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Klotho 

 

• Yunan mitolojisinde yaşam süresinin kontrolü Zeus ve 
Themis in üç kızı tarafından kontrol edilir. Klotho 
(Clotho) yaşam ipini eğirir, Lachesis ipi ölçerek yaşam 
süresini tayin eder ve Athropos yaşam ipini keserek 
yaşamı sonlandırır. 

 



KLOTHO! Yaşam ipini eğirerek iğ üzerine sarar. 

Zeus’ün üç kızı=Kaderin üç tayin edicisi 



 Yaşlanma mekanizmalarını araştıran 
bir Japon araştırmacı grubu 1997’de 
buldukları bir gene Klotho’nun adını 
verdiler.  

 Farede klotho geninin mutasyonu ya 
da ablasyonu yaşlanmaya benzer bir 
tablonun ortaya çıkmasına neden 
olur: 

• Gelişme geriliği,  

• Erken ölüm, 

• İnfertilite, 

• Arterioskleroz, 

• Arterial kalsifikasyon, 

•  Osteoporoz, 

•  Hiperfosfatemi, 

•  Amfizem, 

•  Cilt atrofisi, 

• Paradoksal şekilde yüksek kalsitriol 
düzeyleri, 

• Kas atrofisi. 

 

Kuoro-o,  M. et all Nature 390, 45–51 (1997) 

Klotho -/-  fare 



Klotho geni bir çok dokuda 
bulunmaktadır: 

• Osteositler,  

• Osteoblastlar, 

• Böbrekler, 

• Paratiroid bezleri, 

• Endotel hücreleri, 

• Timus,  

• Lenf bezleri, 

• Ventro lateral talamik çekirdekler. 

Kiela PR, Ghishan FK. (2009) Recent advances in the renal–skeletal–gut axis that controls phosphate 
homeostasis.  Laboratory Investigation.89:7–14 



 

 
 
 

• Bir “anti-aging” proteindir, 
• Yaşlanmayla birlikte miktarı azalır. 
• Mineral ve vitamin D metabolizmasında da rol oynamaktadır 
• Diyetle fosfor alımının artması klotho gen ekpresyonunu arttırır.  
• Klotho distal tubulide endositozu engelleyerek ve 

fosfor/kalsiyum kanallarını  bloke ederek kalsiyum 
reabsorpsiyonunu arttırır, fosfor reabsorbsiyonunu bloke 
ederek fosfatüriye neden olur. 
 
Ureña Torres, D Prié, V Molina-Blétry et al: An antiaging protein involved in mineral and 

vitamin D metabolism. Friedlander Kidney International 2007; 71: 730–737.  

Klotho: Bazı önemli fizyolojik özellikleri: 



Klotho/Fibroblast growth factor 23 
(FGF23) 

 

• Klotho, aslında fibroblast growth factor 23 
(FGF23) sinyal mekanizmasında bir kofaktör 
olarak rol oynamaktadır. 

• FGF23 osteosit/osteoblast’lardan salgılanan  
32 kDa ağırlığında bir peptid hormondur.  

• FGF23 hiperfosfatemi ve vitamin D 
uygulamalarına cevap olarak sentezlenir.  

• FGF23 bir fosfatonindir. 

 

 



Fosfatonin’ler: Fosfatüriyi sağlayan 
biyolojik faktörler:  

 

• Klotho and FGF23,   

• Secreted frizzled-related  protein 4, 
  (sFRP4 : Bir anjiojenez ve insülin sekresyonu inhibitörüdür). 

• Matrix extracellular phosphoglycoprotein 

 (MEPE: Yeni bir kemik/böbrek hormonu ve vaskülarizasyon modülatörüdür). 

• FGF7. 



 
 Ming Chang Hu et all  FASEB J. 2010 September; 24(9): 3438–3450.doi: 10.1096/fj.10-154765 

 1) Normal fizyolojide, distal tubulide 
bulunan sodyum/fosfat ko-transporterının 
yapısındaki NaPi-2a proteini fosfat 
reabsorbsiyonunu sağlar. 
2) Klotho, NaPi-2a proteinini 
deglikolizasyon yolu ile degrade eder. 
3) NaPi-2a proteini brush border 
microvilluslarında hücre içine girerek inaktif 
hale gelir.Fosfat geri emilemez. 
4)Fosfatüri sağlanmış olur. 

