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Öz

Abstract

Selim geçici hiperfosfatazemi, süt çocuğu ve çocuklarda altta yatan
bir kemik ya da karaciğer hastalığı yokluğunda, rastlantısal olarak
saptanan ve kısa sürede normale dönen alkalen fosfataz enziminin
aşırı artışıyla özgün bir biyokimyasal sorundur. Bu durumun çocuk
hekimleri tarafından bilinmesi, süt çocuklarında klinik bulgu yokluğunda saptanan aşırı yüksek alkalen fosfataz düzeyleri karşısında gereksiz endişe duyulmasını ve buna bağlı aşırı tetkik yapılmasını önleyecektir. Burada çinko desteği alımı sırasında yüksek alkalen fosfataz
düzeyi saptanan, klinik ve laboratuvar bulgularına dayanılarak selim
geçici hiperfosfatezemi tanısı alan bir süt çocuğu olgusu sunularak
selim geçici hiperfosfatazemi sorununa dikkat çekilmek istenmiştir.

Benign transient hyperphosphatasemia is characterized by a significant increase in alkaline phosphatase levels, which is detected incidentally in infancy and children without underlying bone and liver disease.
This condition is a biochemical disorder rather than a clinical disorder
and resolves within a short duration. Recognition of this entity by pediatricians is important to avoid unnecessary investigations. Here, we
report an infant who was diagnosed as having benign transient hyperphosphatasemia based on clinical and laboratory findings who had
increased alkaline phosphatase levels during zinc supplementation,
with the aim of highlighting benign transient hyperphosphatasemia
in infancy and childhood.
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Giriş
Alkalen fosfataz (ALP) başlıca kemik, karaciğer, bağırsak ve plasentada yapılan dört izoenzimden oluşan
çinko içeren bir glikoproteindir. Serum ALP düzeyi
yaşla değişiklik göstermektedir. Yaşamın ilk üç ayında
hafif yüksek olan ALP, özellikle büyüme sıçramasının
olduğu ergenlik döneminde 2-3 kat artar ve erişkin
düzeyinden daha yüksek seyreder (1). Serum ALP
çocuk ve erişkinlerde kemik ve karaciğer hastalıklarının duyarlı bir belirteci olmasına karşın, çocuklarda kemik ve karaciğer hastalıklarına özgü klinik ve
laboratuvar bulguları yokluğunda, rastlantısal olarak
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ALP düzeylerinde normalin beş katından fazla, hatta
20-70 kat artışlar saptanabilir. Etiolojisi tam olarak bilinmeyen ve daha çok geçirilmiş viral bir ishal ya da
solunum yolu enfeksiyonu sonrası görülen ve selim
geçici hiperfosfatazemi (SGH) olarak adlandırılan bu
durum hastalıktan çok, biyokimyasal bir sorundur (2).
Selim geçici hiperfosfatazeminin hekimler tarafından
bilinmesi, süt çocukları ya da çocuklarda artmış ALP
düzeyi saptanması durumunda duyulan endişe nedeniyle aşırı ve gereksiz tetkik yapılmasını önleyecektir.
Burada bir aylık çinko kullanımı sırasında rastlantısal
olarak aşırı yüksek ALP düzeyi saptanan bir süt çocuğu sunulmuştur.
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Tablo 1. Olgunun tanı anında ve izlemde laboratuvar bulguları
Laboratuvar bulguları		
Olgu

Tedavi

Ca (mg/dL)

p (mg/dL)

ALP (IU/L)

PTH (pg/mL)

