
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ما هو« 

 ز القلوي؟يالفوسفات
 
 
 
 
 
 
 
 

ALP  .)معظم مقدمي الرعاية هو إنزيم )بروتين يقوم بتكسير الكيماويات

العالية قد تشير إلى مشاكل  ALPالصحية على علم بأن مستويات 

 مرض صحية، مثل مرض الكبد أو أمراض العظام األخرى بجانب

HPP لكن الكثير منهم قد ال يعرف أن مستويات ،ALP  المنخفضة

المنخفض مهم ألن عدم القدرة  ALP. مستوى HPPيمكن أن تشير إلى 

كيماويات يمكن أن يؤدي إلى مستويات مرتفعة من تلك على تكسير ال

 .الكيماويات، ما قد يسبب مشاكل مختلفة

مشابهة لنتيجة حادثة سيارة في  ALPنتيجة المستوى المنخفض من 

الطريق؛ إذا كان هناك مكعب في الطريق بسبب حادثة، عندئذ ال تستطيع 

 الطريق قبل الحادثة.السيارات التحرك لألمام وتزداد كمية السيارات في 

 
( يكون لديهم مستوى منخفض من HPPز )يمرضى هايبوفوسفات

 (.ALPفوسفاتيز الدم القلوي )



 
 
 

، بعض الكيماويات ال تستطيع أن يتم تقسيمها ALPوبالمثل، بدون 

 6تلك الكيماويات تشمل فيتامين ب وتزداد بدالً من ذلك.

( PPi، بيروفسفات )(PLP' فوسفات، 5)بيريدوكسال 

يسبب  PPiو  PLPيُعتقد أن اترافع (. PEAفوسفوثانوالمين )

 .HPPالكثير من أعراض 

 

 

 
 اعادةً ما يتم قياسه ALPالدم منخفضة.  ALP، مستويات HPPفي 

، لكن APLعلى ألواح دم بيوكيميائية روتينية. هناك أشكال متعددة من 

غير متحدد األنسجة  ALPهو  HPP مرض المهم ألجل

(TNSALP .هذا النموذج يتم قياسه في تلك األلواح الروتينية .)

ناًء على الدم تختلف بين المرضى بُ في  ALP المستويات الطبيعية من

العمر والجنس. األطفال يكون لهم مستويات أعلى من األشخاص 

 الكبار، وخالل الطفولة،

 

تحدث المستويات األعلى خالل الطفولة والمراهقة المبكرة.  بعض 

 ال يدركوافقط القيم العادية لألشخاص البالغين، لذلك قد  تدرك لامالمع

، حيث أن مستوياتهم قد ALPاألطفال ذوي المستويات المنخفضة من 

تبدو عادية باستخدام النطاق المرجعي لألشخاص البالغين ولكنهم في 

 الحقيقة يعانون من مستوى منخفض

ً لعمر الطفل. من المهم أن تكون  م إرسال دم المريض إلى أن يت متيقنا

 عدلة حسب العمر والجنس.معمل لديه نطاقات متوسطة مُ 

 
منخفض، بعض االختبارات األخرى  ALPبمجرد التأكد أن مستوى 

. HPPال تشير دائماً إلى  ALPعادة ما تكون مطلوبة ألن مستويات 

في الواليات المتحدة األمريكية، يتم الحصول بشكل عام على مستوى 

، يرتفع مستوى HPP. في مرضى (PLP) 6بفيتامين الدم من 

يمكن أن يتأثر بواسطة  ب. مستوى فيتامين (PLP) 6بفيتامين 

، لذلك من المهم 6بمكمالت الفيتامينات التي تحتوي على فيتامين 

 تجنب

على األقل أسبوع 6بالمكمالت التي تحتوي على 

 

الكيماويات األخرى التي يتم تقسيمها عادةً اختبار  بل االختبار.ق

صعب تقنياً أيكون أعلى تكلفةً و ALP (PPi, PEA)بواسطة 

باإلضافة إلى كونه أقل دقةً، ولذلك ال يتم إجراء هذا االختبار عادةً 

 في الواليات المتحدة األمريكية.

