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EPIREC: unikátní platforma propojující výzkum
epilepsie s klinickou praxí
Výzkumné centrum EPIREC funguje nov? od ledna 2019. V multioborových týmech zde pracují vedle
léka?? také v?dci z 2. léka?ské fakulty Univerzity Karlovy a Fyziologického ústavu Akademie v?d ?R.
Inovativní poznatky, na jejichž zpracování se podílejí i odborníci z Fakulty elektrotechnické ?VUT, zkvalitní
a zefektivní pé?i o pacienty s epilepsií.

Epilepsie je nej?ast?jší chronické onemocn?ní mozku. V ?eské republice má aktivní epilepsii jeden ?lov?k
ze 125. Každý rok p?ibývá p?ibližn? 5000 nových p?ípad?, tj. denn? je stanovena diagnóza epilepsie u 14
lidí.
Obrovský technologický rozvoj nanotechnologií, zobrazovacích metod, molekulárn? biologických metod i
um?lé inteligence nabízí jedine?né možnosti nejen k odhalení p?í?in nemoci, ale i pro vývoj diagnostických
nástroj? a ú?inn?jších postup? k vylé?ení epilepsie.
Cílem nového výzkumného centra EPIREC je jak experimentální transla?ní výzkum epilepsie v
laborato?ích, tak klinická diagnostika a lé?ba nezvladatelných epilepsií. „Rychlý p?enos špi?kového
medicínského výzkumu do klinické praxe p?ináší pacient?m s epilepsií perspektivu kvalitního života,“ ?íká
p?edsedkyn? Akademie v?d ?R Eva Zažímalová. Centrum podle ní proto napl?uje vize v?decké platformy
Strategie AV21.
„Spolupráce s centrem EPIREC nám umožní dále rozvíjet tradi?ní a velmi úsp?šný sm?r výzkumu našeho
ústavu, kterým je oblast epilepsie p?edevším u d?tských pacient?,“ podotýká Jan Kopecký, ?editel
Fyziologického ústavu Akademie v?d ?R.
Kvalitní život bez záchvat?
Klí?ová je úzká sou?innost multioborových tým?. „Tato spolupráce umož?uje efektivn? zohlednit základní
mechanismy epilepsie u konkrétního pacienta – v?etn? t?ch, u nichž záchvaty p?es veškerou snahu p?i
farmakologické lé?b? p?etrvávají. Naší vizí je kvalitní život bez záchvat?,“ vysv?tluje Miloslav Ludvík,
?editel Fakultní nemocnice v Motole.
Unikátní je i propojení nejv?tší ?eské nemocnice a t?í špi?kových vzd?lávacích a v?deckých institucí –
Univerzity Karlovy, ?VUT a Akademie v?d ?R. „S centrem EPIREC vzniká výzkumná skupina respektovaná
na mezinárodní úrovni. Zárove? se nám otevírá i možnost ú?astnit se mezinárodních konsorcií pro
testování inovativních lé?ebných postup?,“ dodává Vladimír Komárek, d?kan 2. léka?ské fakulty Univerzity
Karlovy.
S centrem EPIREC spolupracují dv? desítky léka?? a v?dc?. Tým zahrnuje experimentální a klinické
epileptology, radiology, patology, molekulární biology, matematiky, bioinženýry, biochemiky, farmakology a

celou ?adu dalších specializací. D?ležitou sou?ástí jsou také odborníci na zpracování dat z Fakulty
elektrotechnické ?VUT.
V rámci v?decko-výzkumné ?innosti ?lenové EPIREC spolupracují s p?edními výzkumnými a klinickými
pracovišti, nap?. s Oxfordskou univerzitou, University College London, Univerzitou v Miami, Janelia
Research Campus, Univerzitou v Curychu, Univerzitou v Milán? a ?adou dalších. Podílí se na množství
národních, evropských a mezinárodních projekt? a p?sobí ve vedení mezinárodních v?deckých organizací.
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