Tanı anında

11

5,6

9 842

32,7

Birinci hafta

9,7

5,1

8 398

Üçüncü hafta

9,4

5,4

7 002

Yedinci hafta

9,8

5,4

538

31

İzlem
Anne

9,6

5,4

242

Baba

8,9

5,9

242

8,8-10,8

3,8-6,5

142-500

Normal değerler

15-68,3

ALP: alkalen fosfataz; Ca: kalsiyum; P: fosfor; PTH: paratiroid hormon

Olgu
On aylık kız olgu, fontanelinin kapanması ve son bir ay
içinde altı diş çıkarması nedeniyle izlemini yapan çocuk hekimi tarafından istenen laboratuvar tetkiklerinde
ALP düzeyinde yükseklik saptanması üzerine ileri tetkik
ve tedavi amacıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne sevk edilmişti.
Özgeçmişinde kendiliğinden normal vajinal yoldan 40
haftalık olarak 3 900 g ağırlığında doğduğu, doğumdan
itibaren koruyucu olarak 400 IU/gün D vitamini aldığı,
nöromotor gelişiminin yaşıtları ile uyumlu olduğu, aşılarının takvime uygun olarak yapıldığı ve bugüne dek geçirilmiş bir hastalık ya da uzun süreli ilaç kullanım öyküsü
olmadığı, izlemini yapan çocuk hekimi tarafından yaklaşık bir ay önce çinko (Zn) tedavisi başlandığı ve halen
40 mg/gün ağızdan Zn aldığı öğrenildi. Soy geçmişinde
akraba evliliği yoktu ve ailede metabolik kemik hastalığı olan olgu tanımlanmıyordu. Fizik bakısında; tartı: 9
500 g (75-90p), boy: 75 cm (75-90 p), baş çevresi: 44 cm
(10-25p), ön fontaneli kapalı, ağız içinde dokuz adet dişi
vardı. Batın muayenesinde karaciğer ve dalak büyüklüğü
saptanmadı. Kas- iskelet sistemi ve diğer sistem bulguları
olağandı. Laboratuvar tetkiklerinde; tam kan sayımı ve
tam idrar tetkiki normal, serum AST ve ALT düzeyi normal (sırasıyla; 32 IU/L ve 15 IU/L), ALP düzeyi 9 842 IU/
ile aşırı yüksekti. Serum kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve paratiroid hormon (PTH) düzeyleri normaldi (Tablo 1). Serum 25-hidroksivitamin D3 (25-OHD) düzeyi (61 ng/mL)
normaldi. Sitomegalovirus (CMV) ve Ebstein Barr virüs
(EBV) enfeksiyonu açısından serolojik testler negatif saptandı. Batın ultrasonografisi normaldi. El bilek grafisinde kemik yaşı bir yaş altı ay ile uyumlu olup, metafizler
normal görünümde idi. Serum Zn düzeyi 540 mg/dL (N;
75-120) idi. Ailevi (familyal) hiperfosfatazemiyi dışlamak
açısından olgunun anne ve babasında bakılan serum Ca,
P ve ALP düzeyleri normaldi (Tablo1). Alkalen fosfataz
izoenzim tiplendirmesine yönelik incelemede artmış

Index

Band

1

Karaciğer

2

Kemik

Rel Area
0.00% L
100.00% H

Range
18.00% - 70.00%
20.00% - 75.00%

Total

Şekil 1.

Alkalen fosfataz izoenzim elektroforezinde
alkalen fosfataz artışının kemik kaynaklı olduğu
görülmektedir

