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1. GİRİŞ  
 

 

Çene yüz cerrahisi günümüzde hızla ilerlemekte ve çalışma alanı problemli 

diş çekiminden başlayıp ortognatik cerrahiye kadar uzanmakta olup , içine maksiller 

sinüs hastalıklarını , travmatolojiyi , preprotetik cerrahiyi , dudak-damak yarıklarını , 

eklem ve tümör cerrahisi gibi özellikli ameliyatları da almaktadır.  

 

Kemiğin normal yapısı osteoblastik hücreler ile osteoklastik hücreler 

arasındaki aktivitenin dengesi ile değerlendirilir. Kemik diğer vücut dokuları gibi 

dinamik bir dokudur. Biyokimyasal ve vasküler faktörlerden , beslenme ve 

endokrinal bozukluk ile enfeksiyon ve travma gibi faktörlerden fazlasıyla etkilenir. 

Diğer yandan , kemik iliği hematopoetik sistemin bir parçası olduğu için , kan yapısı 

ile kemik dokusu arasında direkt bir ilişki mevcuttur. 

 

Labil bir doku olan kemikte aşırı osteoklastik aktivite osteoporosise yol açar. 

Aşırı osteoblastik aktivite ise osteosklerosise neden olur. Kemiğe yapılan aşırı baskı , 

enflamasyon , senilite , kullanılmama ya da yetersiz beslenmeler sonucu atrofiler  

ortaya çıkabilir. Genel atrofi ; yaşlı hastalar ve hiperparatiroidizmde , lokal atrofiler 

ise ; enflamasyon , baskı ve kullanılmama sonucu görülür . 

 

Kemik fizyolojisinde osteoblast ve osteoklastların yanında minerallerin de 

rolü vardır. Kan dolaşımının yetersiz olduğu durumlarda kemiğin fizyolojisi ve 

yapısı bozulmakta ve nekrozlar oluşmaktadır . Ayrıca hormonal değişiklikler , 

kalsiyum dengesi , mekanik stresler , diyet , hücresel yaşlanma ve vasküler  

değişiklikler kemiğin remodelinginde rol oynamakta ve osteoporosislere neden 

olmaktadır. Zira kemik doku sürekli yıkım ve yapım halindedir . 

 

Kemik kalsifikasyonu ve şekillenmesi ile ilgili olarak geçmişte pek çok 

çalışma yapılmış ve bu durumu etkileyen faktörler açıklanmaya çalışılmıştır. 

Enzimleri ve kemik  fizyolojisini de kapsayan bu çalışmalar çok eskilere 

dayanmaktadır (Kuftinec ve Miller,1972;Himes,1990). Literatürde, kemik 
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formasyonu ve kalsifikasyonununda önemli rolü olduğu ileri sürülen enzimlerden bir 

tanesi de  alkalen fosfatazdır ve osteoblastlarda bulunur. Alkalen fosfataz, alkali 

ortamda fosfatları hidrolize eden bir moleküldür, bu nedenle alkalen fosfataz olarak 

adlandırılır.  Bununla ilgili çok sayıda çalışmaların yapıldığı dikkati çekmekte 

olup(Kuftinec ve Miller,1972; Fauran ve Oustrın,1986; Wlodarski ve Reddi,1986; 

Nilsson  ve Granström,1987; Oni ve ark.,1989; Uzunoğlu,1998; Emami ve ark.,1999) 

serum alkalen fosfataz (ALP) seviyesinin karaciğer ve kemik hastalıkları başta olmak 

üzere birçok sistemik hastalıklarda ve kemik fraktürlerinde değişiklik gösterdiği 

rapor edilmiştir. 

 

Konu ile ilgili literatürler gözden geçirildiğinde ; alkalen fosfatazın yaş , 

cinsiyet , büyüme-gelişim , hamilelik , beslenme ve ilaç kullanımı ile çeşitli malign 

ve sistemik hastalıklarda ve travma durumlarında gösterdiği değişiklikleri ve 

ossifikasyondaki rolünü inceleyen çok sayıda çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 

 

Bu görüşten hareketle araştırmamızda , hiçbir sistemik rahatsızlığı olmayan  

maksillofasiyal fraktürlü 8 hasta ile ortognatik cerrahi operasyon geçiren 20 erişkin 

hastada , eksternal travma ile tek çene ve çift çene osteotomisinin alkalen fosfataz 

seviyesinde değişiklik yapıp yapmadığı konusunda yeni bir yorum getirmeyi 

amaçladık.  
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İnsan iskeleti geniş morfolojik, fonksiyonel ve metabolik değişiklikler 

gösteren heterojen bir yapıdır (Magnusson ve ark.,1999). Organizmadaki diğer bağ 

dokularında olduğu gibi kemik dokusu da hücreler, lifler ve temel maddeden 

oluşmuş ancak yapısındaki kalsiyumdan ötürü sertleşmiş bir destek dokusudur. 

Ayrıca kaslarla beraber vücut hareketini de sağlarlar (Bayçu, 1995). 

 

     Kemik doku %55 inorganik materyal (kalsiyum, magnezyum, fosfat, potasyum ) , 

%30 organik materyal ve %15 sudan oluşur. Kalsiyum iyonu kalsiyum karbonat 

(%10) ve trikalsiyum fosfat ( %85 ) şeklinde bulunur. Kemik tuzlarının en önemlisi 

hidroksiapatit kristallerdir  (Arıncı ve Elhan, 1997; Yıldırım, 2001). 

 

           Kemiğin periosta yakın kısımları , kompakt kemik olup sert kemiktir , kemiğe 

şekil ve karakterini verir. 

 

       Spongiyöz kemik : kemiğin daha iç kısımlarında bulunan süngerimsi , bal peteği 

tarzındaki kemik dokudur ve içinde yağ hücreleri , hemopoetik hücreler  yer alır. 

 

      İki tip kemikleşme vardır , birincisi intramembranoz kemikleşme ( kafa 

kemikleri, maxilla , mandibula v.b ) diğeri ise intrakartilanoz ( endokondral ) (iskelet 

kemikleri,  extremite ve gövde kemikleri ) kemikleşmedir. Kemikleşme hangi türde 

olursa olsun ilk oluşan kemik dokusu primer kemik yani olgunlaşmamış kemiktir. 

Her iki kemik oluşumunda kıkırdak dokudan transformasyonla ( dönüşümle ) 

kemikleşme olur. Uzun kemiklerin boyuna büyümesi epifizlerinden , enine 

büyümeleri periostlarındandır (Bayçu, 1995). 

 

    Kemik dokuda kemikleşme oluşturan osteoblastlar ve yıkım elemanı osteoklastlar 

bulunur. Osteoblast hücreleri alkalen fosfataz oluşturur. Alkalen fosfataz zemin 

materyali şekillenimi sağlarken , kemik mineralizasyonunu artırmaz. Osteoblastlar 

kollajen sentez eder , bunlar polimerizedir ve hızla şekillenip kartilaj benzeri doku 

osteoid oluşur . Kollajen kemiğe gerginlik ve dayanıklılık sağlar . Kollajendeki 

aminoasitlerin 3/1 glisin 4/1 pirolindir . Kollajendeki pirolin hidroksillenir, 

hidroksipirolin oluşur . Hidroksipirolin azlığında kemik kırıkları ortaya çıkar. Kemik 
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doku sürekli yıkım ve yapım helindedir. Eski kemik dokunun yıkılıp yeni kemik 

dokunun yapımına kemiğin içsel yeniden şekillenimi ( internel remodeling) denir. 

(Orten ve Neuhaus,1975; Bozbeyoğlu,1989; Kekilli,2006) 

 

Normal kemik yıkımında en önemli faktör strestir. Kanlanmada değişme, 

mekanik travma, parathormon ve D vitamini kemik yıkımında önemli rol alırlar. 

 

Kemik metabolizmasında D vitaminin önemli rölü vardır. D vitamini 

kalsiyumun barsaktan emilimini ve kemikte tutulumunu artırır. Parathormon ve 

kalsitoninin kemik yıkım ve şekillenmesinde önemli fonksiyonları vardır. 

Kalsiyumun kandaki miktarı, endokrin organlardan tiroid ve paratiroid hormonları 

tarafından ayarlanmaktadır. Eğer kandaki kalsiyum seviyesi düşükse paratiroidin 

parathormonu osteoklastları aktive edip matriks rezorbsiyonunu arttırır ve 

kalsiyumun serbestleşip kana geçmesini sağlar ve kanda istenilen kalsiyum miktarı 

sağlanır. Aksine yani kalsiyumun istenmemesi durumunda, bu sefer tiroidin 

parafolliküler hücrelerince salgılanan kalsitonin hormonu osteoklastları baskılar ve 

kemik matriksi yıkımı durdurarak kalsiyumun kemik dokuda kalması sağlanır 

(Bayçu, 1995). ACTH kemik şekillenimini engeller, kemikten kalsiyum 

reabsorbsiyonunu artırır. Kemiği etkileyen diğer endokrin organları arasında kadın 

ve erkek genital sisteminin endokrin bölümleri ile hipofiz bulunur. Hipofiz ön lob 

hormonları epifiz kıkırdağını uyararak kemiğin uzamasını sağlar. Kemik periostal ve 

medüller besleyici (nütrient) arterlerden beslenir. Normalde kanın akımı medülladan 

periosta doğrudur. Her iki arteryel sistem sıkı anastomoz halindedir. Kemik çok iyi 

kanlanır. Kemik hücreleri kapillerlerden 0,1 mm’den daha uzakta değildirler. Kemik 

medullası kan akımı çok yüksektir. Karaciğer kanlanımına yaklaşık eş kanlanmaya 

sahiptir. Kemik iliği 0,5 ml/gr/dk kanlanırken, karaciğer kanlanması 0,56 ml/gr/dk 

dır. 

 

Kemik oluşurken ya da artifikasyon proçesi ilerlerken alkalin fosfatazların 

açığa çıkması oldukça önem kazanan bir durumu yansıtmaktadır. Fosfatazlar 

yalnızca kalsiyum tuzlarının organik matriks içerisine yerleştirilmesinde etkin rol 

oynamakla beraber ayrıca kollajen fibrillerin oluşmasında da bir işlevinin olduğu 
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açıklanmıştır. Bunlar C vitaminiyle aktive olan enzimlerdir . Kemikte osteoblastların 

hazırladığı gözeler arasında yer alan osteoid yapının içine Ca tuzları çökerek bu 

organik matriksi sertleştirirler, böylece mekanik zorlanmalar karşısında kalan 

kemiğin dayanma gücünü arttırırlar. Matriksteki ara subtans içinde Ca tuzları 

çökmeden önce osteoblastlar sitoplazmaları içinde bol miktarda alkalen fosfataz 

enzimi hazırlarlar ve bu enzimi sitoplazmaları dışına salarlar. Böylece extrasellüler 

olarak fosfataz enzimi de ara madde içinde birikmiş olur. Biriken alkalen fosfataz 

enzimi doku sıvılarıyla buralara kadar taşınmış olan fosforik asid esterlerinden 

hidroliz yoluyla fosfat gruplarını ayırırlar ve Ca iyonlarının bu fosfat gruplarıyla 

birleşmesini sağlarlar. Görüldüğü gibi osteoblastların salgıladığı alkalen fosfataz 

enziminin kemik mineralizasyonunda önemli bir işlevi, bir aracılık rolü 

bulunmaktadır. Ara doku olan osteoid yapıya Ca fosfat tuzları yerleştirilince kemik 

dokusu sertleşir ve gerçek destek işlevi için özgün bir nitelik kazanır  (Turek,1980, 

Bozbeyoğlu,1989). 

 

 

1.1. Maksilofasiyal Kırıklar:  

 

Kırık , bir travma sonucu ya da bir patolojik olayın etkisi ile kemiğin bütünlüğünün 

bozulmasıdır. Bu bozulma kemiğin katlarının tümünü ya da bir bölümünü 

ilgilendirir. Kemiğin etkilenme şekli , klinik görünümleri , kırığı oluşturan etkenler 

ve mekanizmalar gibi değişik faktörlere göre kırıklar birkaç şekilde sınıflandırılırlar 

(Çetingül,1997, Türker ve Yücetaş,1999). 

 

 

 

1.1.1. Etyolojiye Göre: 

 

Travmatik kırıklar :  Bir travma sonucu ( trafik , iş kazası , kavga , düşme 

v.b ) oluşan kırıklardır. Travma sonucunda kemik ya kuvvetin etki ettiği yerden 

kırılır , buna “ DİREKT KIRIK “ denir , ya da en zayıf olduğu başka bir yerden 

kırılır buna da “ ENDİREKT KIRIK “ adı verilir. 
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Patolojik kırıklar :  Spontan kırıklar adı da verilen bu tür kırıklarda kemiğin 

kırılmasını kolaylaştıran patolojik sebepler söz konusudur. 

 

       

          

1.1.2. Kemiğin Devamlılığı ile İlişkili Olan Kırıklar: 

 

Tam kırıklar :  Kemiğin devamlılığı kaybolmuş ve kırık parçaları sagittal , 

horizontal , vertikal yönlerde birbirinden ayrılmış ise “Dislokasyonlu “ aksi ise  

“Dislokasyonsuz “ bir kırıktan söz edilir. 

 

Tam olmayan kırıklar : Kırıklar kemiğin tamamını değil, yalnızca bir katını 

tutar ve bütünlük bozulmamıştır. 

    

 

 

1.1.3.  Kırığın Dış Ortamla İlişkisine Göre: 

 

 

Açık kırıklar :  Yumuşak doku yırtılmalarıyla kırık alanı dış ortamla ilişkiye 

girmiştir. 

 

Kapalı kırıklar : Kırık alan dış ortamla ilişkiye girmemiştir yani yumuşak 

doku açılması yoktur . 

