
 
 

Elphogene, s.r.o. / 10. září 2020 / Tisková zpráva Stránka 1/1 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Společnost Elphogene, s.r.o. obdržela finanční podporu od Technologické agentury 

České republiky (dále jen “TA ČR”) na projekt „Systém a technologie pro předúpravu 

vzorku pro vyšetřování nádorů tekutou biopsií“. 
 

Praha, 10. září 2020 – Společnost Elphogene, s.r.o. ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí a 
Ústavem analytické chemie AV ČR, v.v.i. obdržela čtyřletou finanční podporu od TA ČR v rámci 

druhé veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 

TREND, vyhlášené dne 19. února 2020.  
 

Cílem předloženého projektu je vývoj nových metod a technologických postupů diagnostiky nádoro-

vých onemocnění na bázi tzv. tekuté biopsie neboli neinvazivní testování přítomnosti nádoru v těle 

pacienta. 
 

 „Udělení finanční podpory pro náš projekt nám umožní pokračovat v adaptaci a dalším rozvoji naší 
technologie a testu oncoMonitor™, který v současnosti poskytujeme onkologickým pacientům za 

účelem monitorování léčby a časného záchytu návratu onemocnění. “ říká doc. RNDr. Marek Minárik, 

Ph.D., hlavní řešitel projektu, spoluzakladatel a ředitel společnosti Elphogene, s.r.o. 
 

Nově vyvinutá metodika bude univerzálně aplikovatelná v procesu předúpravy vzorku a kompatibilní 

se současnými existujícími postupy pro tekutou biopsii. Konečným výsledkem bude zvýšení analytic-

ké citlivosti daného vyšetření, které povede k rozšíření klinické užitnosti. Projekt, který představuje 

unikátní zapojení tří odlišných typů subjektů – komerčního start-upu, výzkumné akademické institu-
ce a špičkového zdravotnického zařízení, tak má i společenský rozměr. 
 

 „Vývoj nové verze testu, prováděný v rámci podpořeného projektu, směřuje k možnosti využití tekuté 

biopsie v časnějších stádiích nádorového onemocnění, či přímo diagnostiky u bezpříznakových osob. 
To ve svém důsledku může přispět nejen ke snížení mortality a zlepšení péče o zdraví pacientů, ale 

také ke zmírnění ekonomického dopadu v důsledku snížení celkových nákladů na zdravotní péči 

v souvislosti s tímto vysoce závažným onemocněním.“ říká další řešitel projektu doc. MUDr. Tomáš 

Büchler, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. 
 

Projekt bude též historicky prvním, kdy se Thomayerova nemocnice účastní výzkumu a vývoje ve-

doucího ke komercionalizaci služby nebo výrobku s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Bez 

přímého zapojení tohoto Komplexního Onkologického Centra (KOC) by nebylo možné provést klinic-
ké validace, které jsou pro plánované výstupy klíčové.  
 


