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Solid tümörlerin erken tespiti için yeni bir araç olarak kitle sitometrisi tabanlı periferik kan analizi: çok 
merkezli bir çalışma. 

Mass cytometry-based peripheral blood analysis as a novel tool for early detection of solid tumours: a 
multicentre study 

Qi Zhang et al. GUT, Eylül 2022 

doi: 10.1136/gutjnl-2022-327496 

Tümörün erken tespiti tıbbi ihtiyaç olmaya devam etmektedir. Bu nedenle yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip 
yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Kitle sitometrisi uçuş süresi (CyTOF), bağışıklık hücrelerinin profilini çıkarmak için güçlü 
bir tekniktir ve tümör tespiti için uygulanabilir. Bu çalışmaya 1131 karaciğer hastalığı, 584 pankreas hastalığı olan ve 
633 sağlıklı gönüllü olmak üzere 15 merkezden 2348 kişi dâhil edilerek CyTOF analizleri yapılmıştır.  

HCC ve pankreatik duktal adenokarsinoma (PDAC)’nın neden olduğu sistemik bağışıklığın bozulmasını belirlenerek 
ve oluşturulan modele dayalı olarak bir periferik kan bağışıklık skoru (PBIScore) hesaplanmıştır. PBIScore, doğrulama 
kohortlarında hem duyarlılık hem de özgüllük yaklaşık %80 oranında HCC ve PDAC'yi saptamada iyi bir performans 
sergilediği gösterilmiştir. Ayrıca PBIScore ve alfa-fetoprotein veya karbonhidrat antijeni 19-9'u dahil edilerek entegre 
bir PBIScore (iPBIScore) oluşturulmuştur. 

HCC’de iPBIScore için eğri altında kalan alan (AUC) çalışma, dâhili doğrulama ve harici doğrulama kohortlarında 
sırasıyla 0.99, 0.97 ve 0.96 olarak tespit edilmiştir. Benzer şekilde, PDAC için iPBIScore, çalışma, dâhili doğrulama ve 
harici doğrulama kohortlarında sırasıyla 0.99, 0.98 ve 0.97 AUC değerlerine sahip olduğu belirtilmiştir. Erken evre ve 
tümör belirteci negatif hastalarda, iPBIScore tabanlı modellerde de sırasıyla 0,95-0,96 ve 0,81-0,92 AUC olduğu 
gösterilmiştir. 

Sonuç olarak, bu çalışmada periferik immün hücre alt kümelerindeki değişikliklerin tümör tespitine yardımcı 
olabileceğini ve HCC ve PDAC için kullanıma hazır bir tespit modeli sağlayabileceğini kanıtladığı yorumu yapılmıştır. 
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