Klotho/FGF23 renal fosfat atılımını 
nasıl arttırır? 

NaPi-2a 

Fosfatüri 
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Sağlıklı kişilerde oral fosfor alımının FGF23 düzeyi üzerine etkisi: 

Nishida Y, et all.(2006) Kidney Int 70: 2141–2147 

8 sağlıklı erkek, 1200 mg fosfor kapsayan test yemeği sonrası (p<0.05) 
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Ersoy FF. A short story of Klotho and FGF23: A deuce of dark side or 
 the savior?   Int Urol Neph  2013 Sep 21.. 2013 Sep 21. 

Fosfor metabolizması  
2013: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24057685
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Sekonder hiperparatiroidi 2013 

• KBH sürecinde nefron başına 
düşen fosfat uzaklaştırma yükü 
gittikçe artar.  

• Bu yükü karşılayabilmek için 
serum FGF23 düzeyleri gittikçe 
yükselir. 

• Ancak yükselen FGF23 
aktivitesi vitamin D sentezini 
bloke eder.  

• Düşen kalsitriol aktivitesi ve 
hipokalsemi PTH sekresyonunu 
stimüle eder ve sekonder 
hiperparatiroidizm ortaya çıkar. 

 
John GB et all. Role of Klotho in Aging, Phosphate Metabolism, and CKD. Am J Kidney Dis. 2011 July; 58(1): 127–134.  
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Bu nedenle, tedavi edilmemiş tipik bir 
Evre 3-5 kronik böbrek hastası : 

• Yüksek fosfor, 

• Düşük kalsiyum, 

• Yüksek FGF23, 

• Düşük klotho, 

• Düşük kalsitriol, 

• Yüksek PTH, 

 ile karakterizedir. 
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Bu ilişkileri klinik pratikte kullanabiliyormuyuz? 
Tedavi öncesi FGF23 düzeyleri diyaliz hastalarında kalsitriol tedavisinin 

etkinliğini öngörebiliyor. 
Kazama JJ .et all Kidney International (2005) 67, 1120–1125 

  
• iPTH düzeyleri 300 pg/ml 

üzerinde 62 kronik 
hemodiyaliz hastası. 

• Haftada üç kez intravenöz 
kalsitriol uygulanıyor. 

• Tedaviye cevap oranları 
şöyle: 

• FGF-23 <9860 ng/L, olan 
hastalarda % 88.2.  

• FGF-23 >9860 ng/L. Olan 
hastalarda sadece %4.2. 

Kalsitriole cevap olan hastalarda  FGF23 
düzeyleri anlamlı derecede düşük! 



  

 Yüksek Ca ve P çarpımı       

Vasküler/koroner kalsifikasyon        

Hızlanmış ateroskleroz 

 

 

 
KBH Evre 5 
Diyaliz 

KBH Evre 3-4 
Skleroz 

Fibroz 

KBH Evre 1-2 
Glomerüler/ 

interstisyel hasar 

 
Ronco C, Haapio M, House AA, et al. Cardiorenal syndrome. J Am Coll Cardiol. 2008;52(19):1527-1539. 

 

C Zoccali.  Traditional and emerging cardiovascular and renal risk factors: An epidemiologic perspective 

Kidney International (2006) 70, 26–33.  

 

+ 

+ 

Kardiyorenal sendrom Tip 4: 
Kardiyoosteorenal sendrom?  

+ 



Kalsifikasyon inhibitörleri eksikse: 

Fetuin-A,                                   
Matrix GLA protein, 
Osteoprotogerin 

Osteoblast 

benzeri hücre 

Damar düz kas hücresi 

Tip-I kollajen, matrix proteinleri 

ÜREMİ 

HİPERFOSFATEMİ  

 

CaXP>55 

DAMAR  

KALSİFİKASYONU 
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KARDİYOVASKÜLER SİSTEM: 

 =  Olası ilişki noktaları 



Düşük klotho düzeyinin kardiyovasküler sonuçları: 

Moe S M Circulation 2012;125:2181-2183 
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KVS 
hastalığı 



Akla gelen sorular 1: 

 

 

 

• Sağlıklı insanlarda kardiyovasküler olaylarla 
FGF23/Klotho düzeyleri arasında bir ilişki 
varmıdır? 