 

      

1.1.4. Kırık Tiplerine Göre:  

 

Kırık çizgisinin yönüne göre : 

 

     - uzunlamasına kırıklar, 
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                 - enine kırıklar, 

                 - oblik kırıklar, 

                 - parçalı kırıklar, 

                 - defektli kırıklar, 

 

Kırık mekanizmasına göre :  

 

                 - fleksiyon( bükülme , eğilme kırıkları ), 

                 - kompresyon ( basınç kırıkları ),  

                 - traksiyon ( çekme kırıkları ), 

                 - ateşli silahla oluşan kırıklar, 

 

 

 

1.1.5.  Kırıklarda Genel Klinik Semptomlar:  

 

Objektif semptomlar :  

 

1. Deformasyon, 

2. Anormal hareketlilik , 

3. Krepitasyon , 

4. Hematom , ekimoz ve şişlik , 

5. Fonksiyon bozukluğu , 

6. Kırık uçlarının dislokasyonu , 

 

 

Subjektif semptomlar :  

 

1. Ağrı , 

2. Hipostezi ve anestezi , 

3. Diplopi , 
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1.1.6. Kırıkta İyileşme 

 

Kemik iyileşmesinde biyokimyasal olaylar :  

 

Lokal enflamasyon : Bu olay damarlanmanın artması ve hiperemiyle 

karakterizedir. Kırıktan sonra ilk birkaç hafta boyunca kırık hematomu içinde Ca 

konsantrasyonunda belirgin bir artış olur . Ancak kandaki genel Ca seviyesinde 

değişme olmamaktadır. Hematom kalsiyumundaki lokal artış kemik uçlarından 

sağlanır. Her yaralı dokuda olduğu gibi burada da Histamin ve Acethylcolin açığa 

çıkmıştır. Bilindiği gibi bu maddeler vazodilatasyon ve hiperemiye neden olurlar. 

Kırık kemik uçları bu hiperemiye rezorpsiyonla cevap verir. Hiperemi yok oluncaya 

kadar Ca serbestlemesi devam eder. Böylece yeni kemik yapımı için gerekli Ca 

serbestleşmiştir. 

 

 Fosfataz enzimi konsantrasyonunda lokal artış :  Kırık hematomunda 

fosfataz enziminde artma olur. Bu enzim osteoblastlar tarafından salgılanan bir 

kemik enzimidir. Her zaman formasyonun en aktif olduğu yerlerde bulunur. Bu 

enzimin artmasıyla plazmada proteine bağlı olan  Fosforik asidin fosfatları hidrolize 

olarak açığa çıkarlar. Bu da serbest haldeki Ca ile birleşerek kemiği besleyen 

sıvılardaki kalsiyum fosfatı oluşturur ve satürasyonunu artırır. Bu artş 10 hafta kadar 

sürer. Kemik iyileşmesinde rejenerasyon  periosttan (periosteum) , kemik iliğinden  

ve endosttan (endosteum) kaynaklanır. Kanlanma ne kadar düzenliyse osteogenez o 

kadar  iyidir. 

 

  

1.1.7. Kırık İyileşmesinin Evreleri:  

 

1. FAZ ; Hematom oluşması : Travma sonucunda kemiğin ve periostun 

devamlılığı bozulmuş çevre yumuşak dokular zarara uğramıştır. Bunu takiben kırık 

aralığını , dekolmana uğramış periostun altını ve komşu yumuşak doku aralarını 
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medüller ve periferik damarlardan gelen kan doldurur. Böylece kırık aralığı 

hematomu oluşur. 

 

2. FAZ ; Genç granülasyon dokusu oluşması :  Hematom kitlesi  

kapillerlerin dilatasyonu ile hiperemi gösteren ve hızla prolifere olan sellüler 

granülasyon dokusu ile çevrilir. Periostun iç yüzünde yer alan bir sıra kübik 

hücrelerden oluşan  iç tabaka ve aynı zamanda kırık sonucu açılan spongioza 

boşluklarında hücre çoğalması başlar. Böylece genç bir granulasyon dokusu oluşur. 

Bu doku kaybolan hematomun yerini alarak kırık aralığını doldurur. 

 

3. FAZ ; Callus oluşması :  Hücre farklılaşması ( differensiyasyon ) ve hücre 

artması ( proliferasyon ) ilk 48 saat içerisinde gerçekleşmeye başlar. Bir hafta 

içerisinde kan damarları çevresinde küçük küçük bölgeler halinde genç kemik 

dokusunun oluştuğu görülür. Buna osteoid doku adı verilir.  Ca  tuzları bu doku 

üzerinde birikerek ağ şeklinde , kırık uçları arasında uzanan köprüler tarzında yapılar 

oluşturur. Bu oluşuma Callus denir ve bu da 21. gün sonunda oluşur. 

 

4. FAZ ; Lameller kemik oluşması : 4. haftadan itibaren oluşmaya başlar. 

Mevcut primitif kemik dokusu üzerine yavaş yavaş gelişir. Callus’ ta her trabekül 

osteoblastik rezorbsiyon ile uzaklaştırılarak yerine birbirine çok yakın paralel yapıda 

ve direnç çizgilerine uygunluk gösteren lameller gelişirler (Vaskov,1983; 

Çetingül,1997; Türker ve Yücetaş,1999; Pişçeviç,2001). 

 

 

 

 
1.2.  Ortognatik Cerrahi 

 

Dentofasiyal deformitelerin düzeltilmesinde, ortodonti ve cerrahinin işbirliği 

ile uygulanan, çalışmalar ortognatik cerrahi olarak adlandırılmıştır. Ortognatik 

cerrahi, hem fonksiyonel hem de estetik problemleri düzeltmek amacıyla uygulanır. 

Bu hastalarda normal okluzyon olmadığından, çiğneme fonksiyonunu yapabilmeleri 
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hemen, hemen imkansızdır ve buna bağlı olarak, gastrointestinal hastalıklar gibi 

sistemik bozukluklar ortaya çıkabilir. Çoğunlukla, bu hastalar estetik 

görünüşlerinden memnun olmadıkları için bazı psikolojik ve sosyal uyumsuzluk 

problemleri yaşamaktadırlar (Wolford ve Fields, 2000).  

Ortognatik cerrahide dentofasiyal  deformiteleri düzeltmek için mandibula ve 

maksillada pek çok ana teknik ve bunların modifikasyonları kullanılmaktadır. 

Maksilla ve mandibulanın hem birbirlerine göre, hem de kafa kaidesine göre 

uyumlarının bozuk olduğu durumlarda uygulanan bimaksiller osteotomi 

operasyonları; mandibulada Bilateral Sagital Split Ramus Osteotomisi (BSSRO)  ve 

maksillada Lefort I osteotomilerinin birlikte gerçekleştirildiği yaklaşımlardır 

(Wolford ve Fields, 2000; Miloro, 2000).  

1.2.1.  Lefort-I Osteotomisi 

Bu yöntem, tüm maksiller dentoalveoler komponentin öne, geriye, yukarı ve 

aşağı alınmasına uyarlanabilen çok yönlü bir operasyondur. Down- fraktürü 

oluşturulduktan sonra çeşitli modifikasyonlar eklenebilir (Turvey ve Schardt-Sacco, 

2000). 

1.2.2.  Bilateral Sagital Split Ramus Osteotomisi 

Bilateral sagital split ramus osteotomisi ilk kez 1957 yılında Obwegeser ve 

Trauner tarafından tanımlanmıştır. Prognatizmin ve retrognatizmin düzeltilmesinde 

kullanılan bu teknik daha sonra 1961’de Dalpont tarafından modifiye edilmiştir. 

Sagital split osteotomisi, mandibulanın simetrik ve asimetrik, ileri ve geri 

konumlandırılması amacıyla kullanılır (Lupori ve ark., 2000). 
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 1.3.  Alkalen Fosfataz: 

 Enzimlerin hemen tümü protein yapısında katalizörlerdir. Hücrede yaşam 

enzimlerle olasıdır. Bu yüzden biyomedikal dallarının pek çok alanını etkilerler. 

Diyagnostik alanında olduğu gibi enzimler ayrıca prognozda da kullanılabilirler. 

(Orten ve Neuhaus,1975; Woitge ve ark.,1996; Onat ve ark,2002 ) 

 Bazı kalıtsal metabolik hastalıklar, enzimlerin genetik yönden saptanmış 

anormalliklerine bağlanır. Hücre harabiyeti ile seyreden hastalıklarda ise, bazı 

enzimler plazmaya sızar. Bu nedenle plazmada enzim aktivitelerinin ölçümü , tıbbi 

bozuklukların tanısında önemli yer tutar. Alkalen fosfataz ( ALP ) veya aspartat 

amino transferaz ( AST ) gibi bazı enzimler , birçok dokudan kaynağını alan ve 

karmaşık bir yapı gösteren enzimlerdir. ( Murray ve ark,1993; Onat ve ark.2002 ) 

 

Plazma konsantrasyonlarında artış bazı enzimlerin aktivitesi, hastalıkların 

tanısı ve izleniminde faydalı bir göstergedir. Örn: amilazın pankreatitlerde , asid 

fosfatazın prostat karsinomunda , ALT ve AST düzeylerinin karaciğer ve kalp 

hastalıklarında , alkalen fosfatazın kemik ve hepatobilier hastalıklarda tanısal 

yararının kanıtlanması, klinik enzimolojide çok önemli bir göstergedir (Tietz,1986;  

Onat ve ark.2002;). 

  

Fosfatazlar organik fosfat esterlerini hidrolize ederek inorganik fosfat 

iyonlarını meydana getiren bir grup enzimlerdir. Fosfatazlar ilk olarak 20. yy. 

başlarında bitki ve hayvan hücrelerinde yapılan çalışmalarda fosfat esterlerini 

fosforik aside parçalayan bir enzim olarak bulunmuştur (Yenigün,1976; 

Yıldırım,2000). Optimal aktivite gösterdikleri pH bölgesine göre asit fosfatazlar ve 

alkalen fosfatazlar olmak üzere ikiye ayrılırlar (Orten ve Neuhaus,1975; 

Uzunoğlu,1998). 

  

Uluslararası Biyokimya Birliği’nin (IUB) adlandırma sistemine göre Alkalen 

fosfatazın (ALP) ismi EC 3.1.3.1 orthophoshoric acide monoester phosphohydrolase’ 

dir (Farley ve ark.,1981; Moss,1982; Schiele ve ark.,1983; Chaundry ve ark,1986;  
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Tıetz,1986; Piattelli ve ark.,1996; Uzunoğlu,1998; Magnusson ve ark.,1999). ALP 

ilk defa 1885 yılında Tamman tarafından gündeme getirilmiş, 1907 yılında da 

Yoshimura ve Takaishi tarafından tanımlanarak, fosfat esterlerini hidrolize etme 

kapasitesine sahip enzim sistemleri grubuna dahil edilmiştir (Çelik,1988). Bu 

enzimle ilgili ilk makale 1950 ‘ de Roche tarafından yazılmıştır. Alkalen fosfatazlar 

ilk olarak 1923 ‘ de kemik ve böbrekten izole edilmiştir  (Yıldırım,2001). Alkalen 

fosfatazlar tabiatta çok yaygın olarak bulunurlar. Enzim insan ve hayvan dokularının 

hemen hemen hepsinde, bazı bitki türlerinde, balıklarda, bakteri ve mantarlarda 

bulunmaktadır (Uzunoğlu,1998). Alkali ortamda fosfatları hidrolize eden bir 

moleküldür , bu nedenle alkalen fosfataz olarak adlandırılır. PH = 7’nin üzerinde 

aktivite gösterir. Karaciğer , kemik , bağırsak , böbrek , plasentada bulunan ve  

kemik dokuda osteoblastlardan salgılanan bir enzimdir (Kuftinec ve Miller,1972;  

Aras,1975; Yenigün,1976; Tietz,1986; Gülsün,1993; Uzunoğlu,1998; Onat ve 

ark.,2002 ) 

   

Nilsson ve Granström’ün (1987) yaptıkları bir çalışmada, insan ve hayvan 

serumundaki alkalen fosfatazın karaciğer, barsak ve kemik gibi farklı dokulardan 

kaynaklanan farklı izoenzimlerin olabileceğini rapor etmişlerdir. Bu nedenle alkalen 

fosfataz, serum alkalen fosfataz (S-ALP) ve doku kökenli  nonspesifik alkalen 

fosfataz olmak üzere iki farklı şekilde görüldüğünü rapor etmişler. 

 

 İnsan ve hayvan serumundaki alkalen fosfataz karaciğer , barsak , böbrek , 

plasenta, kemik dokusu, pankreas, tiroid bezi, meme glandı, diş minesi, seminifer 

tubuller, lökösit hücre membranı, endoplazmik retikulum, mitokondri, nükleus zarı, 

hücre membranında  görülür (Yenigün,1976; Tietz,1986; Nilsson ve 

Granström,1987; Uzunoğlu,1998).   Kemik yapımındaki artışla beraber seviyesi artar  

azaldığında düşer (Sepici,2001). Kemikleşmiş kartilaj zengin fosfataz kaynağı olarak 

bilinmektedir (Uzunoğlu,1998). 

  

Alkalen fosfatazın metabolik fonksiyonu tam anlaşılmamakla beraber , 

barsaklarda lipid transportunda ve kemiklerde kalsifikasyonda önemli rölü olduğu 

sanılır (Tietz,1986; Murray ve ark.,1993; Onat ve ark.,2002). Absorptif hücrelerin dış 
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yüzeylerinde bulunur ve transport sürecinde yardımcı olur. Hücre membranının aktif 

transportunu regüle eden bir enzim olduğu düşünülmektedir (Uzunoğlu,1998 ). 

