
 

Basın bildirisi 
 

[1] T tümörün büyüklüğünü ve kanserin yakındaki dokuya yayılmasını tanımlar; N kanserin yakındaki lenf düğümlerine yayılmasını 
tanımlar; ve M metastazı (kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılması) tanımlar. 

[2] Tekzip: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Immunoscore® ticari deneyini desteklememektedir. 
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WHO Tümör Sınıflandırmasının 5. Baskısında, immün 
yanıt artık Kolorektal Kanserler için Gerekli ve İstenilen 

Tanısal Kriterlerinin bir parçasıdır. 
 

Marseille, Fransa, 5 Mart 2020, Saat 13:45 CET - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sindirim Sistemi 
Tümörlerinin (5. baskı) son baskısında, kolorektal kanser için gerekli ve istenilen bir tanı kriteri olarak 
immün yanıtı tanıttı.  
 
HalioDx tarafından lokalize kolon kanseri olan hastalar için 20'den fazla ülkede ticarileştirilmiş olan 
Immunoscore® kanser nüksünü tahmin etmek ve hastaların bakım kararlarını kişiselleştirmek için 
immün yanıtı in vitro ölçen kantitatif bir tanısal testtir. SITC validasyon çalışmasında kullanılan 
standart yöntem (yani, Immunoscore®), kolon kanserinde immün yanıt prognostik gücünün en son 
kanıtı olarak WHO Tümörler Sınıflandırmasının 5. baskısında belirtilmiştir (Pagès ve ark. Lancet 
2018). İmmün yanıt değerlendirmesi artık kolon kanserinde geleneksel TNM1 evreleme sisteminin 
zorunlu bir tamamlayıcısı olup Immunoscore® değerlendirmesi için bir referans analizdir. 

Immunoscore®'u keşfeden Dr Jérôme Galon şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
sınıflamasında kolon kanseri hastaları için İmmün yanıt değerlendirmesinin takdim edilmesi, 
Immunoscore® üzerindeki 15 yıllık translasyonel araştırma çalışmalarını bakım standardı üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olmakla ödüllendiriyor. Bu çalışma çok sayıda Fransız ve uluslararası işbirlikçiyi 
içeren kolektif bir başarıdır. Şimdi Immunoscore® klinik faydasının, kolon kanserinin ötesinde çok 
çeşitli endikasyonlarda gösterilmesi için önemli çalışmalara yatırım yapıyoruz ”. 

HalioDx CEO'su Vincent FERT ise şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yönetim kurulu 
tarafından kolorektal kanserde immün yanıt değerlendirmesinin öneminin tanınması Immunoscore® 
ve HalioDx için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Dünya çapında kanser bakımını iyileştirmek için bu 
olağanüstü teknolojiyi kullanılabilir hale getirme çalışmalarımızı destekliyor.” 

Immunoscore® ile ilgili çalışma, Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsünde (INSERM) (Galon ve ark. 
2006) başlatıldı ve uluslararası geçerliliği Kanser İmmünoterapisi Derneği (SITC) tarafından desteklenmiştir 
(Pagès ve ark. Lancet 2018) .  

*** 

Immunoscore® Hakkında 

Bağışıklık Değerlendirmesi, Kişiselleştirilmiş Tedavi 
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından temel ve istenilen bir tanı kriteri olarak değerlendirilen immün yanıt 
değerlendirmesi artık sindirim sistemi tümörlerinde geleneksel kanser evreleme sistemi için gerekli bir 
tamamlayıcı haline gelmektedir ve Immunoscore® bu değerlendirmeyi yapmak için tanısal bir standarttır.  

Bugün Immunoscore®, klinik araştırmalar için Immunoscore® Kolon (CE-işaretli In Vitro Diagnostic ve CLIA 
uyumlu) ve Immunoscore® gibi tanı  testlerinden oluşan benzersiz bağışıklık bazlı bir test ailesini 
kapsamaktadır. Dijital patoloji ve uzaysal omiklerin ön saflarında yer alan HalioDx Immunoscore® analizleri, 
kanserin hassas immünoterapisini sağlamak için kanser dokusundan benzersiz bilgiler çıkarmaktadır. 

Immunoscore® 20'den fazla ülkede ticari olarak satılmaktadır. 

HalioDx Hakkında 

Kanser Tanısına İmmün yanıt 

HalioDx onkologlara ve Biopharma'ya, kanser tedavisine rehberlik etmek ve immünoterapi ve kombinasyon 
terapileri döneminde doğru bir şeklide tıbba katkıda bulunmak açısından birinci sınıf immün-bazlı diyagnostik 
ürünler ve hizmetler sağlayan bir immüno-onkoloji tanı şirketidir. 

Dr Jérôme Galon'un öncü çalışmaları sayesinde, özellikle en iyilerden sayılan Immunoscore® testi ile - HalioDx 
hasta sonuçlarının ve kanser tedavilerine yanıtın önemli bir belirleyicisi olan tümör bağışıklık bağlamının 
değerlendirilmesine izin veren benzersiz bir immün skorlama çözümleri serisi sunmaktadır ( klinik öncesi 
aşamadan onaylanmış tedavilere kadar). 

Biopharma'ların ihtiyaçlarını karşılamak için HalioDx Immunoscore® testlerini, Multiplex Uzaysal Doku Analizi 
(Brightplex®) ve moleküler testler (NGS, Immunosign® Gene Expression Signatures (Gen İfade İmzaları)) gibi 
yenilikçi teknolojileri birleştiren bir platform olan Immunogram'ı geliştirmiştir. 

HalioDx in vitro diagnostik (IVD) ürünler geliştirmek, üretmek, sicil kaydını yaptırmak ve pazarlamak için 
170'den fazla çalışanıyla birlikte, CLIA sertifikalı laboratuvarları ve Avrupa ve ABD'deki uyumlu tesislerden 
oluşan deneyimli bir ekibe sahiptir. Şirket Avrupa immünoloji kümesi Marseille Immunopôle'u (MI) kurmuştur. 

Daha fazla bilgi için, lütfen www.haliodx.com ve www.immunoscore-colon.com web sitelerimizi ziyaret edin ve 
Twitter @HalioDx ve Linkedin adresinden şirketi takip edin https://www.linkedin.com/company/haliodx/. 

HalioDx® HalioDx'in tescilli ticari markasıdır. Immunoscore® Inserm'in HalioDx'e lisanslı tescilli ticari 
markasıdır. 

http://www.haliodx.com/
http://www.immunoscore-colon.com/
https://www.linkedin.com/company/haliodx/
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