tt
tt

 



FGF23 düzeyleri ile koroner arter hastalığı mortalitesi arasında ilişki var mı? 
The Associations of FGF23 and Uncarboxylated Matrix Gla Protein With Mortality in Coronary Artery Disease: The Heart and 

Soul Study 

 

1-833 stabil koroner hastalığı bulunan poliklinik hastası 
2-7 yıl takip süresi. 
3- Geleneksel kardiyovasküler risk faktörleri, C-reaktif protein ve böbrek fonksiyonlarına 
göre istatistiksel düzeltme yapılıyor. 
4-En yüksek 1/3 teki FGF23 düzeyi hastalarında en düşük 1/3 teki FGF23 düzeyi hastalarına 
göre  2 kat daha fazla ölüm ve kardiyovasküler olay sıklığı tesbit ediliyor. 

Parker BD. et all. Ann Intern Med. 2010 May 18; 152(10): 640–648.  

Mortalite Kardiyovasküler 
olaylar 



Sağlık çalışanları takip çalışması: 
Plazma  FGF23, PTH, Fosfor düzeyleri ve Koroner Kalp Hastalığı Riski 

Taylor EN et all, Am Heart J . 2011; 161(5):956-62  
 
 

“Health Professionals Follow-up Study” ye katılan sağlıklı 422 erkek denek. 
2-Prospektif çalışma , 10 yıl takip süresi. 
3-Plazma FGF23, PTH, ve fosfor değerleri insidan koroner hastalığı sayısı ile ilişkili 
değil. 
4-Ancak en düşük ve en yüksek çeyrekler arasında dikkat çekici bir %19’luk fark var. 

 
Biyobelirteç 

 
İlk çeyrek 

 
İkinci çeyrek 

 
Üçüncü 
çeyrek 

 
Dördüncü 
çeyrek 

 
P değeri 

FGF23 RU/ml 41.3 51.8 63.6 88.4 

Olgu sayısı 99 103 102 118 

RR* 1.0 1.04 1.03 1.19 0.29 
 

*Yaş ve sigara kullanımı için düzeltmeden sonra. 



Akla gelen sorular 2: 

 

 

 

• KBH hastalarında FGF23/Klotho düzeyleri ile 
kardiyovasküler olaylar arasında ilişki 
varmıdır? 

tt
tt

 



Aktif bir FGF23/KLOTHO ekseninin ölümcül 
olduğu düşüncesini destekleyen çalışmalar:  



 
Hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda FGF23 ve mortalite 

 Orlando M. Gutiérrez et all.N Engl J Med. 2008 August 7; 359(6): 584–592.  

 
• “The Accelerated Mortality on 

Renal Replacement (ArMORR)” 
çalışması hasta grubu. 

• Prospektif çalışma 10,044 denek. 

• Hemodiyaliz tedavisine başlayıp 
ilk bir yıl içinde exitus olan 
hastalarla yaşamını devam 
ettirenler karşılaştırılıyor. 

• Yüksek FGF23 değerleri yüksek 
ölüm riskini öngörüyor. 

 

FGF23 düzeylerine göre ölüm riski  *Odds Ratio’ları (ve 95% CI’ları)] 

                    Genel                            Olgu Karşılaştırmalı      Çok değişkenli 
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Diyabetik nefropatide renal sağkalımın öngörücüsü olarak  FGF23  

Titan SM et all. Clin J Am Soc Nephrol. 2011 February; 6(2): 241–247.  
 

• Prospektif çalışma, 
diyabetik nefropatili  56 
hasta. 

• 3 yıl takip süresi. 

• Makroalbüminürik 
diyabetik nefropatide 
yüksek FGF-23  değerleri 
böbrek hastalığının daha 
hızlı ilerleyişini 
öngörebiliyor.  
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Kronik böbrek hastalığında FGF23 ve sol ventrikül hipertrofisi 
Gutierrez OM. et all.Circulation. 2009 May 19; 119(19): 2545–2552.  

 
• 162 prediyaliz KBH hastası 

58 sağlıklı kontrolle 
karşılaştırılıyor. 

• Kesitsel bir çalışma. 