  

Serumdaki alkalen fosfataz 56° C ısıda hızlı bir şekilde denatüre olur. Fakat 

daha düşük ısılarda nispeten stabildir (Tietz,1986; Harris,1989). En stabil olanı 

plasental izoenzimlerdir ve 70° C’de 30 dak. bekletildiğinde stabil kalmaktadır. Bu 

sıcaklıkta diğer izoenzimler stabilitesini kaybeder . Isıya en az dayanıklı olan 

izoenzim ise kemik alkalen fosfatazıdır. Serum alkalen fosfatazı +4° C’de 20 gün,  -

20° C’de dondurulduğunda birkaç ay stabil kalmaktadır. Saf enzime çinko ilave 

edilince (0,2 mM) –20° C’de bir yıl stabil kalmaktadır. Serum 56° C’de ısıtılınca 

kemiğe ait enzim %90-100 oranında, karaciğer ve bağırsak enzimi %50-60 oranında 

aktivite kaybetmektedir. Bu sıcaklık derecelerindeki denatürasyon izoenzimlerin 

tiplendirilmesinde kullanılan önemli bir kriterdir. Enzim 37° C’de maksimum 

aktivite gösterir (Tietz,1986; Uzunoğlu,1998). Genellikle oda ısısında saklanan 

enzimler hafif , fakat 1 – 6 günlük dönemin üzerinde % 3 – 6 , 6 saatlik bir sürenin 

üzerinde ise % 1’lik bir aktivite artışı gösterirler. Hatta buzdolabı ısısında 

depolanmış serumlarda aktivitede bir düşme vardır , serum çözüldükten sonra yavaş 

yavaş tekrar artmaya başlar (Orten ve Neuhaus,1975; Tietz,1986). 

 

Birçok kemik hastalıklarında kan alkalen fosfataz aktivitesi belirgin olarak 

yükselmiştir (Woitge ve ark.,1996; Sepici,2001; Şen ve ark.,2002; Onat ve 

ark.,2002). Raşitizmin hızlı bir şekilde iyileştiği ve kemik rejenerasyonunun hızlı 

olduğu dönemlerde , paget hastalığında , kemik metastazlarında , osteojenik 

sarkomada alkalen fosfataz seviyeleri yüksek bulunur (Kovar ve ark.,1982; 

Tietz,1986). 

 

Cowan ve Young’un yaptıkları bir çalışmada (1973), kemik taraması 

metastatik yönden pozitif çıkan 100 hastadaki serum alkalen fosfataz seviyesi 

(SAPD) değerlendirilmiştir. Bu hastalarda kemik metastazı görülmesine rağmen % 

38’i normal SAPD’si olduğu saptanmıştır. Araştırıcılar klinisyenlerin malign 

hastalıkların uzun süreli tedavisine ya da radikal tedavi kararı vermeden önce 
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şüphelenilen metastatik kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde yalnızca  SAPD’ 

ye güvenilmemesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

 

Başka bir çalışmada (2001), Ortapamuk ve ark. da yeni kanser tanısı konmuş 

40 hastada kemik sintigrafisi, total alkalen fosfataz ve kemik alkalen fosfataz 

izoenzim değerlerini çalışmışlar. Kemik metastazlarının sintigrafik olarak 

gösterildiği hastalarda total alkalen fosfataz ve kemik alkalen fosfataz izoenzim 

değerleri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Kemik alkalen fosfataz seviyelerinin 

iskelet sisteminin genel durumu hakkında ek bilgiler sağlayabileceğinin, yeni kanser 

tanısı konmuş hastalarda değerli bir yöntem olabileceğini rapor etmişlerdir.  

 

Bununla beraber hepatobilier hastalıklarda , hiperparatiroidizm , böbrek 

yetmezliği , sepsis , ilaç kullanımları gibi olgularda alkalen fosfataz aktivitesi 

yüksektir (Tietz,1986). 

 

 Hipoparatirodizm, skorbüt, hipofosfatazi, büyüme geriliği ve anemide 

alkalen fosfataz seviyelerinde azalma görülmektedir (Kumru,1996; Raymond ve 

ark.,2001; ).   

 

Sağlıklı bireylerin alkalen fosfataz aktivitesi ile hasta insanların alkalen 

fosfataz aktivitesi karşılaştırılarak bazı hastalıkların teşhisinde kullanılmıştır. Bu 

nedenle alkalen fosfataz izoformlarının  ayrılması için elektroforez, kimyasal 

inhibisyon, ısı ile inaktivasyon, üre ile inhibisyon ve immunokimyasal metodlar  

kullanılmıştır. Fakat bu metodların hepsi teknik olarak zor ve düşük kararlılığa 

sahiptir (Uzunoğlu,1998; Yıldırım,2001). 

 

 İnsan serumunda bulunan alkalen fosfataz dört izoenzime sahiptir. Bu 

izoenzimler dört bölgeden oluşmuş bir gen tarafından kodlanır. Bu izoenzimlerin üçü 

bulundukları dokuya spesifiklik (TSALP) gösterirken bir tanesi herhangi bir dokuya 

spesifiklik (TNALP) göstermez. 
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1. Plasentada bulunan alkalen fosfataz (PLALP) , 

2. Germ hücrelerinde bulunan alkalen fosfataz (GCALP) , 

3. Bağırsakta bulunan alkalen fosfataz (IALP), 

4. Dokuya nonspesifik alkalen fosfataz (TNALP), 

 

Dokuya nonspesifik alkalen fosfataz kemik, karaciğer, dalak, böbrek, öd, 

akciğer ve gebeliğin 8. haftasına kadar plasentayı da içine alan birçok dokuda 

bulunmuştur. Hamileliğin 8. haftasından 12. haftasına kadar TNALP aktivitesi 

gittikçe azalırken, PLALP’ nin aktivitesi yükselmiştir, 12. haftanın sonunda 

plasentada bulunan tek alkalen fosfataz izoenziminin PLALP olduğu bulunmuştur.   

Bağırsak izoenzimi, sağlıklı kişide, hidrofobiktir, heterojen yapıdadır. Membrana 

bağlı bağırsak alkalen fosfataz aktivitesi normal duodenal sıvıda çok yüksektir. 

(Uzunoğlu,1998; Yıldırım 2001; Raymond ve ark.,2006). 

 

Kemik alkalen fosfatazı ve karaciğer alkalen fosfatazı aynı izoenzim 

izoformlarıdır. Bu izoenzimler , glikolikasyonun bir sonucu olarak farklılaşarak 

izoformlar oluşturur (Karlson,1998;Yıldırım,2001).  

 

Ayrıca kanserli dokulardan kaynaklanan izoenzimler de vardır, bunlar Regan, 

Nagao, Kasahara izoenzimleridir ve çeşitli kanserlerde serumda bulunurlar 

(Uzunoğlu, 1998). 

 

Sağlıklı bir insan serumunda dokuya nonspesifik alkalen fosfatazın altı farklı 

izoformu bulunmuştur. Bunlardan üçü kemik alkalen fosfatazı ( BALP ) ( B/I, B1 , 

B2 ) ve üç tanesi de karaciğer alkalen fosfatazı ( LALP ) , (L1 , L2 , L3 )  'dır.  

(Magnusson ve ark.,1999). 

 

Kemiğin farklı bölgelerinde yapılan çalışmalarda kortikal kemiğin B1 ve 

osteokalsince zengin olduğu oysa trabeküler kemikte B2 aktivitesinin daha fazla 

olduğu bulunmuştur(Magnusson ve ark.,1999; Yıldırım,2001). 
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Ergenlikteki büyüme dönemi süresince ve büyüme hormon yetersizliği gibi 

hastalarda , hipofosfatazya , raşitizm , paget hastalığı , kemik kırıkları ve metabolik 

kemik hastalıklarında kemik alkalen fosfatazı (BALP) izoformları arasında seçimli 

farklılıkların oluştuğu tespit edilmiştir. 

  

Sağlıklı bireylerle , osteoporozlu ve hipertiroidizimli hastalar ile 

karşılaştırıldığında hasta olan bireylerin alkalen fosfataz aktivitelerinin yüksek 

olduğu görülmüştür ( Yıldırım,2001 ). 

 

Kemik alkalen fosfatazı mineralize kıkırdak , odontoblastlar , mine organı ve 

sementte de mevcuttur (Yamalık,1989). 

   

 Alkalen fosfataz enziminin yüz kemikleri gelişimi sırasında kemik yapımının 

oluştuğu bölgelerde sınırlı olduğu gözlenmiştir (Granström,1986). Ortodontik tedavi 

sırasında alkalen fosfatazın basınca uğrayan bölgelerde tesbit edilememesi kemik 

formasyonunun inhibe edilmiş olmasıyla açıklanmış ve alkalen fosfatazın birden çok 

izoenziminin  kemik mineralizasyonuna katıldığı ileri sürülmüştür (Lilja,1984).  

 

1996 yılında İnsoft ve King’in yaptıkları bir çalışmada, diş hareketi sırasında 

diş eti oluğu sıvısında (DOS) asit ve alkalen fosfatazı incelemişlerdir. Sonuç olarak, 

ortodontik diş hareketi sırasında DOS’ da asit ve alkalen fosafataz aktivitelerinde 

oluşan değişimlerin, alveol kemik remodelinginin bir yansıması olarak meydana 

geldiğini ve DOS ALP aktivitesinin gingival enflamasyondan kısmen etkilendiğini 

bildirmişlerdir.  

 

Perinetti ve ark. (2002) dişin ortodontik hareketi esnasında dişeti cebindeki 

alkalen fosfataz aktivitesini incelemişler ve artmış alkalen fosfataz aktivitesinin 

ortodontik tedaviden kaynaklanan kuvvetlerden etkilenmiş olabileceğini 

düşünmüşler. Dişli alanlarda ALP seviyelerinin sıkışma bölgelerine karşın gerilim 

bölgelerinde gaha yüksek olduğunu saptamışlardır. Bununla birlikte artmış ALP 

aktivitesinin klinik olarak tespit edilebilen diş hareketlerinden bağımsız olarak, plak 
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retansiyonu yaratan aygıtlardan kaynaklanan enflamasyona bağlı olabileceğini rapor 

etmişlerdir. 

 

Alkalen fosfataz aktivitesi dental  plakta da gösterilmiş ve dental plağın 

mineralizasyonunun bakterilerin pasif bir mineralizasyonu olmadığı , enzimlerin 

başlattığı aktif bir olay olduğu belirtilmiştir (Friskopp ve Hammarström ,1982). 

 

Cep sıvısında da alkalen fosfataz varlığı gösterilmiştir . Alkalen fosfatazın 

cep sıvısı düzeyi serumdakinden daha yüksek bulunmuştur (Binder ve ark.,1987; 

Yamalık,1989). Enzimin cep sıvısında yüksek oluşu lokal olarak periodontal dokular 

veya cep içinde üretildiğini düşündürmüştür. Alkalen fosfatazın büyük bir olasılıkla 

dokudaki lokal bir kaynaktan , sabit bir oranda üretildiği , periodontal cebe cep 

sıvısından bağımsız olarak girdiği ve orada dilüe olduğu fikri öne sürülmüştür. 

Ayrıca bu enzimin periodontal hastalık aktivitesinin belirlenmesinde bir teşhis aracı 

olarak kullanılabileceği önerilmiştir (Binder ve ark.,1987). 

 

1983’de Cimasoni, alkalen fosfatazın periodontal dokularda da mevcut 

olduğunu bildirmiştir (Lamster ve ark.1985). Binder ve ark.(1987) ise periodontitis 

ile alkalen fosfataz konsantrasyonu arasında pozitif korelasyon olduğunu saptamıştır.  

 

Renal alkalen fosfatazın sağlıklı insan serumunda görülmeyip yalnızca 

böbrek hastalıklarında  ender olarak görülmesine karşın, böbrek 

transplantasyonlarının reddedildiği bazı vakalarda saptandığı rapor edilmiştir 

(Gülsün,1993).  

 

Torun ve ark. (2002) diyaliz tedavisi öncesi kronik böbrek yetmezliği olan 50 

hastada el-bilek grafisi, intakt parathormon ve kemik alkalen fosfataz değerlerini 

çalışmışlar. El-bilek grafisinde % 14’de subperiosteal rezorpsiyon saptanan grupta 

serum intakt parthormon ve kemik alkalen fosfataz değerleri anlamlı olarak daha 

yüksek bulunduğu rapor edilmiştir. 
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  Alkalen fosfataz aktivitesi kemik hastalıklarında en sık kullanılan 

biyokimyasal göstergelerden birisidir ve osteoblastlardan kaynaklanır. Bu nedenle 

osteoporotik hastalarda serum alkalen fosfataz aktivitesi nadiren normalin iki katını 

aşmaktadır (Çetiner ve ark.,2001; Ecer ve ark.2005). 

 

 Serum total alkalen fosfataz düzeyleri eğer karaciğer-safra bozuklukları 

dışlanabilirse sadece kemik yapımının bir indeksi olarak kullanılabilir. Buna karşılık 

alkalen fosfatazın kemik spesifik izoenzimi ( BAP ) yanlızca osteoblast membranına 

yerleşiktir ve osteoblast aktivasyonu varsa dolaşıma salınmaktadır. Bu nedenle BAP’ 

ın ölçümü , kemik dışı patolojilerden daha az etkilenir ( Magnusson ve ark.,1995; 

Ecer ve ark.,2005). 

 

 Alkalen fosfataz enziminin kandaki seviyesi bazı hastalıkların tanısında ve 

tedavisinde önemli ip uçları vermektedir , örn. Alkalen fosfataz aktivitesi birçok 

karaciğer hastalığında , kemik hastalıklarında , kemik rejenerasyonu meydana gelen 

hastalıklarda yükselebilmektedir. Özellikle raşitizimde bu artış çok belirgin ve 

hastalığın ağırlığı ile oldukça paralellik göstermektedir ( Dere ve ark.,1999 ). 

 

Kemik hastalıkları içinde serum alkalen fosfataz aktivitesi seviyesinin en 

yüksek olduğu hastalık Paget hastalığıdır ( osteitis deformans ). Paget hastalığında 

alkalen fosfataz aktivitesinin değeri normal üst sınırdan 10-25 kat daha fazladır. 

Ancak bu değer osteomalazide hafif bir yükselme gösterir. D vitamini tedavisinde ise 

bu değer yavaş yavaş düşer. Osteoporosisde değerler genellikle normaldir. 