ALP’nin %100 kemik kaynaklı olduğu saptandı (Şekil 1).
Olgunun süt çocukluğu döneminde olması, yüksek ALP
düzeyinin rastlantısal olarak saptanması, fizik bakı ve laboratuvar incelemesinde karaciğer ya da metabolik kemik hastalığına yönelik bulgu olmaması nedeniyle, SGH
olabileceği düşünüldü. Çinkonun ALP için kofaktör olması ve olgunun serum Zn düzeyinin yüksek bulunması
nedeniyle, ALP artışına çinko alımının yol açmış olabileceği düşünüldü. Olgunun almakta olduğu Zn desteği kesildi. Olgu ALP düzeyi açısından izleme alındı. İzlemde
birinci, ikinci ve üçüncü hafta serum ALP düzeyi yüksek
iken, yedinci hafta ALP düzeyi normal bulundu (Tablo 1).
Artmış ALP düzeyinin dört ay içinde normale dönmesi
SGH tanısını destekledi.
Tartışma
Sağlıklı erişkinlerde serum ALP düzeyinin en büyük
kısmını karaciğer ve kemik kaynaklı izoenzim oluştu121
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rurken, çocuklarda ise büyümenin bir sonucu olarak
serumdaki ALP’nin büyük kısmı kemik kaynaklıdır. Çocuklarda artmış ALP düzeyinin ayırıcı tanısında; kemik
hastalıkları (rikets, osteomalazi, kırık iyileşme dönemi,
juvenil paget hastalığı, kemik tümörleri, vs), karaciğer
hastalıkları (kolestaz, tümör vs), böbrek hastalıkları (kronik böbrek yetersizliği, renal tübüler asidoz ve tübülopatiler vs), ilaç kullanımı (kotrimakzasol ve antiepiletikler vs) ya da SGH akla gelmelidir (3). Karaciğer ya da
kemik hastalığı yokluğunda serum ALP düzeyinin geçici olarak aşırı artışıyla bulgu veren SGH ilk olarak erişkinlerde, daha sonra çocuklarda bildirilmiştir (1, 2). Süt
çocuğu ve çocukluk döneminin SGH’si olarak tanımlanan tablonun tanı ölçütleri; yüksek ALP düzeyi olan
olguların beş yaşından küçük olması, fizik bakı ve laboratuvar incelemesinde kemik ve karaciğer hastalığına ait bulgu saptanmaması, izoenzim tiplendirmesinde
ALP’nin kemik ya da karaciğer kaynaklı olması ve dört
ay içinde ALP düzeyinin normale dönmesi olarak belirlenmiştir (1-3, 6). Selim geçici hiperfosfatazemi tanı
ölçütleri açısından değerlendirildiğinde; olgu 10 aylık
bir süt çocuğuydu ve ALP yüksekliği rastlantısal bulunmuştu. Olgunun hem fizik bakısı, hem de laboratuvar
tetkiklerinde karaciğer ya da metabolik kemik hastalığını düşündürecek bir bulgu yoktu. İzoenzim tiplendirme
tetkiki ile ALP artışının %100 kemik kaynaklı olduğu
saptanmıştı ve izlemin ikinci ayında serum ALP normal
düzeye inmişti. Bu bulgular ile olgu SGH için belirlenen tüm tanı ölçütlerini içermekteydi.
Selim geçici hiperfosfatazemi özellikle süt çocukluğu
döneminde viral enfeksiyonu olan olgularda ya da çoğu
zaman rutin biyokimyasal tetkikler sırasında rastlantısal olarak saptandığı için klinik bir hastalıktan çok,
biyokimyasal bir sorun olarak tanımlanmaktadır (3).
Olgunun öykü ve fizik bakısında metabolik kemik hastalığını düşündüren bulguların olmaması ve ALP yüksekliği (>1000 IU/L) dışında laboratuvar tetkiklerinin
normal olması SGH’nin biyokimyasal bir sorun olduğunu destekliyordu. Selim geçici hiperfosfatazemi kız
ve erkek çocuklar arasında benzer sıklıkta görülmekte
olup (1-3,8), tanı için kullanılan ALP değerlerine bağlı
olarak görülme sıklığı %2,8- %5,1’dir (9). Selim geçici
hiperfosfatazemi tanısı alan olguların çoğunu iki yaş
altı çocuklar oluşturmaktadır (1-9). Olgu SGH’nin en
sık görüldüğü ilk iki yaş grubunda olup, kız cinsiyetindeydi.
Selim geçici hiperfosfatazemide altta yatan neden tam
olarak bilinmese de etiolojisinde birçok etmenin rol oynadığı ileri sürülmektedir. Bunlar arasında en önemli
122
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neden geçirilmiş viral solunum yolu ve mide-bağırsak sistemi enfeksiyonlarıdır. Ayrıca yetersiz tartı alımı, bazı ilaçların kullanımı, karaciğer ve böbrek nakli
sonrası da SGH görülebilir (3). Selim geçici hiperfosfatazemi, viral enfeksiyonların sık olduğu sonbahar ve
kış aylarında daha fazla görülmektedir (1,2, 4-7). Kış
mevsiminde özellikle bronşiyolit ve pnömoni gibi alt
