
Poruchy percepce času byly popsány u fokálních lézí mozku a u řady neuropsychiatrických 

onemocnění včetně Parkinsonovy nemoci (PN). Naším cílem bylo nalézt oblasti mozku, které 

se podílejí na percepci času u zdravých osob a jejichž dysfunkce je zodpovědná za poruchy 

percepce času u PN. Použili jsme úlohu reprodukce časových intervalů (TRT) spočívající ve 

vizuální  prezentaci časových intervalů v rozsahu 5 až 16.8 s (fáze prezentace), které jsou 

následně reprodukovány pomocí stisku tlačítka (fáze reprodukce).  

V první fMRI studii se pomocí parametricky modulované analýzy podařilo nalézt oblasti, 

jejichž aktivita měřená pomocí Blood Oxygenation Level Dependent (BOLD) signálu 

korelovala s délkou časového intervalu. Během fáze prezentace byla zjištěna postupná 

deaktivace v levém prefrontálním kortexu (PFC) a pravém cingulu. Ve fázi reprodukce došlo 

k postupné deaktivaci precuneu bilaterálně a k akumulaci aktivity v levém PFC, motorické 

kůře, pravém kaudátu a suplementární motorické oblasti (SMA). Cílem druhé studie bylo 

pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) prokázat roli dvou oblastí 

z naší předchozí studie, SMA a precuneu, v úloze TRT. Pomocí rTMS jsme se pokusili 

ovlivnit přesnost a variabilitu reprodukcí časových intervalů. Neprokázali jsme vliv rTMS ani 

jedné oblasti na přesnost odhadů, došlo však k významnému snížení variability odhadů 10 

s intervalu po rTMS SMA. Třetí fMRI studie se zúčastnilo 12 pacientů s PN, kteří byli 

vyšetřeni dvakrát: na dopaminergní medikaci (ON) a po jejím celonočním vysazení (OFF). 

Cílem bylo porovnat mozkovou aktivitu při úloze TRT v OFF a ON stavu a nalézt příčinu 

poruchy percepce času u PN v OFF stavu. V OFF stavu došlo k nadhodnocení odhadů 

intervalů <11.89 s a podhodnocení intervalů >14.14 s. Ve fázi reprodukce byla snížená 

aktivita v precuneu v OFF stavu. Podrobná analýza ukázala postupný pokles aktivity precuneu 

v OFF stavu při odhadech intervalů >14.14 s, zatímco v ON stavu byla aktivita konstantní. 

Podařilo se zobrazit několik oblastí mozku, jejichž aktivita klesá či roste s délkou intervalu a 

mohou tedy sloužit k měření uběhnutého času jako takzvané „akumulátory“, což svědčí proti 

existenci jedné oblasti pro percepci času. Pomocí rTMS SMA jsme prokázali roli této oblasti 

v percepci času. Selektivní snížení variability odhadů 10 s intervalu mohlo být 

způsobeno zvýšením síly oscilací o frekvenci 0.1 Hz. U pacientů s PN v OFF stavu dochází 

k odlišné aktivaci precuneu v porovnání s ON stavem. Vyšší aktivita precuneu během odhadu 

časových intervalů u PN v ON stavu svědčí pro kompenzační zapojení této oblasti při 

vybavování paměťové stopy o délce časového intervalu.  