 

 

 
( إلى فوسفور PPiفي أنسجة العظام، يتم تحويل الفوسفاتيز )

. ثم يتم جمع الفوسفور مع الكالسيوم لتكوين ALPبواسطة 

تمنع تكون أنسجة  PPiأنسجة عظام معدنية. حيث أن مستويات 

دي إلى ضعف المعادن في العظام، تؤ PPiالعظام، زيادة 

. HPPوبالتالي نتائج العظام غير الطبيعية التي تحدث لمرضى 

 الِمالطتمنع أيضاً تكون  PPiتلك المستويات المرتفعة من 

 الطبيعي، الضروري للحفاظ على األسنان في الفك.

   سالمعدلة حسب العمر والجن ALPالنطاقات المرجعية من «  

بتحويل شكل  ALPالمخ، يقوم \على سطح المخ في حاجز الدم

فوسفات( إلى شكل أخر من  5)بيريدوكسال  6من فيتامين ب

)بيروديكسال( بحيث يمكنه العبور إلى المخ  6فيتامين ب

للمساعدة في تكوين الناقالت العصبية في المخ. بدون هذه 

 ث فقطالناقالت العصبية، قد تحدث نوبات.  تلك النوبات تحد

 ، ولسوء الحظHPPفي الشكل الطفولي من 

ال تحدث في كل حاالت المرضى ذو الشكل الطفولي. ال يوجد 

 HPPدليل واضح على وجود مشاكل عصبية في مرضى 

 .األكبر عمراً 

 

فيتامين و PPiماذا يحدث عندما ترتفع مستويات 

B6 لماذا تعد اختبارات الدم مهمة؟ في الدم؟ 



 
 
 
 

 

 

 لالستخدام™( Strensiq، تم الموافقة على أسفوتاز ألفا )2015في عام 

، HPPفي الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي وكندا لألطفال مرضى 

. الدواء عبارة عن حقنة يتم أخذها عدة HPPوفي اليابان لكل مرضى 

ت الجلد(. إنه تركيبة مؤتلفة مرات في األسبوع تحت البشرة )تح

تحتوي على مكون يستهدف العظام. عندما يأخذ  ALP)مصنعة( من 

في الدعم عالية )حتى  ALPالمرضى أسفوتاز ألفا، تصبح مستويات 

عادة ما يكون غير مفيد  ALP. لذلك، قياس مستويات عشرة أضعاف(

 طالما كان المريض يخضع للعالج.

 

 
 

  

 
يمكن أن يؤدي إلى الكثير من أعراض  ALPالمستوى المنخفض من 

HPP ًبما في ذلك ضعف المعادن في العظام وداء الكساح أيضا ،

قد  PPiأعوام(. يُعتقد أيضاً أن  5باإلضافة إلى فقد األسنان )قبل عمر 

قد تكون مسؤولة عن األلم وضعف و يتكون في أنسجة العضالت

 .HPPالعضالت الذي يحدث للمرضى الذين يعانون من 

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع 
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ً أن يتم قياس مستويات  دم المريض  في ALPمن المهم أن تكون متيقنا

 بواسطة معمل لديه نطاقات متوسطة حسب العمر والجنس.

 ُكتب بواسطة

 جيل سيمبسون، دكتور في الطب

اء لدى أستاذ مساعد لطب األطفال، شعبة إيان بور للغدد الصم

 األطفال ومرض السكري، مركز جامعة فاندربيلت الطبي

 المدير، برنامج لمرض تمثيل العظام الغذائي لدى األطفال
 
 

، مؤسسة Soft Bonesتم النشر بواسطة شركة 
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 ؟ALPما هي أعراض المستوى المنخفض من 

 ؟HPPما هو عالج 

ما هي األسئلة التي يجب أن يسألها المرضى لألطباء 

 ؟ALPعن 