solunum yolu enfeksiyonlarından sonra görülen SGH
olgularının serumunda entrovirüslerin birçok farklı tipine (Echo 22, 12, Enterovirus 71, Coxsackie B4 ve B5
gibi) karşı antikorlar saptanmıştır (5). Olguda yakın zamanda geçirilmiş bir mide-bağırsak sistemi ya da üst
solunum yolu enfeksiyonu tanımlanmıyordu. Başlıca
viral enfeksiyonlardan CMV ve EBV’ye yönelik serolojik testler negatifti. Öyküde yakın zamanda ilaç kullanımı olmamasına karşın, olgu son bir aydır 40 mg/
gün dozunda çinko desteği almaktaydı ve serum çinko
düzeyi normalden fazla saptanmıştı. Alkalen fosfataz
dört molekül çinko içeren glikoprotein yapısında bir
enzimdir (1). Yakın zamanda yapılan bir çalışmada okul
çocuklarına üç ay süreyle 10 mg/gün dozunda ağızdan çinko verilmesinin serum ALP düzeyinde anlamlı
artışa neden olduğu gösterilmiştir (10). Olguda çinko
kullanımı sırasında ALP artışı saptanması, serum çinko
düzeyinin yüksek bulunması ve çinkonun ALP için bir
kofaktör olması nedeniyle ALP artışına çinko alımının
yol açmış olabileceği düşünüldü. Ancak çinko alımının
kesilmesinden sonra özellikle ALP düzeyinin normale
döndüğü dönemde serum çinko düzeyi ölçülmediği
için çinko desteğinin ALP artışına yol açmış olabileceği
kesin olarak söylenemez. Dizinde de bugüne dek çinko
kullanımına bağlı SGH gelişen olgu bildirilmemiştir.
Selim geçici hiperfosfatazeminin oluş nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber, Crofton (4) ALP yapımındaki
artışın bu duruma yol açtığını belirtmiştir. Crofton çalışmasında 35 SGH tanılı çocukta artmış ALP’nin karaciğer ve kemik kaynaklı ALP olduğunu ve aynı zamanda
25-hidroksivitamin D düzeyinin de arttığını saptamıştır
(4). Hem kemik, hem de karaciğer kaynaklı ALP, 1. kromozomda yer alan aynı gen tarafından kodlandığı için
25-hidroksivitamin D yapımını da arttırabilir (2). Ancak
başka çalışmalarda kemik yapım ve yıkımına yönelik
belirteçlerde bir artış saptanmamıştır (3,9). Bu nedenle
artmış ALP düzeyinin yapım artışından değil, enzimin
parçalanmasındaki yetersizlik sonucu dolaşımdan uzaklaştırılamamasına bağlı geliştiği ileri sürülmektedir. Serumda kemik ve karaciğere özgü ALP izoenzimlerinin
parçalanmış kısımlarının ve atipik ALP’nin saptanması,
viral enfeksiyonlar sırasında ALP’nin dolaşımdan temizlenmesinin yetersizliği hipotezini desteklemekte-
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dir (9). Birçok çalışmada (1,2-6,9) yüksek ALP düzeyinin
normale dönme süresinin yaklaşık üç ay olduğu, bazı
çalışmalarda (2,7,8) ise bu sürenin altı aya kadar uzayabileceği bildirilmektedir. Dizin ile uyumlu olarak olgunun ALP düzeyinin izlemin yedinci haftasında normale
döndüğü saptandı.
Selim ailevi hiperfosfatazemi ve kronik idiyopatik hiperfosfatazemi gibi nadir görülen iki klinik durum
SGH’nin ayırıcı tanısında yer alır. Selim ailevi hiperfosfatazemi otozomal baskın geçişli olup, klinik bulgu
olmaksızın ALP artışı özgündür (3). Kronik idiyopatik
hiperfosfatazemi ise nadir görülen yaygın, simetrik
ilerleyici kemik bozukluklarıyla birlikte serum ALP ve
idrar hidroksiprolin düzeyinde artışla bulgu veren bir
hastalıktır. Olgunun anne ve babasında bakılan serum
ALP düzeylerinin normal saptanmasıyla selim ailevi hiperfosfatazemi tanısı dışlandı. Ayrıca fizik bakısında iskelet sistemi ile ilgili bir sorun saptanmaması ve yüksek
ALP düzeyinin kısa sürede normal değerlere dönmesi
nedeniyle olguda kronik idiyopatik hiperfosfatazemi
düşünülmedi.
Sonuç olarak; SGH nadir rastlanan biyokimyasal bir sorun olmasına karşın, süt çocukluğu ve çocukluk döneminde hiçbir klinik bulgu olmadan rastlantısal olarak
saptanan yüksek ALP düzeyine kemik ve karaciğer hastalıklarına özgü bir laboratuvar bulgusu eşlik etmediği
durumda akla gelmelidir. Selim geçici hiperfosfatazemi
tanısının çocuk hekimleri ve aile hekimleri tarafından
akılda tutulması, aşırı endişe nedeniyle gereksiz tetkik
yapılmasını önleyecektir.
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