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ขณะนีก้ารตอบสนองทางภมูคิุม้กนัเป็นสว่นหนึง่ของเกณฑก์ารวิ
นจิฉัยทีจํ่าเป็นและพงึประสงคส์ําหรับมะเร็งลําไสใ้หญแ่ละไสต้ร

งใน WHO Classification of Tumours ฉบับพมิพค์รัง้ที ่5 
 

เมอืงมารเ์ซย ประเทศฝรั่งเศส วันที ่5 มนีาคม 2563 13:45 น. ตามเวลายโุรปกลาง (CET) – 
องคก์ารอนามัยโลก (WHO) 
นําการตอบสนองทางภมูคิุม้กนัเขา้มาเป็นเกณฑก์ารวนิจิฉัยทีจํ่าเป็นและพงึประสงคส์ําหรับมะเร็งลําไสใ้หญ่
และไสต้รงใน Digestive System Tumours (ฉบับพมิพค์รัง้ที ่5) Immunoscore® 
เป็นการทดสอบเชงิวนิจิฉัยนอกกาย (in vitro) 
ทีร่ะบปุรมิาณการตอบสนองทางภมูคิุม้กนัเพือ่ทํานายการกลับเป็นมะเร็งซํ้าและทําใหก้ารตัดสนิใจดา้นการดู
แลผูป่้วยมลีักษณะเฉพาะบคุคล ซึง่บรษัิท HalioDx วางจําหน่ายในเชงิพาณิชยใ์นมากกวา่ 20 ประเทศ 
สําหรับผูป่้วยทีเ่ป็นมะเร็งลําไสใ้หญเ่ฉพาะที ่

วธิมีาตรฐานทีใ่ชใ้นความพยายามของสมาคมเพือ่ภมูคิุม้กนับําบัดมะเร็ง (SITC) 
ในการตรวจสอบความสมเหตสุมผล (กลา่วคอื Immunoscore®) นัน้ไดร้ับการอา้งองิไวใ้น WHO 
Classification of Tumours ฉบับพมิพค์รัง้ที ่5 
ในฐานะหลักฐานลา่สดุของของพลังการพยากรณ์โรคดว้ยการตอบสนองทางภมูคิุม้กนัในมะเร็งลําไสใ้หญ ่

(Pagès et al. Lancet 2018) 
ขณะน้ีการประเมนิการตอบสนองทางภมูคิุม้กนัเป็นสว่นเตมิเต็มจําเป็นของระบบในการพจิารณาว่ามะเร็งอยูใ่
นขัน้ใดแบบดัง้เดมิ (TNM1 staging system) ในมะเร็งลําไสใ้หญ ่ซึง่ม ีImmunoscore® 
เป็นการวเิคราะหอ์า้งองิสําหรับการประเมนิ  

ดร. Jérôme Galon ซึง่เป็นผูป้ระดษิฐ ์Immunoscore® กลา่ววา่: 
“การนําการประเมนิการตอบสนองทางภมูคิุม้กนัสาํหรับผูป่้วยมะเร็งลําไสใ้หญเ่ขา้มาในการจําแนกประเภทข
ององคก์ารอนามัยโลก เป็นการใหร้างวัลความพยายามดา้นการวจิัยทีนํ่าไปสูก่ารใชป้ระโยชนท์ีด่ําเนนิมา 
15 ปี ของ Immunoscore® โดยมผีลกระทบตอ่มาตรฐานการดแูลผูป่้วยอยา่งมนัียสาํคัญ 
ความพยายามน้ีเป็นความสาํเร็จรว่มทีร่วมผูร้ว่มมอืชาวฝรั่งเศสและนานาชาตมิากมายไวด้ว้ยกนั 
ขณะน้ีเรากําลังใชค้วามพยายามอยา่งมากในการแสดงใหเ้ห็นอรรถประโยชนท์างคลนิกิของ 
Immunoscore® นอกเหนือไปจากมะเร็งลําไสใ้หญ ่ในขอ้บง่ใชต้า่งๆ ทีห่ลากหลาย” 