Raşitizimde ( rickets ) değerler normalin 2-4 katı olarak görülebilir ve vitamin D 

tedavisinde yavaş yavaş normale döner. Osteojenik kemik kanserli hastalarda çok 

yüksek enzim düzeyleri görülür.(Gülsün,1993) Ayrıca öströjen ve progesteron gibi 

ilaçlar da alkalen fosfataz aktivitesini arttırmaktadır (Kumru,1996). 

 

Çağavi ve ark. (2005) yaptıkları bir çalışmada pagetli bir hastanın laboratuvar 

tetkiklerinde alkalen fosfataz seviyesinin yüksek , kemik spesifik alkalen fosfataz 

seviyesinin normalin altında olduğunu bildirmişlerdir.  
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 Paget hastalığı , osteitis fibrosa , raşitizm , osteomalazi,  osteosarkoma  ve 

metastatik iskelet karsinoması gibi hastalıklarda osteoblastik aktivitede artma ve 

osteosarkomada da aşırı bir kemik oluşumu gözlenmektedir (Gülsün,1993 ). 

 

Osteoindüktif potansiyeli olan hücrelerin alkalen fosfataz aktivitesi yönüyle 

zengin olduğu rapor edilmiştir. Bunun aksine , osteoinduktif aktivitesi olmayan 

hücrelerde bu enzim aktivitesi düşüktür (Wlodarski ve Reddi,1986). 

 

İskelet sisteminin travma ile karşı karşıya kalmasını takiben serum alkalen 

fosfataz seviyesinde değişiklikler olduğu hem deneysel hem de klinik olarak 

saptanmıştır (Nilsson ve Granström, 1987; Olusola ve ark., 1989; Ingle ve ark., 1999). 

Travmanın insan vücudunda generalize fizyolojik bir cevap oluşturduğu bildirilmiştir. 

Bazı araştırıcılar fraktürleri takiben total serum alkalen  fosfataz seviyesinde ılımlı bir 

artış olduğunu rapor etmişler, kemik fraktürlerinin iyileşmesi sırasında da geçici 

yükselmeler görülebildiğini bildirmişlerdir (Lal ve ark.,1976). 

 

 Farley ve ark. (1981) serum alkalen fosfataz aktivitesindeki değişikliklerin, 

kemik oluşumundaki değişiklikleri yansıttığı ve serum total alkalen fosfataz 

aktivitesinin, iskelet alkalen fosfataz aktivitesinin göstergesi olmadığını rapor 

etmişlerdir. 

 

1993 yılında Gülsün  herhangi bir sistemik rahatsızlığı olmayan 

maksillofasiyal fraktürlü 30 erişkin hastada, eksternal travma, farklı tedavi yöntemleri 

ve anestezi şeklinin serum alkalen fosfataz seviyesi üzerine olan etkilerini, 10’ar 

kişilik 3 ayrı grup hastadan yedi farklı seansta kan örnekleri alarak klinik olarak 

araştırmış, yapılan değerlendirme sonucunda da  seanslar arası artışın önemsiz 

olduğu, postoperarif 7. ve 20. günlerde primer kal oluşumu nedeniyle belirgin bir 

yükselme olduğu ve 30. günde ALP seviyesinin ilk değere döndüğünü bildirmiştir. 

 

Olusola ve ark. (1989), fraktür sonrası total serum alkalen fosfataz 

aktivitesindeki yükselmelerin çok da kayda değer bulunmadığını ve fraktür sonrası bir 
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teşhis göstergesi olamayacağını ancak, alkalen fosfatazın kemiğe ait izoformlarının 

bu tür durumlarda ölçülmesinin çok daha faydalı olacağını bildirmişlerdir.    

  

Lal ve ark. (1976) komplike olmayan kapalı fraktürleri takiben belirli 

aralıklarla serumdaki çeşitli protein komponentlerinin, minerallerin, enzimlerin ve 

eritrosit sedimentasyon oranının saptanmasının , normal fizyolojik değişiklikleri 

göstererek iyileşme proçesinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabileceğini rapor 

etmişlerdir. Bu komponentlerdeki değişimlerin yaralanmanın ciddiyeti ile ilgili 

olabileceği ve travmayı takiben görülen anormal değişimlerin, önemli patolojilerin 

erken saptanmasına katkıda bulunabileceği ileri sürülmüştür. 

 

1994’de Wilburgen ve ark. yaptıkları çalışmada kafa travması geçiren 

hastaların  kemik fraktürlerini takiben kemik rejenerasyonunu inceleyip serum 

değerlerine bakmışlar ve yüksek ossifikasyon hakında bilgi edinmişlerdir. Buna göre, 

ALP değerleri ile kemik izoenzimi ve tip I prokollajen karboksi  terminal propeptid 

[PICP] değerleri kafa travmaları ile uzun kemik ve geniş eklem fraktürlerinin 

grubunda  5 – 20 kat daha fazla olduğunu, ayrıca  PICP değerinin travmadan 1 hafta 

sonra farkedilir şekilde yüksek konsantrasyonda olduğunu ve aynı zamanda ALP ve 

kemik izoenzim miktarlarındaki artışın 2. haftada da devam ettiğini bildirmişlerdir. 

 

Nilsson ve Granström, Struck ve ark. (1969)  çalışmalarında köpeklerde tibial 

fraktürden sonra serum alkalen fosfataz aktivitesinin başlangıçta düştüğünü ve üç 

hafta sonra da ilk seviyesine döndüğünü saptamışlardır (Nilsson ve ark.,1987). 

 

Bowles ve ark. (1997) Tibia fraktürü sonrası serum kemik alkalen fosfataz 

değişikliklerini incelemişler, fraktür sonrası 4.günden itibaren anlamlı bir 

yükselmenin  8. güne kadar uzadığını, daha sonra aktivitede bir düşme meydana 

geldiğini ve bu aktivitenin 10. haftada 1. güne göre daha yüksek olduğunu rapor 

etmişlerdir. 

 

  



 21

Travma sonucu plazma komponentlerinde ne gibi değişikliklerin olduğu 

yapılan çeşitli çalışmalar ile araştırılmıştır (Mallmin ve ark.,1993; Bowles ve 

ark.,1996; İngle ve ark.,1999; Perinetti ve ark.,2002).  

  

Ingle ve ark. (1999) Tibia ve fibula fraktürü olan 14 erişkin hastada kemik 

mineral yoğunluğuna ve kemik markırları değişikliklerini incelemişlerdir. Bu 

araştırıcılar, her hastadan 9 ayrı zamanda fraktürden sonra 1., 3. ve 7. günlerde ve 

2.,4.,6.,12.,26.,52 ci haftada kan ve üriner örnekler almışlar, çalışma sonucunda 

kemik alkalen fosfataz (iBAP), osteokalsin (Oc), procollagen type I N- terminal 

propeptide (PINP) değerlerinde önemli değişikliklerin görüldüğünü bildirmişlerdir. 

 

Bunun yanında LAL ve ark. (1976), ekstremite fraktürü olan 25 erişkin 

hastada, 30 günlük bir sürenin üzerinde plazma komponentlerini, redüksiyondan bir 

gün önce, redüksiyonu takiben 5.,10. ve 30. günde kan örneği alarak incelemişler, 

sonuçta da serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve asit fosfatazın fraktürleri 

takiben önemli bir değişiklik göstermediğini rapor etmişlerdir. 

 

Olusola ve ark (1989), kapalı tibia fraktürü olan 50 erişkin hastada serum 

osteokalsin ve total alkalen fosfataz seviyelerini incelemişler.  50 hastanın tamamında 

fraktürü takiben 20. haftaya kadar 15 günde bir total ALP seviyesine, aynı zamanda 

bu hastaların 14’de ise fraktür sonrası 0., 4., 8., 12., ve 16. haftada sadece serum 

osteokalsin seviyesine bakmışlar ve çalışma sonucunda serum osteokalsin 

aktivitesinde düşme, serum ALP aktiviteside başlarda hafif bir yükselme olduğunu 

rapor etmişler fakat bunun istatistiksel  bir anlam taşımadığını bildirmişlerdir.    

 

Araştırıcılardan bazıları serum alkalen fosfatazın, mandibuler osteotomiden 

sonra sert doku rezorpsiyonu ve tamirinin, morfolojik belirtileri ile ilişkili olarak 

değiştiğini ve bunun cerrahi girişimlerden sonra sert doku değişiminin bir göstergesi 

olarak kullanılabileceğini rapor etmişlerdir (Granström ve ark.,1984; Nilsson ve 

ark.,1987). 
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Alkalen fosfatazın rölü tam olarak bilinmemekle beraber enkondral 

kemikleşme gösteren kıkırdaktaki alkalen fosfataz aktivitesinin yüksek oluşu bu 

enzimin matrikste fosfat iyonları doygunluğu yarattığı ve bu sayede mineralizasyonda 

etkin olduğu düşünülmektedir. Osteoblastların yaptığı mineralizasyonda kalsiyum ve 

fosfatın rastgele çökelmemesi, bu olayda alkalen fosfatazın etkisinin olduğunu akla 

getirmektedir (Uzamış,1996). 

 

Yeni kemik oluşumu ile olan ilişkisinden dolayı, yaşamın ilk 3 ayında ve 

adolesanstaki büyüme atağı döneminde kemik dönüşüm hızının bir göstergesi olarak 

serum alkalen fosfataz enzim düzeyi de artış gösterir (Şen ve ark. 2002). Bu 

araştırıcılar, yaptıkları bir çalışmada, erkek adolesanlarda alkalen fosfataz düzeyleri 

ile yaş, cinsel gelişme evreleri ve pubertedeki büyüme atağı arasındaki ilişkiyi 

saptamaya çalışmışlardır. Bu araştırmada alkalen fosfatazın doruk düzeyine cinsel 

gelişmenin 3. ve 4. evrelerinde, takvim yaşı (= kemik yaşı) ortalaması 13,5 iken 

ulaştığını belirtmişler. Cinsel gelişmenin de 5. evresinde büyüme hızının 

yavaşlamasıyla alkalen fosfataz düzeylerinin belirgin olarak düştüğü görmüşlerdir. 

Adolesanlarda büyümeyle ilgili parametrelerin değerlendirilmesinde yaştan ziyade, 

cinsel gelişme evrelerinin dikkate alınmasının daha uygun olacağını bildirmişlerdir.  

  

 Ayrıca , kemik fraktürlerinin iyileşmesi esnasında da enzimin yoğunluğunun 

arttığı, bu nedenle de alkalen fosfataz seviyelerinin yorumunda hastanın yaşının 

önemli olduğunu rapor etmişlerdir (Kumru,1996). 

 

 Normal bir kişinin serum örneğinde baskın olarak alkalen fosfataz enziminin 

kemik ve karaciğer formları bulunur , plasenta ve bağırsak formları ise daha az 

konsantrasyondadır. Pediatrik populasyonlarda total serum alkalen fosfataz 

aktivitesinin %80-90 ‘ nın kemik orijinli olduğu rapor edilmiştir ( Ecer ve ark.,2005).  

 

 Yapılan bir çalışmada, Kruse ve ark. (1977) 2-13 yaşları arasındaki sağlıklı 

çocuklarda yaptıkları bir çalışmada, total alkalen fosfataz düzeyinin %77’sinin kemik 

izoenzimine , %12 bağırsağa , %9 nun ise karaciğer izoenzimine ait olduğunu 

bulmuşlardır. Bu nedenle pediatrik yaş grubunda kemiğe spesifik alkalen fosfataz  
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(BAP)’ın ölçülemediği durumlarda serum total alkalen fosfataz düzeyinin 

ölçülmesinin yeterli olabileceği düşünmektedirler (Şen ve ark., 2002). 

 

Kovar ve ark. (1982) yaptıkları çalışmada, 30 erken doğan bebekte plazma 

alkalen fosfataz, plazma kalsiyum, inorganik fosfor ve alkalen fosfataz izoenzim 

paternlerine ait ölçümler yapmışlardır. Bu dört örnekteki değişiklikler PAP 

aktivitesindeki değişime bağlanmıştır. 30 bebeğin dört tanesinde raşitizm olduğu, 

raşitik olmayan 26 bebeğin, 14 tanesinde artan yaşla beraber PAP’da artış, pik ve 

azalma gösteren bir patern saptamışlardır. Raşitizm olan bebeklerde seviyeler daha 

yüksek bulunmuştur. 30 denekte yaşlılık ve çocukluk referansları incelenmiş, verilen 

üst seviyeden beş katı fazla aktivitenin olgun kişilerde kabul edilebilir olduğunu 

belirtmişler ancak bu değerlerin üstündeki rakamların raşitizm varlığını ortaya 

koyduğunu rapor etmişlerdir. 

 

 Adolesanstaki büyüme atağı döneminde artan kemik dönüşüm hızının bir 

göstergesi olarak serum alkalen fosfataz enzim düzeyinin arttığı 

bilinmektedir.Osteoblastik aktivite pubertedeki büyüme atağı döneminde hızla 

artarak, büyüme hızının en fazla olduğu noktada maksimum düzeye erişir ki, 

osteoblastik bir belirleyici olan alkalen fosfatazın da, bu dönemde doruk düzeye  

çıkması beklenmektedir (Şen ve ark.,2002). 

  

Günümüzde serum alkalen fosfataz aktivitesini ölçmek için kullanılan en 

yaygın yöntemler ; Bessey-Lowry-Brock, Bodansky, King-Armstrong, Klein-Reid-

Babson, International, Shinowara-Jones-Reinhart yöntemleridir (Kaplan,1972). 

 

Birçok araştırıcı alkalen fosfataz aktivitesinin normal sınırlarının, 50 yaşın 

üzerindeki erişkinlerde kademeli olarak ve erkeklerde kadınlardan daha fazla bir artış 

gösterdiğini rapor etmişlerdir (Kaplan,1972; Gülsün,1993; Hsu ve Tsai,1997). 

Kadınlarda alkalen fosfataz aktivitesinin artışı en çok menapoz döneminde görülür. 