• FGF-23  kronik böbrek 
hastalığında bağımsız 
değişken olarak sol 
ventrikül kitle indeksi ile 
ilişkili olarak bulunuyor. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2740903/figure/F2/


Aynı çalışma:Kronik böbrek hastalığında FGF23 ve koroner arter 
kalsifikasyonu  

Gutierrez OM. et all.Circulation. 2009 May 19; 119(19): 2545–2552. 

 
• Yüksek log FGF23 düzeyleri 

koroner arter kalsifikasyon 
skoru ile anlamlı bir 
istatistiksel ilişki göstermiyor 
(P=0.38). 

• Ancak en yüksek 1/3 teki 
FGF23 düzeyindeki 
hastalarda en düşük 1/3’teki 
hastalara göre  2.4-kat 
(95%CI 1.1, 5.5) daha fazla 
koroner arter kalsifikasyonu 
tesbit ediliyor. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2740903/table/T3/


 
 
 
 
 

Hemodiyaliz hastalarında serum FGF23 düzeyleri artmış mortalite ile ilişkilidir        
Jean G et all. Nephrol Dial Transplant (2009) 24: 2792–2796 

 
 

 1-219 hemodiyaliz hastası. 
 2- Serum FGF23 

çeyreklerine göre iki yıllık 
sağkalım takip ediliyor.  

 3-Yaş, cins, tütün kullanımı, 
diyabet, alfakalsidol 
kullanımı, diyaliz süresi, 
serum albumini, fosfor, 
kalsiyum ve PTH düzeylerine 
göre istatistiksel düzeltme 
yapılıyor.  

 4-FGF23 düzeyleri 
yükseldikçe mortalite 
artıyor. 
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Aynı çalışma: FGF23 ve vasküler kalsifikasyon arasında ilişki var mı?  
 

 
 FGF-23 

Çeyreği 
FGF-23 Çeyreği 

1 
(<1100 RU/mL) 

 

FGF-23 Çeyreği 
2 

(1100–2700 RU/mL) 
 

FGF-23 Çeyreği 
3 

(2701–8400 RU/mL) 
 

FGF-23 Çeyreği 
4 

(>8400 RU/mL) 
 

Vasküler 
kalsifikasyon 
skoru 

 
1.2 ± 0.8 
 

 
1.34 ± 0.8 
 

 
1.7 ± 0.8∗∗ 
 

 
1.6 ± 0.8∗∗ 
 

∗P< 0.05, ∗∗P< 0.001, 4. Çeyrek vs 1 Çeyrek 

Jean G et all. High levels of serum fibroblast growth factor (FGF)-23 are associated with increased mortality in long haemodialysis patients.  
Nephrol Dial Transplant (2009) 24: 2792–2796 

Evet! 



FGF23/KLOTHO ekseni kurtarıcı olabilir 
mi? 



Diyabetik olmayan Afrika asıllı Amerikalılarda klotho genindeki 
polimorfizmlerin diyabetik olmayan SDBY ile ilişkisi 

Bostrom MA et all. Nephrol Dial Transplant. 2010 Oct;25(10):3348-55.  
 

 

• 317 diyabet dışı SDBY hastası ve 
354 nefropatisi bulunmayan 
kontrol bireyi karşılaştırılıyor. 

• Klotho geninin bulunduğu 
bölgede Otuz dört tek nukleotid 
gen polimorfizmi tesbit ediliyor. 

•  rs526906, rs525014 ve rs571118  
tek nükleotid polimorfizmlerinin   
bulunduğu haplotip’e sahip 
hastalarda KBH daha yavaş 
ilerliyor. 

• Bazı Klotho gen polimorfizmleri 
KBH ‘nın ilerlemesini olumlu 
yönde etkileyebilir. 

SDBY başlama yaşı(Yıl) 



Bazı diğer klotho gen polimorfizmleri de kardiyovasküler 
hastalığa karşı koruyucu olabilmektedirler: 

 

• G-395A ve C1818T Klotho gen polimorfizmleri 
Kore’li kadınlarda azalmış kardiyovasküler 
hastalık riski ile uyumlu bulunmuştur                              

(Rhee EJ.The differential effects of age on the association of KLOTHO gene polymorphisms with 
coronary artery disease. Metabolism. 2006 Oct;55(10):1344-51.) 

• C1818T polimorfizmi hemodiyaliz tedavisi alan 
Japon kadınlarda düşük LDL değerleri ile 
beraber bulunmaktadır.  

