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De 9 sentrene som er organisert i den 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser: 

• Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

• Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer

• Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser 

• Nevromuskulært kompetansesenter 

• Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og 

hypersomnier

• Norsk senter for cystisk fibrose 

• Senter for sjeldne diagnoser 

• TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse 

• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser - Sunnaas sykehus 



• http://www.frambu.no/

http://www.frambu.no



Kasuistikkene-to sjeldne diagnoser

Felles symptomer 

Ulik årsak

Ulik behandling

Betydning av aldersspesifikke referanseområder
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Kasuistikk I   Jente 2 år 

Hjulbeint fra fødsel

Inntåing, snubletendens 

Påfallende vaggende gange

Smerter i beina

Rtg viste rakittforandringer

Illustrasjon http://simphealth.comagm 04.04.17



Inndeling av rakitt hos barn

Calsiopen

– Vitamin D-mangel

Fosfopen

– Renalt fosfattap  
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Utredning jente 2 år

Følgende verdier innen ref området 

– s-Ca

– PTH 

– p-fosfat  

– ALP

– 1,25 (OH)2 vit D og 25-OH vit D
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Behandling og forløp

Mulig vit.D –mangel rakitt?  

Behandling: Tran og kalsiumtilskudd

Ingen effekt
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3år 4 mnd

Gjengitt med tillatelse fra foresatte



3år 4 mnd

Gjengitt med tillatelse fra foresatte



Prøver ved 3 års alder

➢p-fosfat  0,8           ref 3-9 år : 0,9-1,8 mmol/L

➢ALP    366             ref 1-3år : <280 U/L 

PTH      3,1 ref 1,5- 7,0 pmol/L

1,25 (OH)2vit D  83  ref 75-250  pmol/l

25-OH vit D      108  ref 37-131 nmol/l
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Videre utredning ved alder 3 år 4 mnd

Lav  s-fosfat for alder 

Fosfattap i urinen

Mor hadde genu valgum

og kneplager



Videre utredning ved alder 3 år

Lav  s-fosfat for alder 

Fosfattap i urinen
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Historiske prøver

Ved 2 års alder var p-fosfat 1,03 mmol/L

– Innen ref for henv sykehus 0-17 år: 0,85 – 2,30 

mmol/L

– Under ref for OUS-RH : 10 dager -2 år: 1,2-2,0 

mmol/L 
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Diagnose

Hypofosfatemisk rakitt

Den vanligste av arvelige rakitter

X- bundet, dominant tilstand

Kan gi genu varus hos barn men genu valgum

hos voksne som ikke er behandlet
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Behandling av X-bundet 

hypofosfatemisk rakitt

Fosfat tbl 4-6 ganger daglig

Aktivt vitamin D

Vanskelig dosetitrering 



X-bundet hypofosfatemisk rakitt

Mutasjon i PHEX hos både jenta og mor

Phosphate regulating gene with Homology to 

Endopeptidases located on the X-chromosome

Loss of function mutasjon i PHEX 

hemmer fosfatreabsorpsjon og 1-α hydroksylering av 

vit D 
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Behandling av X-bundet 

hypofosfatemisk rakitt

Fosfat tbl 4-6 ganger daglig

Aktivt vitamin D

-Obs vanskelig dosetitrering 
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Oppfølging av X-bundet 

hypofosfatemisk rakitt

Ul. lyd nyrer årlig 

Ortopedisk vurdering/ aksebilder 

Tannlegektr

Blodprøver  hver 3. mnd

Fosfatbelastning og urinprøve hver 6. mnd

Følger ALP – en markør for beintilheling
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Kasuistikk II



Introduksjon til kasuistikk II

Spørsmål til Lommelegen:

«Jeg er en dame på 37 år som i en tid har hatt

noen diffuse symptomer - bl.a vond nakke,

skuldre og en følelse av å ha ”bomull” i hodet.