Postmenapozal dönemdeki  aktivite, premenapozal dönemdeki kadınlardan daha 

fazladır (Schiele ve ark.,1983; Gülsün.1993). 
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 Dokudaki inhibitör maddelerin uzaklaştırılmasında da alkalen fosfatazın rolü 

olduğu düşünülmektedir. İnorganik pirofosfatın kalsifikasyon inhibitörü olarak görev 

yaptığı bilinmektedir. Kemikteki alkalen fosfatazın inorganik pirofosfataz aktivitesi 

vardır. Kalsifikasyonun pirofosfat iyonları tarafından baskılandığı, bu durumda 

pirofosfataz aktivitesi ile elimine edildiği bildirilmiştir (Uzamış,1996). 

 

 Hipofosfatazyadaki kemik kaynaklı alkalen fosfataz  düzeyindeki düşme, 

alkalen fosfatazın mineralizasyon üzerindeki etkisini göstermektedir. Ayrıca alkalen 

fosfataz kollagenin fagositozu ve yıkımında da etkili olduğu bildirilmiştir 

(Uzamış,1996). 
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                                 2.GEREÇ VE YÖNTEM 
 

 

Araştırmamız, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene 

Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalına, gerek eksternal travmayla gerekse çene-

yüz bölgesi ameliyatı geçirmek üzere başvuran erişkin ve hiçbir sistemik rahatsızlığı 

olmayan 28 hasta üzerinde gerçekleştirildi. 

   

12’si kadın 16’ı erkek olan hastaların yaşları 18-31 arasında değişmekteydi. 

Kadın hastaların yaş ortalaması 23 ve yaş dağılımı 19-27 arasında değişmekteydi, 

erkek hastaların yaş ortalaması 22.86 ve yaş dağılımı 18-31 arasındaydı. Genel yaş 

ortalaması ise 18-31 olup ortalama 22.86 ± 3.429 olarak saptandı. 

 

 

Çizelge –1. Olguların cinsiyet ve yaş dağılımına ait veriler: 

        

      Sayı 

 

       % 

Yaş dağılımı Yaş 

ortalaması 

Kadın         12       42.9     19-27 23 

Erkek        16       57.1     18-31 22.86 

Toplam        28       100     18-31 22.86 

 

 

Araştırmada yer alan  28 hasta 3 gruba ayrıldı. 1. grup mandibula fraktürü ile 

gelen 8 hastadan, 2. grup tek çene osteotomi geçirecek olan 10 hastadan ve 3. grup  

çift çene osteotomi geçirecek 10 hastadan oluşmaktaydı. Hastaların 6’sına lokal 

anestezi altında, 22’sine ise genel anestezi altında müdahale yapıldı. 
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Çizelge- 2. Olguların gruplara göre dağılımı: 

         Hasta tipi         Hasta sayısı    Yüzde dağılımı 

             Kırık                   8                  28.6 

 Tek çene osteotomi                  10                  35.7      

 Çift çene osteotomi                  10                  35.7 

           Toplam                  28                  100 

 

 

Çalışma grubundaki hastalara ilk işlem olarak anamnez ve gözlem formu 

dolduruldu (Bkz.: ek1). 

   

Her hastadan 4 farklı seansta  disposible enjektorlerle alınan 3cc’lik kan 

örneklerinin hazırlanmasında  biyokimya tüplerinden ve kanın santrifüje edilerek 

serum örneklerinin elde edilmesinde Beckman Model TJ-6 santrifüj cihazından 

yararlanıldı. Serum örneklerinin tüplere aktarılmasında mikropipetler kullanıldı. 

Serum Alkalen Fosfataz testi için A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri 

Biyokimya labaratuvarı ile A.Ü. Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Merkez 

Labaratuvarı ile ortak çalışma sürdürüldü.  

 

Daha sonra her hastadan travmanın alkalen fosfataz seviyesi üzerindeki 

etkisini incelemek için aç karnına preoperatif  ve postoperatif 1., 7. ve 21. günlerde 

olmak üzere, disposible enjektörlerle alınan 3cc kan  biyokimya tüplerine konuldu. 30 

dk. bekletildikten sonra A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyokimya 

laboratuvarında Beckman Model TJ-6 santrifüj cihazında 10 dk. süre ile santrifüj 

edilerek serum ayrıştırıldı ve serum örnekleri aynı gün içerisinde A.Ü. Tıp Fakültesi 

İbni Sina Hastanesi Merkez Laboratuvarına ulaştırılarak, oradaki OLYMPUS AU 

2700 analysers (Olympus Diagnostica GmbH, Wendenstrabe 14-18, D- 20097 

Hamburg)  cihazında incelendi. 
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İstatistiksel değerlendirmelerde şu testler kullanıldı: yaş ortalamaları tek yönlü 

varyans analiziyle karşılaştırıldı, gruplar arası farklılık Kruskall Wallis tek yönlü 

varyans analizi , grupların hangilerinin birbirinden farklı olduğu çoklu karşılaştırma 

testleri yardımıyla , anestezi türleri arasındaki ve cinsiyet grupları arasındaki 

farklılılar ise  Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. 

 

 

 

Ek-1: 

 

Anamnez ve Gözlem Formu 

 

 
Adı Soyadı: 

 

 Yaşı: 

 

 Adresi: 

 

 Telefonu: 

 

 Mesleği: 

 

 Dosya No.: 

 

 Müracaat ettiği tarih: 

 

 Sistemik rahatsızlığı: 

 

 Hastanın yakınması: 
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 Hastanın öyküsü: 

 

 Klinik bulgular: 

 

  Ekstra-oral: 

 

  İntra-oral: 

 

 Radyolojik bulgular: 

 

 Varsa önceki travma öyküsü: 

 

 Yumuşak doku yaralanması: 

 

 Operasyonun yapıldığı tarih: 

 

 Uygulanan anestezi şekli: 

 

 Yatış tarihi: 

 

 Kullanılan ilaçlar: 

 

ALP ölçüm sonuçları: 

 

1. Seans ALP: 

2. Seans ALP: 

3. Seans ALP: 

4. Seans ALP: 

 

 

 

 

  



 29

3. BULGULAR 
 

  

Çalışmamıza alınan 28 hastanın 12’si kadın 16’sı erkek olup yaşları 18-31 

arasında değişmekteydi. 

 

 Mandibula fraktürü ile  başvuran 1. gruptaki 8 hastanın, 6’sının tedavileri 

lokal anestezi altında konservatif yaklaşımla ve 2’si genel anestezi altında açık 

redüksiyonla yapılmıştır.  Hastaların operasyon öncesi, operasyon sonrası 1. gün, 7. 

gün ve 21. gün olmak üzere toplam 4 seansta alınan serum örneklerindeki alkalen 

fosfataz seviyeleri ve her hastanın seans ortalama alkalen fosfataz değerleri ile 8 

hastanın ortalama alkalen fosfataz değerleri çizelge-3’de gösterilmiştir. 2 si kadın, 6 

sı erkek olan bu gruptaki hastaların yaş ortalaması 24.88 ± 4.42 (18-31 yaş). 

  

Her hastaya ait seans ortalama alkalen fosfataz değerleri 41.5 ± 2.51 ile 67.75 

± 6.13 arasında değişmekteydi. 

 

Ayrıca seanslar arası serum alkalen fosfataz değerleri de farklılık 

göstermekteydi. Bunun yanında fraktür iyileşmesi boyunca 8 hastanın seanslar 

arasında alkalen fosfataz seviyesinde operasyon öncesi değerlere göre 4 hastada artma 

4 hastada ise azalma görüldü. 

 

   Çizelge-3. I Grup kırık ( 8 hasta) hastası ALP seviyeleri: 
Hastalar 1.seans 

( preop ) 

2. seans 

(postop 1. gün) 

3. seans 

(postop 7. gün) 

4. seans 

(postop 21. gün) 

Ortalama değerler 

U/I 

Ö.D 72 72 59 68 67,75 ± 6,13 

R.E 42 44 42 38 41,5 ± 2,51 

Y.T 62 42 58 63 56,25 ± 9,74 

M.S 54 50 52 57 53,25 ± 4,03 

K.K 48 44 46 56 48,5 ± 3,40 

S.D 33 60 54 50 49,25 ± 11,58 

M.A 56 52 51 51 52,5 ± 2,38 

K.Y 59 58 53 56 56,5 ± 2,64 

Ortalama değerler 

U/I   52 ± 13,23  52,75 ± 10,19   51 ± 6,32   54,87 ± 9,51 
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Genel anestezi altında tek çenede osteotomi uygulanan 2. gruptaki 10 

hastanın, 4 seansa ait serum alkalen fosfataz seviyeleri ile her hastanın seans ortalama 

alkalen fosfataz değerleri ve 10 hastanın seans ortalama alkalen fosfataz değerleri ise 

çizelge-4’de gösterilmiştir. Bu gruptaki hastaların yaş ortalamaları 23.10 ± 3.14 (20-

29 yaş) olup 6’sı kadın 4’ü erkekti. Her hastaya ait seans ortalama alkalen fosfataz 

değerleri 38.5 ± 6.13 ile 79 ± 8.48 arasında değişmekteydi. 

 

Bu gruptaki hastalarda da iyileşme boyunca postoperatif seanslardaki alkalen 

fosfataz değerlerinde  3 hasta dışında operasyon öncesi değerlere göre bir yükselme 

görülmüştür. 

 

Çizelge- 4. 2. Grup tek çene osteotomi (10 hasta) hastası ALP seviyeleri: 
Hastalar 1.seans 

(preop) 

2.seans 

(postop 1.gün) 

3.seans 

(postop 7.gün) 

4.seans 

(postop 21.gün) 

Ortalama değerler 

U/I 

Ş.Ş 38 31 39 46 38,5 ± 6,13 

S.B 59 49 52 71 57,75 ± 9,77 

Y.Ö 71 62 70 72 67 ± 9,77 

H.Y 83 73 71 89 79 ± 8,48 

E.B 64 50 68 87 67,25 ± 15,26 

K.Y 46 37 38 45 41,5 ± 4,65 

R.K 55 50 52 42 49,75 ± 5,56 

Z.A 46 42 34 45 41,75 ± 5,43 

V.Ş 71 55 55 78 64,75 ± 11,61 

E.E 43 34 38 45 40 ± 3,10 

Ortalama değer U/I  57,6 ± 14,60  48,3 ± 12,12  51,7 ± 14,27  62 ± 18,90  

 

  

Genel anestezi altında çift çene osteotomi uygulanan 3. gruptaki 10 hastanın, 4 

seansına ait serum alkalen fosfataz seviyeleri ile her hastanın seans ortalama alkalen 

fosfataz değerleri ve 10 hastanın seans ortalama alkalen fosfataz değerleri çizelge-

5’de gösterilmiştir. 
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Çizelge-5. 3. Grup çift çene osteotomi (10 hasta) hastası ALP seviyeleri: 

Hastalar 

                             

1.Seans 

(preop) 

 

2.Seans 

(postop 1. gün) 

3.Seans 

(postop 7. gün) 

4.Seans 

(postop 21. gün) 

Ortalama değer U/I 

O.K 65 48 57 77 61,75 ± 12,31 

Y.Ö 49 35 38 62 46 ± 12,24 

B.K 67 47 66 85 66,25 ± 15,52 

S.T 45 38 42 72 49,25 ± 15,43 

M.B 33 31 36 68 42 ± 17,45 

D.D 35 24 35 45 34,75 ± 8,57 

S.D 52 31 35 58 44 ± 13,03 

Y.Ö 44 29 49 55 44,25 ± 11,11 

F.Ş 88 68 61 87 76 ± 13,58 

Ö.B 73 50 61 80 66 ± 13,24 

Ortalama değer U/I 

 
   55,1 ± 17,66   40,1 ± 13,18   48 ± 12,30   68,9 ± 13,81 

 

 

   

Bu gruptaki hastaların yaş ortalamaları 21 ± 1.63 (19-23 yaş) olup, 4’ü kadın 

6’sı erkekti. Her hastaya ait seans ortalama alkalen fosfataz değerleri 34.75 ± 8.57 ile 

76 ± 13.24 arasında değişmekteydi. Bu gruptaki hastalarda iyileşme boyunca 

postoperatif dönemlerdeki  alkalen fosfataz değerlerinde 1 hasta dışında operasyon 

öncesi değerlere göre bir yükselme görülmüştür. 

 

Birinci  grupta yer alan 8 hastanın 3’ü travmanın ertesi günü 5’i ise travmadan 

birkaç gün sonra başvurduğu için tedavileri geç yapıldı. Travmadan bir gün sonra 

başvuran 3 hastada postoperatif iyileşme döneminde  tedavi öncesine göre bir hastada 

değerlerde 2. seansta bir düşme daha sonraki günlerde bir artma görüldü. Diğer iki 

hastadan birinde postoperatif iyileşme döneminde ALP değerlerinde 1. günden 

itibaren 21. güne kadar preoperatif döneme göre bir artış, birinde de postoperatif 

iyileşme döneminde bir düşüş gözlemlendi. Geç tedavi edilen hastalarda  da 

postoperatif iyileşme sürecine paralel olarak 5 hastanın 2’sinde preoperatif döneme 

göre değerlerde artma, 3’ünde de değerlerde bir azalma görülmüştür.    
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Bu hastaların 7’sinde tek fraktür hattı 1’inde ise çift fraktür hattı mevcuttu. 

Hastalardan  3’ü trafik kazası, 3’ü düşme, 2’si de darbe sonucu travma görmüştür. 

Hastalardan sadece birinde deplasman vardı. Trafik kazası yaralanması olan 3 

hastanın 2’sinde postoperatif iyileşme döneminde alkalen fosfataz seviyesinde bir 

artış, 1’inde ise düşüş görüldü. 

 

Düşme öyküsü olan 3 hastadan 2’sinde postoperatif iyileşme döneminde alkalen 

fosfataz seviyesinde bir azalma, 1’inde ise artış görüldü. 

 

Darbe öyküsü olan 2 hastadan 1’inde postopertif iyileşme döneminde alkalen 

fosfataz seviyesinde artış, 1’inde ise azalma görüldü. Fraktürlerin tümü 

mandibuladaydı ve korpus kısmını kapsıyordu (şekil-1). 

