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GAPO (Growth retardation, Alopecia, 
Pseudoanodontia, Optic atrophy) sendromu gelişim 
geriliği kellik, dişlerin çıkamaması ve optik atrofiyle 
seyreden bir hastalıktır (OMIM*230740). Bu durum ilk 
olarak 1947 yılında Anderson ve Pinborg (1) 
tarafından özel bir sendrom olarak tanımlanmış 
olsada GAPO ismi ilk defa 1984 yılında Tripton ve 
Gorlin tarafından kullanılmıştır (2). Nadir görülen bu 
sendrom hakkında şimdiye kadar yaklaşık olarak 30 
hasta bildirilmiştir (3). Bazı yayınlarda hastalığın 
otozomal resesif olarak kalıtıldığı öne sürülmüştür. 
GAPO sendromlu hastalar kendilerine özgü bir yüz 
görünümü edindiklerinden yaşamlarının ilk 6 aylık 
döneminde bile tanınabilirler (3). Frontal çıkıntı, çökük 
burun kemeri, kaşların, kirpiklerin ve saçların 
olmaması önemli dış görünüş özellikleridir (4). GAPO 
sendromunun patogenezi tam olarak belli olmamakla 
beraber bazı olgularda yapılan biyopsilerin sonuçlarına 
bakıldığında GAPO sendromunda oluşan belirtilerin 
hücrelerarası bağ doku artışı sonucu ortaya çıktığı ve 
bu durumun doku ve organların fonksiyonlarını 
bozduğu öne sürülmüştür. Özellikle hücrelerarası bağ 
dokunun yıkımından sorumlu bir enzim defekti sonucu 

bağ doku artışı nedeniyle bu sendromun ortaya çıktığı 
düşünülmektedir (5). GAPO sendromlu hastaların 
yaşam sürelerinin düştüğü ve birçoğunun ömürlerinin 
3.  veya 4. on yıllık döneminde vefat ettikleri 
belirtilmiştir. Bu durumun özellikle interstisyal fibrozis 
ve ateroskleroz ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir (5). 

OLGU SUNUMU 

36 yaşında Samsunlu, çiftçilikle uğraşan GAPO 
sendromlu hastamızın anne ve babası akraba olup 
hastamızın amcasının oğlu ve kızı da GAPO sendromu 
tanılıdır. 2,5 yaşına kadar normal bir gelişim gösteren 
hastanın bu yaştan sonra gelişme geriliği ve saçlarında 
dökülmeler başlamış, süt dişleri döküldükten sonra 
kalıcı dişlerinin damak içinde kaldığı saptanmıştır 
(pseudoanodontia). 10 yaşında ise detayları görmede 
zorluk, 11 yaşında çift görme ve göz ağrısı, sol gözde 
total vizyon kaybı gelişmiş ve sağ gözden opere 
edilmiş. 13 yaşında her 2 gözden opere olmuş ve sağ 
gözde görme kaybı devam etmiş. 19 yaşında tekrar 
sağ gözden opere olmuş. GAPO sendromlu birçok 
hastada bazı durumlarda optik atrofi yerine oküler 

ÖZET 

GAPO (Growth retardation, Alopecia, Pseudoanodontia, Optic atrophy) sendromu literatürde bildirilen 30 vakayla 
oldukça nadir görülen bir klinik tablodur. Klasik olarak gelişim geriliği, kellik,  dişlerin çıkmaması ve optik atrofiyle 
seyreden bir hastalıktır. 2 yaşından itibaren belirtileri başlamış olan 36 yaşındaki GAPO tanılı erkek hasta,kafa 
tabanı osteomyeliti tanısıyla servisimizde yatmakta ve tedavi altındadır. 

Anahtar Kelimeler: gelişim geriliği, kellik, dişlerin çıkmaması, optik atrofi 

ABSTRACT: 

GAPO (Growth retardation, Alopecia, Pseudoanodontia, Optic atrophy) syndrome is a very rare clinical condition 
with only 30 cases reported in literature. Classically the disease goes with the mental retardation, alopecia, 
pseudoanodontia and optic atrophy as its name indicates. 36 year-old male patient, whose symptoms has started 
at about 2 years old, is hospitalized and under treatment with the complication of skull-base osteomyelitis. 
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bulgular da tanı kriteri olarak kullanılabilmektedir (4). 
Daha sonra 2009 yılında sağ kulağında iltihap ve 
işitme kaybı saptanan hastamızın Ocak 2011 de 
şiddetli baş ve kulak ağrısı gelişmiş. Yapılan ileri 
incelemelerde bu ağrıların sebebi olarak sağ kulakta 
iltihabın arttığı saptanmış ve hasta opere edilmiş, 
iltihabın bir kısmı boşaltılmış ancak işitme kaybı 
devam etmiş. Haziran 2011 de sol kulakta da işitme 
kaybı başlamış; orada da iltihap saptanmış. Haziran 
2011’ den bu yana yürürken sendeleme, dengesizlik 
ve düşme öyküsü bulunan hasta Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı servisine yatırıldı.  

Şekil 1 : Kellik ve karakteristik yüz şekli 

Yapılan kranial BT incelemesinde maksiller, temporal, 
oksipital kemiklerde ve kafa tabanında yaygın olmak 
üzere diploe mesafesi genişlemeleri ve heterojen 
dansiteler izlenmiş; konveksitede solda belirginleşmiş 
ve her iki serebral hemisferde hipodens alanlar 
saptanmıştır. Enfeksiyon hastalıklarına danışılan 
hastaya kafa tabanı osteomiyeliti ön tanısı konuldu. 
Ayrıca daha sonra yapılan hücre kültürü ve alınan 
kulak sürüntüsünde metisiline duyarlı koagülaz negatif 
Staphylococcus aureus saptandı. Hastaya antibiyotik 
tedavisi verildi. Hastamızın kafa derisinde yumuşak 
doku kalsifikasyonları saptandı ve bunların en 

büyüğünden biyopsi yapıldı. Patolojik inceleme 
sonucunda epidermoid kist içeriği, tenofasyal 
kollajenize bağ doku,  dev hücre oluşturan fokal 
ksantomoz saptandı. 

Şekil 2: Frontal çıkıntı ve kafa derisindeki yumuşak 
doku kalsifikasyonları 

TARTIŞMA 

GAPO sendromu ilk olarak 1947 yılında tanımlanmış 
olsada, hala tam olarak etiyolojisi belirlenmiş değildir. 
Genellikle akraba evliliklerinde ortaya çıkıyor olması 
akraba evliliklerinin bir risk faktörü olarak 
düşünülmesine sebep olmuştur. Ayrıca otozomal 
resesif geçişli bir kalıtsal hastalık olduğuna yönelik 
çalışmalarda mevcuttur (3). Cilt ve dişeti biyopsileri 
yapılan çalışmalarda kollajen fibrillerin anormal 
birikimi kollajen fibrillerin üretiminde bir bozukluk 
olduğunu göstermektedir (3). Bunun yanında elastik 
liflerin sayısında düşüş olduğu da belirtilmektedir (4). 
Sonuç olarak, bizim vakamızda da olduğu gibi, bilinen 
diğer vakaların birçoğunun da akraba evliliği sonucu 
doğan bireylerde ortaya çıkması ve birçok vakada 
benzer cilt patolojilerinin bulunması hastalığın bağ 
dokuyu etkileyen genetik bir altyapısının olduğunu 
göstermektedir. 
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