Vincent FERT ซึง่เป็นซอีโีอของบรษิทั HalioDx ใหค้วามคดิเห็นวา่: 
“การทีค่ณะกรรมการบรหิารขององคก์ารอนามัยโลกยอมรับความสาํคัญของการประเมนิการตอบสนองทางภู
มคิุม้กนัในมะเร็งลําไสใ้หญแ่ละไสต้รง เป็นจดุหลกัสาํคัญสาํหรับ Immunoscore® และ HalioDx 

 

1 T อธบิายขนาดของเนื้องอกและการกระจายของมะเร็งเขา้ไปในเนื้อเยือ่ใกลเ้คยีง, N อธบิายการกระจายของมะเร็งไปสูปุ่่ มน้ําเหลอืง (lymph 
node) ใกลเ้คยีง และ M อธบิายการแพร่กระจาย (การกระจายของมะเร็งไปสูส่ว่นอืน่ๆ ของร่างกาย) 
 
คําปฏเิสธความรับผดิขอบ: องคก์ารอนามัยโลกไมรั่บรองการวเิคราะหเ์ชงิพาณชิย ์Immunoscore® 

http://publications.iarc.fr/579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29754777
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โดยสนับสนุนความพยายามของเราทีจ่ะทําใหเ้ทคโนโลยอีันโดดเดน่น้ีซือ้หาไดเ้พือ่ทําใหก้ารดแูลมะเร็งดขีึ้
นทั่วโลก”  

งานกับ Immunoscore นัน้รเิริม่ขึน้ ณ สถาบันสขุภาพและการวจัิยทางการแพทยแ์หง่ชาตขิองฝร่ังเศส (French 
National Institute of Health and Medical Research, INSERM) (Galon et al. Science 2006) 
และมสีมาคมเพือ่ภมูคิุม้กันบาํบดัมะเร็ง (Society for ImmunoTherapy of Cancer, SITC) 
ใหค้วามสนับสนุนในการตรวจสอบความสมเหตสุมผลระหวา่งประเทศ (Pagès et al. Lancet 2018) 

*** 

เกีย่วกบั Immunoscore® 
ประเมนิภมูคิุม้กนั การรกัษามลีกัษณะเฉพาะบคุคล  
ขณะน้ี 
การประเมนิการตอบสนองทางภมูคิุม้กันกาํลังกลายเป็นสว่นเตมิเต็มจําเป็นของระบบในการพจิารณาวา่มะเร็งอยูใ่นขัน้
ใดแบบดัง้เดมิในเน้ืองอกระบบยอ่ยอาหาร และ Immunoscore® เป็นมาตรฐานการวนิจิฉัยทีใ่ชด้าํเนนิการประเมนิน้ี 
ในฐานะเกณฑก์ารวนิจิฉัยทีจํ่าเป็นและพงึประสงคโ์ดยองคก์ารอนามัยโลก  

ปัจจุบนั Immunoscore® 
รวมถงึชดุการวเิคราะหท์ีใ่ชภ้มูคิุม้กันเป็นหลักอันไมเ่หมอืนใครซึง่มตีัง้แตก่ารทดสอบเชงิวนิจิฉัย เชน่ 
Immunoscore® Colon (การวนิจิฉัยโรคนอกกายทีไ่ดรั้บเครือ่งหมาย CE และเป็นไปตามมาตรฐาน CLIA) และ 
Immunoscore® เพือ่การวจัิยทางคลนิกิ การวเิคราะห ์Immunoscore® ของบรษัิท HalioDx 
สกัดขอ้มลูอันไมเ่หมอืนใครจากเน้ือเยือ่มะเร็งเพือ่นําสง่ภมูคิุม้กันบาํบดัมะเร็งทีม่คีวามเทีย่งตรง 
และอยูใ่นแนวหนา้ของพยาธวิทิยาแบบดจิทิลัและสเปเชยีลโอมกิส ์(spatial omics)  