Etter utredning hos legen min, er alle mine

blodprøvesvar fine, bortsett fra alkalisk 

fosfatase som er litt lav - 25. Fastlegen mener også at 

stress er en utløsende

faktor på de symptomer jeg har hatt.



Dame 37 år forts.: 

Mitt spørsmål er: 

Hva betyr lav alkalisk fosfatase, og hva er 

årsaken til dette?»



Lommelegens svar:

«For det første så vil jeg forklare deg at lave verdier av 

alkalisk fosfatase (ALP) med sikkerhet IKKE har noe som 

helst med dine symptomer og plager å gjøre. Dette er helt 

sikkert.

Lave verdier av ALP er nemlig ikke et tegn på sykdom i det 

hele tatt, og det har rett og slett ingen som helst 

informasjonsverdi.

Du kan glemme dette, rett og slett



Lommelegens svar, forts:

Og når du spør etter årsaken til at du har litt 

lave verdier av ALP, så er der ingen årsak. 

Dette er et typisk ikke-spørsmål, dvs et 

spørsmål du ikke behøver å stille.

Håper du synes svaret var oppklarende «



Kasuistikk 2,5 år gml jente 

Henvist fra tannlege;

mistet 9 melketenner 

uten traume

Hypofosfatasi ?
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Utredning

S-ALP 46 U/L  

– Ref OUS pr 2017 Alder 0–17 år 35–450 U/L

– tidligere ref Alder 1-3 år : <280 U/L 

Alder 4-6 år : <270 U/L 

– Fotnote: betydelig  individuell variasjon hos personer i vekst 

(som henspeiler på de høye verdiene)
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Alkaliske fosfataser

Membranbundne enzymer

• Fire isoenzymer

– tarm

– placentær

– placentaliknende form 

– uspesifikk (tissue non-specific TNSALP)

• lever

• skjelett

• nyre
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ALP funksjon



Hypofosfatasi

Arvelig metabolsk sykdom 

Svært varierende fenotype

Skyldes mutasjoner i TNSALP-genet 

(genet kartlagt 1988)
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Letale og non-letale former hos de yngste:

• Alvorlige skjelettaffeksjon

• Dødfødsel/perinatal død i resp svikt 

• Infantil form

– Resp svikt 

– Failure to thrive

– Hyperkalsemi

Hypofosfatasi inndeling
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Hypofosfatasi inndeling forts

• Juvenil

– Rakitt

– Muskelsvakhet

– Motorisk retardasjon

– Kroniske smerter

– Prematur tannfelling (odontohypofosfatasi)

• Adult form

– Brudd/ smerter/pseudogikt
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http://www.tannlegetidende.no/i/2002/4/dntt-27276

Odontohypofosfatasi
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Jente 2,5 år forts. 

Fosfoetanolamin i urin 154 μmol/mmol kreat

(ref barn 6,5-20) 

Blandet heterozygot for to mutasjoner i 

TNSALP –genet på kromosom 1

Begge foreldre bærere

Myhre, Skaare, Skogedal, Mornet

Pediatrisk Endokrinologi 2001;15:32–35
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Foreldrene

Mor

ALP 80 U/L 

Fosfoetanolamin 12

Far

ALP 83  U/L 

Fosfoetanolamin 16 

Ref 35-105 U/L

Ref voksne 0-6,0
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Behandling av hypofosfatasi
Symptomatisk ved milde former-NSAID

God tannhygiene

Riktig diagnose er viktig:

Ikke kalsium, vitamin D og bisfosfonat ved rakitt ved 

hypofosfatasi – «bensin på bålet»

Enzymterapi for alvorlige former (fra 2015)
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Er årsaken til  lav  ALP et ikke-spørsmål?

Det er en utbredt oppfatning at kun høye 

verdier har klinisk interesse

Sjekk lab.håndbøkene ved eget sykehus

Ikke stol på at vi klinikere leser fotnotene
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Norsk brukerhåndbok i medisinsk 

biokjemi 

Sist oppdatert: 08.02.2017 

ALP



Takk for meg