 (Shimoyama Y et all. Am J Nephrol 2009;30:383–388)  

 



Ashigaga E et all. Impact of Fibroblast Growth Factor 23 on Lipids and Atherosclerosis in Hemodialysis Patients.Therapeutic Apheresis and Dialysis 
.Volume 14, Issue 3, pages 315-322, 20 JAN 2010 

Yüksek FGF23 değerleri azalmış karotis intima 
medial kalınlığı  ile beraber bulunmaktadır 

• 196 kronik 
hemodiyaliz hastası. 

• Karotis intima medial 
kalınlığı yüksek FGF23 
değerlerine sahip 
hastalarda daha azdır. 

• Yüksek FGF23 
değerleri 
atheroskleroza karşı 
koruyucu olabilir. 

FGF23 1/3 gruplarına göre maksimum karotis 
intima-medial kalınlığı.  

         Düşük                 Orta               Yüksek 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-9987.2009.00796.x/full


Aort topuzu kalsifikasyonu, yüksek FGF23 düzeylerine 
sahip hastalarda zaman içinde gerilemektedir. 

• 127 non diyabetik 
hemodiyaliz hastası. 

• Telegrafi ile aort 
topuzu kalsifikasyonu 
ölçülüyor. 

• 5 yıl sonra işlem 
tekrarlanıyor. 

• Yüksek FGF23 
değerlerine sahip 
hastalarda aort 
topuzu kalsifikasyonu 
gerilemiş olarak 
bulunuyor. 

Tamei N, Ogawa T, Ishida H et al (2011) Serum fibroblast growth factor-23 levels and progression of aortic arch calcification in non-

diabetic patients on chronic hemodialysis. J Atheroscler Thromb 18:217–23 

Bağımsız değişken F-değeri(β değeri) p-değeri 

Erkek cins 5.0292 (0.969) 0.0192 

Log FGF23(pg/ml) 7.273 (-0.001) 0.0115 



Düşük FGF23 düzeyleri kronik hemodiyaliz hastalarında 
kardiyovasküler hastalıkla birlikte bulunmaktadır 

• 88 hemodiyaliz hastası.  

• Vasküler kalsifikasyon karotis 
ultrasonu ile ölçülüyor,  

• FGF23 HD’de kalış süresi ile pozitif 
ilişkili bulunuyor (r = 0.37; p\0.001) 

• FGF-23 düzeyleri ile vasküler 
kalsifikasyon skoru arasında ilişki 
bulunmuyor. 

• Kardiyovasküler hastalığı olmayan 
hastalar daha yüksek FGF-23 
değerlerine ve daha düşük vasküler 
kalsifikasyon skoruna sahip olarak 
bulunuyorlar. 

FGF-23, vascular calcification, and cardiovascular diseases in chronic hemodialysis patients. Moldovan D. Et all. International Urology and 
Nephrology. April 2013 

Parametre KVH (-) KVH (+) p 

FGF23 47.2 30.1 0.008 

VK (%) 36 hasta 18 hasta 0.14 

VK skoru 2 4 0.009 

VK=Vasküler kalsifikasyon 



Sonuçlar 

1- FGF23/Klotho ekseni kronik böbrek hastalığı metabolik kemik 
bozukluğu (CKD-MBD) fizyolojisinin bir parçasıdır. 

2- Mevcut çalışmaların çoğunluğu diyaliz tedavisi alan ve KBH 
bulunan hastalarda yüksek FGF23 değerleri ile bu hasta 
gruplarında görülen yüksek mortalite hızı arasında pozitif bir ilişki 
bulunabileceğini göstermektedir.  

3- Diğer yandan bazı çalışmalar ise yüksek FGF23 düzeylerinin ve bazı 
klotho gen polimorfizmi tiplerinin ateroskleroza bağlı 
kardiyovasküler hastalık gelişimini yavaşlatabileceğini 
düşündürmektedir. 

4- Her ne kadar eldeki veriler sebep-sonuç ilişkisi kurabilme açısından 
yetersizse de yüksek FGF-23 değerleri hemodiyaliz hastalarında sol 
ventrikül hipertrofisi gelişimine olumsuz katkıda bulunabilir.  

6- Yakın gelecekte FGF23/Klotho ekseninin kontrolü KBH 
yönetiminde önemli bir rol oynayacaktır. 



Teşekkürler 