 

 

 
Şekil 1. Birinci grup ALP seviyeleri dağılımı. 

 

 

İkinci grupta yer alan ve tek çene osteotomi yapılan 10 hastanın 3’üne 

maksillaya Le Fort I osteotomisi, 7’sine mandibulaya sagittal split osteotomisi 

yapıldı. Le Fort I osteotomisi geçiren 3 hastanın 1’i erkek 2’si kadındı, postoperatif 

dönemde iyileşme paralelinde 2 hastada alkalen fosfataz seviyesinde başta bir düşüş 

21. güne doğru preop seansa doğru yaklaşma, 1 hastada seviyede düşüş görüldü. 
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Sagittal split osteotomisi geçiren 7 hastanın 4’ü kadın 3’ü erkekti. Hastaların 

5’inde postoperatif dönemde iyileşme paralelinde başlarda değerlerde bir düşme 21. 

güne doğru da operasyon öncesine göre bir artış görüldü,  diğer ikisinde de değerlerde 

bir düşüş görüldü. (şekil-2). 

 

 

Şekil-2. ikinci grup ALP seviyeleri dağılımı. 

 

 

çüncü grupta yer alan ve çift çene osteotomi uygulanan 10 hastanın 4’ü bayan 
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erkekti. Bu hastaların 9’unda postoperatif dönemde iyileşme paralelinde 

operasyon öncesi döneme göre ilk seansta bir düşüş, 7. ve 21. günlerde de bir artış, 1 

hastada postoperatif dönemde iyileşme sürecine paralel operasyon öncesine göre 

değerlerde düşüş fakat son seansta preoperatif seviyeye yaklaşma görüldü (şekil-3). 
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    Şekil-3. üçüncü grup ALP seviyeleri dağılımı. 

 

Üç grupta da yaş ortalamalarına baktığımız zaman fraktür grubunda yaş 

ortalaması 24.88 ± 4.42 (18-31 yaş), tek çene osetotomi grubunda 23 ± 3.14 (20-29 

yaş) çift çene osteotomi grubunda da 21  ± 1.63 (19-23 yaş), totalde de yaş ortalaması 

22.86 ± 3.42 olarak saptandı. Üç grupta da yaş ortalamaları tek yönlü varyans analizi 

ile karşılaştırıldı ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). Çizelge6  

 

 

Çizelge-6. Yaş ortalamaları tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırıldı.fark 

bulunamadı. 

(p>0.05). 

       GRUP 

 

             KIRIK    BİMAXİLLER             SAGİTTAL 

 

       YAŞ 

24,88 ± 4,422 21 ± 1,633 23 ± 3,143 

 

İST.ANLAMLIK 

        NS                             NS          NS 

 

 

 

  



 35

Her üç grupta da bulunan hastaların seanslar arasındaki 1-2 seans, 1-3 seans 

ve 1-4 seans arası yüzde değişim alındı ve gruplar arası farklılık Kruskal Wallis tek 

yönlü varyans analizi ile karşılaştırıldı. Test sonucuna göre her üç grupta da hastaların 

operasyon öncesi dönemdeki serum alkalen fosfataz değerleri ile postoperatif 1. 

gündeki ve 21. gündeki alkalen fosfataz değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir sonuç saptandı (p<0.016). 

.  

ALP 1-2 arası  ve ALP 1-4 arası değişim açısından gruplar arasında fark 

olduğu görülürken,  operasyon öncesi ile 7. gün yani ALP 1-3 seansları arası anlamlı 

bir sonuç bulunamamıştır. 

 

 Gruplardan hangilerinin birbirinden farklı olduğu çoklu karşılaştırma 

testleriyle yapıldı. ALP nin operasyon öncesi seans değerleri ile postop 1.,7. ve 21. 

gündeki   seans değerleri karşılaştırıldı. Hastaların operasyon öncesi serum  alkalen 

fosfataz değerleri ile postoperatif 1. gündeki serum  alkalen fosfataz değerleri  arası 

değişim açısından kırık-çift çene osteotomi ve tek çene-çift çene osteotomi arasında 

fark bulundu (p<0,016). 

  

Yine hastaların operasyon öncesi serum alkalen fosfataz değerleri ile 

postoperatif  21. gündeki serum  alkalen fosfataz değerleri arası değişim açısından 

kırık-çift çene ve çift çene-tek çene arasında fark bulundu (p<0,016). 

 

Diğer senslar arasında yapılan test sonuçlarının ise önemli olmadığı 

görülmektedir. (p>0.05). çizelge- 7  
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 Çizelge-7. Her 3 gruptaki hastalarda seanslar ve gruplar arasındaki farklılığın önem    

testi. 
Grup 

                

Kırık 

(Median(min-max) 

Bimaxiller 

(Median(min-max) 

 

Sagittal 

(Median(min-max) 

İst. Anlamlık

ALP 1-2 

 

-0,8475 (-3,26 - 81,82) -29,21 (-40,38 - -6,06) -14,812 (-22,54 – 2,33) p<0,016 

ALP 1-3 

 

-6,2918 (-11,11 – 63,4) -9,487 (-32,69 – 11,36) -11,746 (-26,09 – 6,25) NS 

ALP 1-4 -9,2262 (-66,13 – 51,5) 25,765(-1,14 – 106,06) 5,94 (-23,64 – 35,94) p<0,016 

 

Her üç gruptaki hastaların seanslar arası değişimin anestezi türleri açısından 

değerleri çizelge-8’de verilmiştir. Operasyon öncesi serum  alkalen fosfataz değerleri 

ile postop 1., 7. ve 21. gün serum alkalen fosfataz değerleri arasında anestezi türleri 

açısından fark olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Yalnızca operasyon öncesi serum  

alkalen fosfataz değerleri ile postop 1. gün alkalen fosfataz değerleri arasındaki 

değişimin farklı olduğu görülmüştür  (p<0,016). 

 

 Diğer seanslar arasında  yapılan test sonuçlarının ise önemli olmadığı 

görülmektedir. (p>0.05). çizelge- 8  

 

  Çizelge–8. ALP 1-2, 1-3, 1-4 arası değişimin anestezi türleri (genel, lokal) arasında   

farklı olup olmadığı karşılaştırılmıştır: 

Grup Lokal 

(Median(min-max) 

Genel 

(Median(min-max) 

İst. Anlamlık 

ALP 1-2 

 

0 (-32,26 – 81,82) -19, 56 (-40,38 – 4,76) p<0,016 

ALP 1-3 

 

-6,45 (-11,63 – 63,64) -8,92 (-32,69 – 11,36) NS 

ALP 1-4 

 

-5,26 (-66,13 – 51-52) 11,53 (-23, 64 – 106, 06) NS 
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4. TARTIŞMA 
 

 

 

Uzun yıllar kemiğin fizyolojisini, özellikle kalsifikasyonunu aydınlatmak için 

çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Kaplan,1972; Kuftinec ve Miller,1972; Fauran ve 

Oustrin,1986). 

 

Bu konuda rolü olduğu bilinen alkalen fosfataz ile ilgili yapılan bir çok 

araştırmada, enzimin biyolojik varyasyonlardan, sistemik hastalıklardan etkilendiğini 

ve dolayısıyla da kemik fizyolojisini  etkilediğini belirtilmiştir (Farley ve ark.,1981; 

Schiele ve ark.,1983; Bollen ve ark.,1989). 

 

Serum alkalen fosfataz ölçümlerinin öneminin 20-30 yıldır hiç azalmadığı ve 

bu sürede alkalen fosfatazın tanısal enzimolojideki yerinin ve öneminin saptandığı 

bildirilmiştir (Moss,1982). 

 

Schiele ve ark. (1983), alkalen fosfatazın biyolojik varyasyonlarını etkileyen 

faktörler üzerine yaptıkları 32.329 kişiyi kapsayan bir çalışmada; total plazma alkalen 

fosfatazının 4-14 yaşları arasında maksimum değere ulaştığını (225 U/L), 20 

yaşlarında da yetişkin düzeyine ulaştığını bildirmişlerdir. Puberte dönemi kız 

çocuklarında erkek çocuklarına göre alkalen fosfatazın daha düşük olduğu ve bu 

durumun yetişkin dönem için de geçerli olduğu rapor edilmiştir. Fakat 50 yaşından 

sonra erkek ve kadınlarda alkalen fosfataz artışının hemen hemen aynı olduğu, 

kadınlardaki artışın en çok menapoz döneminde görüldüğü bildirilmiştir. 

 

Çocuklarda kemik yaşına ve osseofikasyon proçesine bağlı olarak alkalen 

fosfataz seviyesi ve kemik izoenzimlerinin boy ile ilişkisinin istatistiksel olarak 

önemli olduğu rapor edilmiştir. Oral kontraseptifler ve hipolipemik ajanların alkalen 

fosfataz seviyesini düşürdüğü, antiepileptik ilaçların ise kuvvetli bir şekilde 

yükselttiği ve hamileliğin son 3 ayında plasental izoenzimlerin etkisiyle alkalen 
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fosfataz seviyelerinin maksimum değerlere ulaştığı bildirilmiştir (Schiele ve 

ark,1983). 

 

Şen ve ark. (2002) yaptıkları bir çalışmada, erkek adolesanlarda alkalen fosfataz 

düzeyleri ile yaş, cinsel gelişme evreleri ve pubertedeki büyüme atağı arasındaki 

ilişkiyi saptamaya çalışmışlardır. Bu araştırmada alkalen fosfatazın doruk düzeyine 

cinsel gelişmenin 3. ve 4. evrelerinde, takvim yaşı (= kemik yaşı) ortalaması 13,5 

iken ulaştığını belirtmişler. Cinsel gelişmenin de 5. evresinde büyüme hızının 

yavaşlamasıyla alkalen fosfataz düzeylerinin belirgin olarak düştüğünü görmüşlerdir. 

Adolesanlarda büyümeyle ilgili parametrelerin değerlendirilmesinde yaştan ziyade, 

cinsel gelişme evrelerinin dikkate alınmasının daha uygun olacağını bildirmişlerdir.  

 

Çalışmamızda, serum alkalen fosfatazın değerlerinde travmanın yarattığı 

değişmeyi ve iyileşme dönemindeki düzey değişikliklerini araştırmayı 

planladığımızdan; büyüme ve gelişme dönemindeki fizyolojik enzim yüksekliğinin 

bizi yanıltabileceği düşüncesiyle hastaların bu dönemi tamamlamış ve erişkin döneme 

geçmiş olmalarına özen gösterdik. 

 

Birçok kemik hastalıklarında kan alkalen fosfataz aktivitesi belirgin olarak 

yükselmiştir (Woitge ve ark.,1996; Sepici,2001; Şen ve ark.,2002; Onat ve 

ark.,2002). 

 

 Raşitizmin hızlı bir şekilde iyileştiği ve kemik rejenerasyonunun hızlı olduğu 

dönemlerde , paget hastalığında , kemik metastazlarında , osteojenik sarkomada, 

karaciğer hastalıklarında, biliyer tıkanmalar, böbrek hastalıkları, primer 

hipotiroidizim gibi hastalıklarda alkalen fosfataz seviyeleri yüksek bulunur (Kovar 

ve ark.,1982; Tietz,1986; Dere ve ark.,1999; Raymond ve ark.,2001). 

 

ALP enziminin seviyesi çeşitli patolojik olgularda, özellikle iskeletsel ve 

hepatobiliyer sistem rahatsızlıklarında değiştiği için çalışmamız herhangi bir sistemik 

rahatsızlığı olmayan sağlıklı bireyler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
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Himes (1990), organ seviyesindeki kemik mineralizasyonunda total serum 

alkalen fosfatazının önemli rol oynadığı ve bu olayı hızlandırdığını rapor etmiştir. 

 

Kuftinec ve Miller (1972), iskeletin uzun kemiklerinde (tibia ve femur) ve 

mandibulada asit ve alkalen fosfataz aktivitesini saptamak için spektrofotometrik 

metodla yaptıkları deneysel çalışmada; mandibuladaki alkalen fosfataz değişikliklerin 

uzun kemiklerinkinden 2-3 gün sonra gözlendiğini bildirmişlerdir. Bu enzim 

aktivitesindeki değişikliklerin kemik gelişiminin organik matriks ve mineral 

formasyonunda önemli bir regulasyon ve başlatıcı fonksiyonu olabileceğini rapor 

etmişlerdir.   

 

Wlodarski ve Reddi (1986), osteoinduktif özelliği olan hücrelerde alkalen 

fosfatazın yüksek seviyede olduğunu bildirdikleri invitro çalışmalarında, alkalen 

fosfatazın bu tip hücreler için faydalı belirleyici olduğunu ve enzimin kemik 

formasyonunda ve kalsifikasyonunda rol oynadığını rapor etmişlerdir. 

 

Bollen ve ark. (1989), 93 adet ratta gerçekleştirdikleri deneysel çalışmada, 

fonksiyonel protruzyondan sonra mandibulanın değişik bölgelerinde kollagenolitik ile 

asit ve alkalen fosfataz seviyelerine bakmışlar ve protruzyonu takiben kemikte yıkım 

olduğunu ve buna bağlı olarak ALP seviyesinde düşüş olduğunu açıklamışlardır. 

Azalan ALP seviyasinin kemik formasyonunun azalmasını da ifade ettiğini rapor 

etmişlerdir. 

 

Ashton ve ark. (1985) , kemik ve kemik iliğinden kaynağını alan hücre 

tabakalarında osteoblast benzeri hücrelerin alkalen fosfataz aktivasyonunu 

incelemişler ve bu tip hücrelerin yüksek alkalen fosfataz seviyesine sahip olduklarını 

bildirmişlerdir. Bu araştırıcılar, fraktürü takiben serum alkalen fosfataz ölçümlerinin 

yararlı bir prognostik indikatör olmadığını vurgulamışlardır. 