Immunoscore® วางจําหน่ายในเชงิพาณชิยใ์นมากกวา่ 20 ประเทศ 

เกีย่วกบับรษัิท HalioDx 
การตอบสนองทางภมูคิุม้กนักบัการวนิจิฉยัโรคมะเร็ง 
HalioDx 
เป็นบรษัิทเพือ่การวนิจิฉัยดา้นภมูคิุม้กันบําบัดมะเร็งทีจั่ดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารเชงิวนิจิฉัยทีใ่ชภ้มูคิุม้กันเป็นหลักช
นดิแรกในกลุม่ใหแ้กนั่กวทิยาเน้ืองอกและยาชวีภาพ 
เพือ่แนะแนวทางการดแูลมะเร็งและร่วมทําใหเ้กดิการแพทยท์ีม่คีวามเทีย่งตรงในยคุแหง่ภมูคิุม้กันบําบดัและการบําบั
ดรักษาผสม 

ตอ้งขอบคณุงานนําร่องของ ดร. Jérôme Galon บรษัิท HalioDx 
จงึสามารถจัดหาโซลชูนัสก์ารใหค้ะแนนภมูคิุม้กันอันหลากหลายไมเ่หมอืนใคร โดยเฉพาะการวเิคราะห ์
Immunoscore® ทีเ่ป็นเรอืธง จงึทําใหส้ามารถประเมนิสว่นประกอบทางภมูคิุม้กันของเน้ืองอกได ้
ซึง่เป็นตวักาํหนดผลลัพธแ์ละการตอบสนองตอ่การรักษามะเร็งของผูป่้วยทีส่ําคญั 
(ตัง้แตร่ะยะพรคีลนิกิถงึการบําบดัรักษาทีไ่ดรั้บอนุมัต)ิ 

ในการพยายามแกปั้ญหาความตอ้งการยาชวีภาพ บรษัิท HalioDx ไดพั้ฒนาอมิมโูนแกรม (Immunogram) ขึน้มา 
โดยเป็นแพลต็ฟอรม์ทีบ่รูณาการการวเิคราะห ์Immunoscore® เขา้กบัเทคโนโลยทีีเ่ป็นนวตักรรมอยา่งเชน่ 
Multiplex Spatial Tissue Analysis (Brightplex®) และการทดสอบระดับโมเลกลุ (NGS, Immunosign® Gene 
Expression Signatures) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17008531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29754777
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บรษัิท HalioDx มทีมีงานทีม่ปีระสบการณ์ทีป่ระกอบดว้ยพนักงานมากกวา่ 170 คน, 
หอ้งปฏบิตักิารทีไ่ดรั้บการรับรองมาตรฐาน CLIA 
และสถานอํานวยความสะดวกทีส่อดคลอ้งกันในทวปียโุรปและในสหรัฐอเมรกิาเพือ่พัฒนา ผลติ 
ขึน้ทะเบยีนและวางตลาดผลติภัณฑเ์พือ่การวนิจิฉัยนอกกาย (in vitro diagnostic, IVD) บรษัิทร่วมกอ่ตัง้ Marseille 
Immunopôle (MI) ซึง่เป็นกลุม่วทิยาภมูคิุม้กันของยโุรปดว้ย  

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซตข์องเราที ่www.haliodx.com และ www.immunoscore-colon.com  
และตดิตามบรษัิททางทวติเตอรท์ี ่@HalioDx และ Linkedin https://www.linkedin.com/company/haliodx/ 
HalioDx® เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท HalioDx สว่น Immunoscore® 
เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของสถาบันสขุภาพและการวจัิยทางการแพทยแ์หง่ชาตขิองฝร่ังเศสทีอ่อกใบอนุญ
าตใหแ้กบ่รษัิท HalioDx 

ขอ้มลูตดิตอ่  
HalioDx SAS 
Vincent Fert 
ประธานและซอีโีอ 
+ 33 (0)4 91 29 30 90 
vincent.fert@haliodx.com 

ATCG Press 
Marie Puvieux (ประเทศฝร่ังเศส) 
+33 (0)9 81 87 46 72 
Céline Voisin (ROW) 
มอืถอื: +33 (0)6 62 12 53 39 
haliodx@atcg-partners.com 

 

http://www.haliodx.com/
http://www.immunoscore-colon.com/
https://www.linkedin.com/company/haliodx/
mailto:vincent.fert@haliodx.com
mailto:haliodx@atcg-partners.com

	ข้อมูลติดต่อ

