiája elsôdlegesen általában sebészi ki-
metszés. A Gorlin-Goltz-szindrómás betegeken a naevoid
basalsejtes carcinomák száma egyes estekben elérheti
akár a több százat is, ezért mindegyik eltávolítása lehetet-
len. Az elváltozások többsége azonban éveken keresztül
nyugalomban lehet, excisiora csak akkor van szükség, ha
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a bôrtumor biológiai viselkedése agresszívvá válik, növe-
kedésnek indul, kifekélyesedik, vérzik. A betegek rend-
szeres bôrgyógyászati kontrollja fontos, hiszen így válik
lehetôvé az eltávolításra kerülô basaliomák minél kisebb
állapotban történô felismerése. Különös figyelemmel kell
eljárni a szemhéj és az orr területén növekvô elváltozá-
sokkal, hiszen ezek gyorsan olyan méretet érhetnek el,
hogy eltávolításuk csak ablatív mûtéttel válik lehetôvé. A
sebész lehetôségeit tovább korlátozza, hogy a betegek
testfelületének nagy része érintett lehet, ami az ideális
metszésvezetést, lokális lebenyek képzését, távoli bôrt-
ranszplantátum vételét is akadályozhatja. 

A sebészi terápia nehézségei, korlátai hangsúlyozzák a
megelôzés jelentôségét. Számtalan tanulmány igazolta a
Gorlin-Goltz-szindrómás betegek fokozott sugárérzékeny-
ségét. A betegek UV expositioja ezért a lehetôségeknek
megfelelôen minimálisra csökkentendô.

Terápiás irradiato alkalmazása kontraindikált, a besu-
gárzott területen multiplex basaliomák fejlôdnek ki (22).
Photodynamiás terápia használható szuperficiális basalio-
mák kezelésére 5-aminolevulanát felületi alkalmazásával
(22), különösen olyan esetekben, ahol a testfelület nagy
százaléka érintett, és ezért a sebészi kimetszés már nem
jön szóba. A szisztémásan alkalmazható, citotoxikus sze-
rek szükségessége azoknál a betegeknél merül fel, akiknél
agresszívan növekvô, testszerte jelentkezô basaliomák
már lokálisan nem kezelhetôek kellô radikalitással kiterje-
désük miatt. Kemoterápiás szerként a paclitaxel (Taxol)
alkalmazása merült fel a Gorlin-Goltz-szindróma ezen vá-
logatott eseteiben (24).

A szindrómás keratociszták kezelése nem különbözik az
izolált, odontogén cisztákétól. Mivel a felfedezéskor
gyakran már extrém nagyságot értek el, a kezelést általá-
ban cisztosztóma képzésével, cisztaszûkítô készülék al-
kalmazásával kell kezdeni. A késôbbiekben a cisztaüreg
beszûkülését követôen a reziduális ciszta eltávolítása el-
végezhetô. A recidíva valószínûsége magas, ezért szüksé-
ges évente az állcsontok radiológiai kontrollja.
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