 

Lal ve ark. (1976), komplike olmayan uzun kemik fraktürlü,sağlıklı 25 erişkin 

bireyde normal fizyolojik değişiklikleri göstermek amacıyla yaptıkları kliniksel 
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çalışmada 1.,5.,10. ve 30. günlerde aldıkları kan örneklerinde serum alkalen fosfataz 

seviyelerinin anlamlı bir değişiklik göstermediğini bildirmişlerdir. 

 

Onı ve ark. (1989), serum alkalen fosfataz ve osteokalsin seviyelerini ölçtükleri 

unilateral tibial şaft fraktürlü 50 olgudan 15 günde bir ve 20 hafta süreyle aldıkları 

kan  örneklerinde, serum alkalen fosfataz seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı 

olmayan artışlar meydana geldiğini ve bu değişikliklerin de ölçüm hatalarına veya 

karaciğer gibi ALP üreten diğer dokuların artmış aktivitelerine bağlı olabileceğini 

bildirmişlerdir. Ayrıca bu araştırıcılar, serum osteokalsin ve kemik ALP seviyelerinin 

geç iyileşen fraktürlerde daha düşük seviyelerde olduğunu bildirmiştir. Fraktürü 

takiben serum ALP ölçümlerinin yararlı bir prognostik indikatör olmadığını da rapor 

etmişlerdir. 

 

1994’de Wilburgen ve ark. yaptıkları çalışmada kafa travması geçiren hastaların  

kemik fraktürlerini takiben kemik rejenerasyonunu inceleyip serum değerlerine 

bakmışlar ve yüksek ossifikasyon hakında bilgi edinmişlerdir. Buna göre, ALP 

değerleri ile kemik izoenzimi ve tip I prokollajen karboksi  terminal propeptid [PICP] 

değerleri kafa travmaları ile uzun kemik ve geniş eklem fraktürlerinin grubunda  5 – 

20 kat daha fazla olduğunu, ayrıca  PICP değerinin travmadan 1 hafta sonra farkedilir 

şekilde yüksek konsantrasyonda olduğunu ve aynı zamanda ALP ve kemik izoenzim 

miktarlarındaki artışın 2. haftada da devam ettiğini bildirmişlerdir 

 

Nyman ve ark. (1991) gerçekleştirdikleri çalışmada,  normal iyileşen  ve geç 

iyileşen fraktürler arasında serum osteokalsin ve total ALP seviyeleri açısından 

anlamlı bir fark bulamadıklarını bildirmişlerdir. 

 

Ingle ve ark. (1999) Tibia ve fibula fraktürü olan 14 erişkin hastada kemik 

mineral yoğunluğuna ve kemik markırları değişikliklerini incelemişlerdir. Bu 

araştırıcılar, her hastadan 9 ayrı zamanda fraktürden sonra 1., 3. ve 7. günlerde ve 

2,4,6,12,26,52. haftada kan ve üriner örnekler almışlar, çalışma sonucunda kemik 

alkalen fosfataz (iBAP) izoformları maksimum seviyeye 4 ve 6. haftadan sonra 
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ulaştığını %11 ve %19 ve 52. haftada da taban seviyeye ulaştığını, fakat bu 

değişiklikleri çok anlamlı bulmadıklarını bildirmişlerdir. 

 

Gülsün, Mitchell (1936), 1., 7., 14. ve 21. günlerde serum fosfor ve fosfataz 

tayinlerini Bodansky metoduyla yaptığı bir çalışmada; 75 erişkin fraktür olgusunda 

anlamlı bir bulguya rastlamadığını rapor ettiğini bildirmiştir (Gülsün,1993). 

 

1993 yılında Gülsün  herhangi bir sistemik rahatsızlığı olmayan 

maksillofasiyal fraktürlü 30 erişkin hastada, eksternal travma, farklı tedavi yöntemleri 

ve anestezi şeklinin serum alkalen fosfataz seviyesi üzerine olan etkilerini, 10’ar 

kişilik 3 ayrı grup hastadan yedi farklı seansta ilk geldiğinde, anestezi sonrası, 

operasyon bitimi, postoperatif 1., 7., 20. ve 30. gün olmak üzere kan örnekleri alarak 

klinik olarak araştırmış, yapılan değerlendirme sonucunda da  seanslar arası artışın 

önemsiz olduğu, postoperarif 7. ve 20. günlerde primer kal oluşumu nedeniyle 

belirgin bir yükselme olduğu ve 30. günde ALP seviyesinin ilk değere döndüğünü 

bildirmiştir. 

 

Çalışmamızda üç  grupta yer alan 28  hastanın  ALP seviyelerindeki 

değişikliklere bakacak olursak ,  postoperatif olarak 1. günde bir düşme daha sonra 7. 

ve 21. günlerde yükselme olduğunu görüyoruz. 

 

Bizim çalışmamızda yer alan, 18 ve 25 yaşlarında olan bu hastalardaki artışı, 

travmanın oluş şekline, genç yaşta olmalarına ve osteogenesisin aktif olarak 

sürmesine bağlayabiliriz. Azalmanın nedeni travma anında osteoblastik aktivitenin 

deprese olmasına bağlanabilir.  

 

Bu sonuçlarımız; Lal ve arkadaşlarının, Oni ve arkadaşlarının, Ingle ve 

arkadaşlarının, Nyman ve ark., Mıtchell ve Gülsün, Wilburgen ve ark. sonuçları ile 

uygunluk göstermektedir. 

 

Bowles ve ark. (1997) Tibia fraktürü sonrası serum kemik alkalen fosfataz 

değişikliklerini incelemişler, fraktür sonrası 4.günden itibaren anlamlı bir 
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yükselmenin  8. güne kadar uzadığını, daha sonra aktivitede bir düşme meydana 

geldiğini ve bu aktivitenin 10. haftada 1. güne göre daha yüksek olduğunu rapor 

etmişlerdir. 

 

 Nyman ve ark. (1991), yaptıkları bir çalışmada bacak fraktürü olan 15 hastada 

serum osteokalsin konsantrasyonu ve ALP aktivitesine bakmışlar, iyileşme fazı 6 

haftada olanlar (1. grup) ile 12 haftada olanların (2. grup) değerleri, ilk geldikleri 

gündeki değerlerle kıyaslandığında 2 grupta 6. haftada belirgin bir yükselme 

görüldüğünü ancak gruplar arasında 6. ve 12. haftalarda bir fark bulunmadığını rapor 

etmişlerdir. 

  

Serum alkalen fosfatazın ilk günlerde düşük olmasını, travma anında 

osteoblastik aktivitenin deprese olmasına bağlayan bu araştırmacılar, 6. haftadaki 

yükselmeyi de kemik formasyonu ve artmış osteoblastik aktivitenin yansıması olarak 

açıklamışlar. Alkalen fosfataz aktivitesinin fraktür günlerinde ve takip eden 

zamanlarda tamir için faydalı bir prognostik indikatör olduğu, geç iyileşme, 

iyiyleşmeyen fraktür, normal iyileşme ve pseudoartroz gibi kemik tamirinin farklı 

sonuçları için de diagnostik bir indikatör olarak anlam taşıdığını bildirmişlerdir. 

 

Kasaboğlu (1986), travmalara bağlı olarak normal ve diabetik sıçanlarda serum 

kalsiyum, fosfat, alkalen fosfataz, albumin ve protein düzeylerinin ne derece 

değiştiğini saptamak amacıyla yaptığı çalışmasında, travma öncesi ve sonrası 1., 2. ve 

5. günlerde ölçülen bu parametrelerden ALP’nin diabetik grupta travma sonrası 

sadece 1. günde arttığı, normal grupta ise 1. günden başlayıp 2. ve 5. güne kadar 

devam eden anlamlı bir artış meydana geldiğini ve bu yükselmenin osteoblastik 

aktivitenin artmasına bağlı olabileceğini bildirmiştir.   

 

Fraktürü takiben serum ALP seviyesinin artışını deneysel olarak inceleyen  

Semb ve ark. (1971) ve Kasaboğlu (1986), ALP artışının nedenini travma  sonunda 

osteoblastik aktivitenin artmasına bağlamışlardır. 
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Kliniksel olarak yaptığımız çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgulara dayanarak 

benzeri bir yorum yapılabileceğimiz düşüncesindeyiz.  

  

Gülsün (1993) yaptığı kliniksel çalışmasında, lokal anestezi ve genel anestezi 

altında açık redüksiyonla tedavi ettiği hastaların seanslar arası kıyaslamasında ilk 

geldiği gündeki serum ortalama ALP seviyesi ile operasyon bittikten sonraki serum 

ortalama ALP seviyesi arasındaki istatistiksel anlamlığı cerrahi travma ve irritasyona, 

ilk gündeki ve postoperatif 7. gündeki serum ortalama ALP seviyesi arasındaki 

istatistiksel anlamlığı da osteogenesisin başlangıcı ve osteoblastlardan hızlı bir enzim 

üretiminin yapılması şeklinde yorumlamış. Anestezi sonrası ve 1. gündeki istatistiksel 

anlamlığı operasyonun yarattığı cerrahi travmaya, Postoperatif  20. ve 30. günlerdeki 

anlamlı farklılığı ise osteoblastik aktivitenin azalmasına bağlı olarak enzim üretiminin 

düşmesi ile açıklamıştır. 

 

Çalışmamızda her üç grupta da bulunan hastaların seanslar arasındaki 1-2 seans, 

1-3 seans ve 1-4 seans arası yüzde değişim alındı ve gruplar arası farklılık  

karşılaştırıldı. Test sonucuna göre her üç grupta da hastaların operasyon öncesi 

dönemdeki serum alkalen fosfataz değerleri ile postoperatif 1.  ve 21. gündeki alkalen 

fosfataz değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç saptandı (p<0.016).  

Gruplardan hangilerinin birbirinden farklı olduğu karşılaştırması yapıldı. ALP nin 

operasyon öncesi seans değerleri ile postop 1.,7. ve 21. gündeki değerleri 

karşılaştırıldı. Hastaların operasyon öncesi serum alkalen fosfataz değerleri ile 

postoperatif 1. ve 21. gündeki serum  alkalen fosfataz değerleri  arası değişim 

açısından kırık-çift çene osteotomi  ve tek çene-çift çene osteotomi arasında fark 

bulundu (p<0,016). 

 

 1. gündeki istatistiksel anlamlılığı operasyonun yarattığı cerrahi travma sonrası 

osteoblastik aktivitenin deprese olmasına, 21.gündeki anlamlılığı oluşan primer kallus 

sonucu osteogenesisin aktif olarak sürmesi ve osteoblastik aktivitenin artması sonucu 

enzim üretiminin yükselmesi olarak açıklanabilir. Bu sonuçların, Gülsün (1993) 

sonuçları ile uyumluluk gösterdiği söylenebilir. 
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Çalışmamızda çift çene osteotomi uygulanan 3. grup hastalardaki alkalen 

fosfataz seviyelerini incelediğimizde: ameliyat sonrası olan seansta bir düşüş daha 

sonra da iyileşme paralelinde ALP seviyelerinde bir artış gözlenmektedir. 

Postoperatif dönemin ilk 20 gündeki yükselme; yaş ve tedavi şekli, cerrahi travma, 

fraktür hatlarının şekli, sayısı ve osteoblastik aktivitenin artmasına bağlı olarak enzim 

üretiminin yükselmesine bağlayabiliriz. 

 

Nilsson ve Granström, Struck ve arkadaşlarının (1969) çalışmalarında 

köpeklerde tibial fraktürden sonra serum ALP aktivitesinin başlangıçta düştüğünü ve 

ilk seviyesine ancak üç hafta sonra döndüğünü rapor ettiklerini bildirmişlerdir. 

  

Struck ve arkadaşlarının (1969) çalışma sonuçları,  elde ettiğimiz bulgulara 

benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada tibia fraktürü sonrası serum ALP seviyesi ilk 

değerine 3 hafta sonra dönmektedir, bizim bulgularımızda da ilk değere ulaşma 

zamanı  yaklaşık 3 hafta sonrası olarak göstermektedir.  

 

Zhu ve ark. (2002) yaptıkları bir çalışmada,   40 çene fraktürlü ve 14 sağlıklı   

hastada serum Ca, P, Mg tuzları ve ALP değişiklikleri ve görevlerini tayin etmeye 

çalışmışlar.  Sonuç olarak serum tuzları seviyelerinde anlamlı bir değişiklik 

görülmemiş, ALP seviyelerinde yükselme görülmüş. Çenelerde birkaç fraktür hattı 

olan hastalarda, tek veya çift fraktür hattı olanlara göre ALP seviyelerinin daha 

yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Fraktür sonrası Ca, P, Mg tuzlarının ve ALP’nin 

iyileşme safhasında osteoblastaların aktivasyonunda önemli rölü olduğunu 

bildirmişlerdir. 

 

Bizim yaptığımız çalışmada da Zhu ve ark. sonuçlarına benzer sonuçlara 

vardığımızın düşüncesindeyiz. 

 

Nilsson ve Granström (1987), ratlar üzerinde yaptıkları mandibuler osteotomi 

sonrası  serum ALP seviyesine olan etkilerini araştırdıkları bir çalışmada; uygulanan 

osteotomi işleminin 1. gün öncesinde, osteotomi anında ve sonrası 1., 2., 5., 20. ve 30. 

günlerinde Bassey metoduyla inceledikleri kan örneklerinde osteotomi sonrası serum 
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ALP seviyesinde düşme eğilimi görülmesine karşın, sonraki günlerde artışlar 

görülmüş, ancak bu deişikliklerin istatistiksel olarak anlamlı bir değişikliğe yol 

açmadığını rapor etmişlerdir.  

 

Çalışmamızda tek çene osteotomi yapılan 10 hastanın  3’üne maksillaya Le Fort 

I osteotomisi, 7’sine mandibulaya sagittal split osteotomisi yapıldı. Le Fort I 

osteotomisi geçiren 3 hastanın,  postoperatif dönemde iyileşme paralelinde 2 hastada 

alkalen fosfataz seviyesinde başta bir düşüş 21. güne doğru da bir artma, birinde de 

seviyelerde düşüş görüldü. 

