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Plasma FGF23 and the risk of stroke: The Northern Manhattan Study 
(NOMAS)  

 شمال دراسة : الدماغية الجلطة حدوث خطورة و البالزما في ( FGF23) 23 الليفية الخاليا عامل نمو

 (NOMAS)  مانهاتن

 
 سكانمن  فوج في الدماغية لسكتةلحدوث ا خطر كعامل( FGF23) 32 الليفية الخاليا نمو عامل دراسة :الغاية

 .عرقيا   متنوعة حضرية منطقة

 الدماغية السكتة من  الخالين و الشمالية مانهاتن دراسة المشاركين في من متابعة مجموعة تمت  طريقة البحث :

 السكتات عن حدوث  للكشف سنوات( 5)±  23  على مدار( 3،535=  عدد) لهم FGF23 قياسات  تمت  والذين

 كل مجموع األساسي مع FGF23  ارتباط مستوى لتقدير النسبية للمخاطر كوكس   استخدمنا نموذج. الدماغية

 . النزفية الدماغية والسكتة التروية نقص عن الناتجة تلك الدماغية،  الجلطات

 (. معمل/  RU 12-44=  نصف المدى الربيعي) مل( / RU) نسبية وحدة FGF23  57 متوسط كان : النتائج

 بعد ٪44بـ  الدماغية السكتة  خطورة زاد إجمالي ، FGF23 التحويل اللوغاريتمي الطبيعي في زيادة  وحدة كل

 األوعية على عوامل الخطرو والديموغرافية جتماعيةاإل الخطر وعوامل المقدر الكبيبي الترشيح معدل تحييد

أظهر التحليل الشرائحي (. 4.444=  حتماليةقيمة إ ، 2.1-2.2 ٪55 ثقة فترة ،2.4=  الخطر نسبة) الدموية

 54> مع مقارنة ، مل/  FGF23  ≥54 RU عند عموما   الدماغية السكتة مخاطر مع ا  خطي  ا  ارتباط المعاقب

RU  /ل األعلى القيم ضفتأ(.4.444=  حتماليةقيمة إ ، 3.2- 2.3= ٪55 الثقة فترة ،2.5=  الخطر نسبة) مل 

FGF23 المخ نزيفل مضاعفة  خطورة (ICH )الدماغية  الجلطات زيادة في معتبرة خطورة وجدت لم ولكن 

 السكتات إجمالي تزايد خطر مع FGF23 ل مرتفعةال مستوياتال بين اإلرتباط كان. التروية نقص عن الناتجة

 المشاركين بين متشابهة وكانت والفوسفات الدرقية جارة الغدة هرمون مستويات عن مستقال  ، النزفية الدماغية

  .المزمن الكلى مرض دونبـ

وبشكل خاص في إحدى  ، عموما  والنزفية  الدماغية للسكتة خطر عامل المرتفع FGF23 كان :الستنتاجاتا

 .المزمن الكلى مرض عن مستقال   ،عرقيا   المتنوعة الحضرية مجتمعاتال

 Objective: To examine fibroblast growth factor 23 (FGF23) as a risk factor for incident stroke in a 

racially/ethnically diverse population-based urban cohort. 



Methods:  Stroke-free Northern Manhattan Study participants with FGF23 measurements (n = 2,525) were 

followed for a mean of 12 (±5) years to detect incident strokes. We used Cox proportional hazards models to 

estimate the association of baseline FGF23 with incident total, ischemic, and hemorrhagic stroke. 

Results:  Median FGF23 was 57 relative units (RU)/mL (interquartile range = 44-81 RU/mL). Each unit increase 

of natural log-transformed FGF23 conferred a 40% greater overall stroke risk after adjusting for estimated 

glomerular filtration rate and sociodemographic and vascular risk factors (hazard ratio = 1.4, 95% confidence 

interval 1.1-1.6, p = 0.004). Penalized spline analysis revealed a linear association with overall stroke risk at 

≥90 RU/mL FGF23, compared with <90 RU/mL (hazard ratio = 1.5, 95% confidence interval = 1.2-2.1, p = 

0.004). Greater FGF23 conferred a doubling of intracerebral hemorrhage (ICH) risk but no significant increased 

risk of ischemic stroke. The associations of elevated FGF23 levels with greater risks of overall stroke and ICH 

events were independent of phosphate and parathyroid hormone levels and were similar among participants 

without chronic kidney disease. 

Conclusions: Elevated FGF23 was a risk factor for overall stroke and ICH events, in particular in a racially and 

ethnically diverse urban community, independent of chronic kidney disease. 
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