 

Sagittal split osteotomisi geçiren 7 hastanın; 5’inde postoperatif dönemde 

iyileşme paralelinde başlarda değerlerde bir düşme 21. güne doğru da operasyon 

öncesine göre bir artış görüldü,  diğer ikisinde de değerlerde bir düşüş görüldü. 

 

 Çift çene osteotomi uygulanan 10 hastanın 9’unda postoperatif dönemde 

iyileşme paralelinde operasyon öncesi döneme göre ilk seansta bir düşüş, 7. ve 21. 

günlerde de bir artış, 1 hastada iyileşme paralelinde operasyon öncesine göre 

değerlerde düşüş görüldü. 

 

Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular Nilsson ve Granström’un sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir. 

 

Günümüzde ALP seviyesinin ölçümü için değişik metodlar kullanılmaktadır, 

Bessey-Lowry-Brock, Bodansky, King-Armstrong, Klein-Reid-Babson, International, 

Shinowara-Jones-Reinhart gibi (Kaplan,1972). Çalışmamızda International 

Federation for Clinical Chemistry (IFCC) önerilerine dayanarak P-nitrofenil fosfatın 

substrat olarak kullanıldığı yontemle ölçümü yapılmıştır (Tietz,1983). 

 

Nilsson ve Granström (1987), serum alkalen fosfataz aktivitesinde anestezi 

prosedüründen ve analjezi etkisinden dolayı bir farklılık meydana gelmediğini 

bildirmişlerdir. 
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Gülsün (1993), çene-yüz kırıklarında farklı derecelerdeki eksternal travmanın ve 

değişik tedavi yöntemlerinin serum alkalen fosfataz seviyesi üzerindeki etkilerini 

saptamak amacıyla yaptığı çalışmasında da anestezi öncesi ve sonrasında serum ALP 

seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığını bildirmiştir. 

 

 Bizim çalışmamızda 28 hastanın 6’sı lokal anestezi altında geri kalan 22’si de 

genel anestezi altında opere olmuştur. Her üç grubu da iki anestezi açısından 

istatistiki olarak değerlendirdiğimizde  anestezi öncesi ve sonrasında serum ALP 

seviyelerinde her üç grupta da 1. ile 2. seans arası değişimin istatistiksel olarak farklı 

olduğu görülmüştür. Diğer seanslarda da herhangi bir istatistiksel anlamlılık 

bulunmamıştır. 1.ile 2. seans arasındaki farklılığın operasyonun yarattığı cerrahi 

travmadan ve reduksiyondan kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

 

Parker ve arkadaşları da (1987), serum alkalen fosfataz aktivitesinin yüksek 

olduğu 204 hastanın 66’sında akut bir enfeksiyona bağlı olarak ALP artışı 

saptamışlar, osteogenesisin aktif olduğu bu dönemde enfeksiyona karşı vücüt 

savunmasının artmasına bağlı olarak enzim seviyesinin de yükseldiğini rapor 

etmişlerdir. 

 

Chaundhry ve ark. (1986), alınan gıdaların serum ALP enzimine etkisini 

araştırmışlar; barsak ALP ile organik ve inorganik substratların hidrolizlerindeki 

etkilerini saptamak için, çinko içeren ve az çinko içeren 2 farklı diyet uyguladıkları 

ratlarda böbrek ve submandibuler bezdeki enzimlerde fazla değişiklik meydana 

gelmezken, barsak enziminde farklılıklar olduğunu bildirmişlerdir.  

 

 Gülsün (1993), Hünsberger ve Ferguson (1932), yaptıkları kliniksel çalışmada 

serum alkalen fosfataz aktivitesindeki farklılıkları diyetin de etkileyebileceğini 

vurgulamışlar ve yeşil sebze, yumurta, süt içeren diyetin uygulandığı 8 olguda, 

fosfataz aktivitesinde artış görüldüğünü rapor ettiklerini bildirmiştir. 

 

Gerçekleştirdiğimiz kliniksel çalışmada hastalara standart bir diyet 

uygulanmamasına karşın, çoğunda intermaksiller fiksasyon uygulanmış olması sıvı 
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gıda alımını zorunlu kıldığı için, diyetin alkalen fosfataz seviyesindeki etkisi dikkate 

alınmamıştır. 

 

Farley ve ark. (1981), insan serumunda iskeletsel ( kemik kökenli) alkalen 

fosfatazı laboratuvar yöntemleri ile saptamak için yaptıkları çalışmada, serumdaki 

alkalen fosfatazın kemik formasyonunu yansıtabileceğini vurgulamışlardır. Plasental 

ve intestinal ALP, L-fenilalanine karşı inhibisyonda duyarlı iken, iskeletsel ve hepatik 

ALP ısıyla inaktivasyona gösterdikleri duyarlılık ile birbirinden ayırt edilebilir. 

Araştırıcılar iskeletsel ALP aktivitesinin röntgenogramlarla veya foton 

absorbsiyonuyla kemik dansitesinin ölçülmesinde faydalı olabileceğinin 

bildirmişlerdir. 

 

Moss (1982), zon elektroforesis analitik metodunu kullanarak insan 

serumundaki alkalen fosfatazın formlarını göstermiş ve bu formların doğasını ve 

oluşumunu öğrenmenin hem hastalıklarda serum ALP düzeyi değişikliklerinin 

kavranmasına hem de teşhiste ALP ölçümlerini kullanmaya önemli katkıları 

olduğunu bildirmiştir. 

 

 Pediyatrik populasyonda da ALP seviyeleri ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır 

ve özellikle bu seviyenin raşitizm hastalığında anlamı araştırılmıştır. 

 

Koo ve arkadaşları (1989), erken doğan 72 raşitizm ve fraktür saptanan 24 

bebekte serum ALP aktivitesinin özelikle 3. ayda önemli derecede yükseldiğini 

saptamışlar ve bunu da artmış kemik sirkulasyonuna bağlamışlardır. 

 

Kovar ve ark. da (1982) benzer bir çalışmada, erken doğan bebeklerde ALP 

seviyesinin, normal erişkin plazma seviyesine göre üst sınırın 5 katı seviyesine 

ulaşabildiğini saptamışlar ve seri plazma alkalen fosfataz tespitlerinin erken doğan 

bebeklerde raşitizm hastalığına karşı faydalı bir indikatör olabileceğini 

bildirmişlerdir. 
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1982’de Glass ve arkadaşları, 349 bebekte 5. ve 10. günlerde ve farklı 

hamilelik yaşlarında plazma ALP aktivitesini ölçmüşlerdir. Normal ve erken doğan 

bebekler arasında anlamlı fark gözlenirken, yüksek ALP aktivitesiyle osteoporoza ait 

radyolojik değişiklikler, metafiziel değişiklikler ve periosteal reaksiyon arasında 

önemli bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Bu araştırıcılar plazma alkalen fosfatazın, 

göründüğü kadarıyla prematürlerde raşitizm hastalığını inceleme ve izlemede faydalı 

olabileceğini rapor etmişlerdir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
 

Kemik  kalsifikasyonu ve şekillenmesinde önemli rolü olduğu ileri sürülen 

alkalen fosfataz enziminin, bu karmaşık rolünü ortaya çıkarmak için geçmiş yıllarda 

başlatılan klinik ve deneysel çalışmalar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam 

etmektedir. 

  

Kliniksel olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmamızdan elde edilen sonuçları şu 

şekilde belirtebiliriz: 

  

1-Her üç grupta da hastaların seanslar arasındaki operasyon öncesi serum 

alkalen fosfataz seviyeleri ile postoperatif 1. ve 21. gündeki serum alkalen fosfataz 

seviyeleri arasında farklılığın (p<0,016), 

  

2-Hastaların gruplar arasındaki operasyon öncesi serum alkalen fosfataz 

seviyeleri ile postoperatif 1. ve 21. gündeki serum alkalen fosfataz seviyeleri kırık-

çift çene osteotomi ve çift çene-tek çene osteotomi grupları arasındaki farklılığın 

önemli olduğu (p<0,016), 

  

Söz konusu bu farklılıkların operasyonun yarattığı cerrahi travma sonrası 

osteoblastik aktivitenin deprese olmasına, fraktür şekline ve sayısına, ilk haftada 

başlayan osteogenesise ve primer kal oluşumu sonucu osteogenesisin aktif olarak 

sürmesi ve enzim üretiminde yükselme  olduğu kanısındayız. 

  

3-Her üç grupta da seanslar arası değişimin anestezi türleri açısından 

operasyon öncesi serum alkalen fosfataz seviyeleri ile postoperatif 1. gündeki serum 

alkalen fosfataz seviyeleri arasındaki farklılığın önemli olduğu (p<0,016). Ancak 

anestezinin alkalen fosfataz seviyelerinde etkin bir rolü olmadığı görüşündeyiz. 

  

Sözü edilen farklılığın operasyonun yarattığı cerrahi travmadan ve 

reduksiyondan kaynaklandığı kanısındayız. 
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4-Serum alkalen fosfataz seviyesinin yaşa bağlı olarak bir değişiklik 

gösterebileceği. 

 

Bu tür çalışmalarda yaş gruplarına göre yapılacak incelemelerin daha sağlıklı 

sonuçlar verebileceği kanısındayız. 

  

5-Fraktür sayısının serum alkalen fosfataz seviyesini etkileyebileceği. 

  

 Bu bulgular sonucunda farklı tedavi yöntemlerinin, lokal ve genel anestezi 

uygulamalarının, eksternal travmanın, tek çene-çift çene osteotominin serum alkalen 

fosfataz seviyesinde çok anlamlı sayılabilecek değişikliklere yol açmayacağı kanısına 

varılmıştır.  

 

 Ancak çalışmamızın postoperatif kısa dönem takibi gözlemlediğini düşünecek 

olursak, postoperatif uzun süre takiplerin yapılması, takip eden çalışmaların önünü 

açmak adına yarar sağlıyacağı düşüncesindeyiz. 

 

Serum alkalen fosfataz sabit bir bulgu değildir. Konvansiyonel yöntemlerin 

fraktür teşhisinde zaten çok geçerli olduğunu, serum alkalen fosfataz’ın tek başına 

fraktür sonrası bir teşhis göstergesi olmayacağı, ancak alkalen fosfatazın kemiğe ait 

izoformlarının bu tür durumlarda ölçülmesinin çok daha faydalı olabileceğini, konu 

ile ilgili ilave çalışmaların yapılması önerilmektedir.  
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ÖZET 
 

ÇENE YÜZ BÖLGESİ AMELİYATLARI İLE SERUM ALKALEN 
FOSFATAZ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KLİNİK OLARAK 

ARAŞTIRILMASI 
 

 

Çalışmamızın amacı, herhangi bir sistemik rahatsızlığı olmayan maksillofasiyal 

fraktürlü 8 hasta ile ortognatik cerrahi operasyon geçiren 20 erişkin hastada , eksternal travma 

ile tek çene ve çift çene osteotomisinin  serum alkalen fosfataz üzerine olan etkilerini klinik 

olarak araştırmaktır. 3 ayrı grup hastadan 4 farklı seansta alınan kan örneklerinde, IFCC 

önerilerine dayanarak P-nitrofenil fosfatın substrat olarak kullanıldığı yontemle ölçümleri 

yapılmıştır. Hastaların  yaş ortalamaları tek yönlü varyans analiziyle, gruplar arası farklılık 

Kruskall Wallis tek yönlü varyans analizi, grupların hangilerinin birbirinden farklı olduğu 

çoklu karşılaştırma testleri yardımıyla, anestezi türleri arasındaki farkı ve cinsiyet grupları 

arasındaki farklılılar ise  Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. 

 

Yapılan değerlendirme sonucunda, hastaların serum ALP seviyelerindeki 

değişikliklerinde; travmanın şiddeti ile ilgili olan etyolojik faktörler (trafik kazası, düşme ve 

çarpma), fraktür sayısı, yaş, tedavi şekli ve anestezi şekli, cerrahi travma gibi faktörlerin etkili 

olabileceği düşünüldü. Ancak  farklı tedavi yöntemlerinin, lokal ve genel anestezi 

uygulamalarının, eksternal travmanın, tek çene-çift çene osteotominin serum alkalen fosfataz 

seviyesinde çok anlamlı sayılabilecek değişikliklere yol açmayacağı sonucuna varıldı. 

 

Anahtar Sözcükler: Enzimler, Maksilofasiyal Kırıklar, Serum Alkalen Fosfataz, 

Kemik, Ortognatik Cerrahi. 
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SUMMARY 
 

CLINICAL INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 

SERUM ALKALINE PHOSPHATASE LEVELS AND SURGICAL 

PROCEDURES IN ORAL AND MAXILLOFACIAL REGION 

 

 
The aim of our study is to clinically evaluate effects of external trauma and 

uni/bimaxiller osteotomies on serum alkaline phosphatase on 8 patients who had 

maxillofacial fractures without any systemic disease and 20 adult patients that were 

undergone ortognathic surgery. Blood samples supplied from 3 different group of patients in 

4 sessions, was analyzed by the method based on IFCC advices which P- nitrophenil 

phosphate is used as substrate. Patients age mean was calculated by one-way analysis of 

variance. Difference between groups was analyzed by Kruskall Wallis one-way variance 

analysis. The groups have differences was detected by multiple comparison tests. Difference 

between anesthesia methods and sex group differences compared with Mann – Whitney U 

test. 

 

 In conclusion of the evaluation, it is assumed that serum ALP level changes could be 

due to factors like etiologic factors (traffic accident, falling and crash) relating intensity of 

trauma, number of fractures, age, treatment and anesthesia method and trauma caused by 

surgery. However, it is concluded that different treatment methods, local and general 

anesthesia applications, external trauma and uni/bimaxiller osteotomy may not establish 

significant differences in serum alkaline phosphatase levels. .  

 

Key words: Enzymes, Maxillofacial Fractures, Serum Alkaline Phosphatase, Bone, 

Ortognatic Surgery. 
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