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Abstrakt 

 

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.  
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Summary 

 

Deficits in interval timing have been described in focal brain lesions and in various 

neuropsychiatric disorders including Parkinson’s disease (PD). The aim of this study was to 

explore brain areas responsible for human time perception and for the timing deficit in PD. 

We used a time reproduction task (TRT) which consisted of an encoding phase (during which 

visual stimuli of durations from 5 to 16.6 sec were presented) and a reproduction phase 

(during which interval durations were reproduced by a button pressing).   

In our first fMRI study, we used a parametric modulated analysis searching for brain areas 

with activity, expressed as Blood Oxygenation Level Dependent (BOLD) signal, correlated 

with the duration of time interval. During the encoding phase, there was a gradual 

deactivation of the left prefrontal cortex (PFC) and cingulate gyrus. During the reproduction 

phase, there was a gradual deactivation in precuneus and an accumulation of activity in the 

left PFC, primary motor area, right caudate and supplementary motor area (SMA). The 

second study aimed at supporting the role of two of these areas, SMA and precuneus in 

interval timing by repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). Accuracy and 

variability of time estimates were compared before and after rTMS. Accuracy of estimates 

was not affected, however, decreased variability of estimates of the 10 seconds interval after 

rTMS of SMA was observed. In the third fMRI experiment, brain activation (BOLD signal) 

during time reproduction task in PD patients on dopaminergic medication (ON condition) and 

after dopaminergic medication withdrawal (OFF condition) was compared. Time intervals 

with duration <11.89 s were overestimated, whereas those with duration >14.14 s were 

underestimated. During the reproduction phase, lower activation in the precuneus was found 

in the OFF condition. Further analysis showed that activity in time intervals with duration 

>14.14 s gradually decreased in the OFF, while remained constant in the ON condition.  

Our results show that there are several brain areas with activity that correlates with time 

interval duration and thus potentially serving as a hypothetical “accumulator”. This argues 

against the existence of single brain area dedicated to timing. We further supported the role of 

SMA in time perception by rTMS. Selective effect on the 10 second interval might be a 

consequence of increased power of an oscillator with 0.1 Hz frequency. Differences in 

precuneus activation in the OFF condition may underlie time perception deficit in PD. We 

suggest that DA medication enables compensatory activation in the precuneus which 

improves retrieval of the remembered duration. 
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1. Úvod 

 

Vnímání plynoucího času je jednou ze základních funkcí mozku podmíněné teoretickou 

existencí „vnitřních hodin“. Čas je důležitým aspektem zpracování senzorické informace, 

kognitivních procesů i produkce motorické odpovědi. Lidský mozek je schopen vnímat a 

vyhodnotit časové intervaly v rozsahu deseti řádů. Neurofyziologické mechanismy, které 

zodpovídají za správné načasování pohybů, rozumění a produkci řeči, hudby i tance a 

v neposlední řadě i za naše subjektivní vnímání plynutí času, pracují v intervalech řádu stovek 

milisekund až desítek minut 
1
. 

Existence jedné specializované oblasti mozku s funkcí „vnitřních hodin“ je velmi 

nepravděpodobná. Na percepci času se nejspíše podílí neurokognitivní síť složená z řady 

oblastí mozku, které se flexibilně zapojují dle specifických požadavků úlohy. Mezi faktory, 

které rozhodují o zapojení konkrétní mozkové oblasti do řešení úlohy je zřejmě nejdůležitější 

délka odhadovaného intervalu, přičemž percepce supra-sekundových intervalů je kromě 

správné funkce „vnitřních hodin“ závislá na funkci pozornosti a paměti 
2
. Z modelů percepce 

času v supra-sekundovém rozmezí mají největší empirický podklad modely založené na 

funkci akumulátoru, který zřejmě plní funkci pracovní paměti pro ukládání informací o 

uplynulém čase v řádu sekund 
3, 4

. Neurofyziologickými metodami během úloh vyžadujících 

měření času byla u primátů jednotkovou registrací zachycena graduálně rostoucí či klesající 

aktivita neuronů 
5, 6

 a u lidí nárůst negativity kontingentní negativní variace (CNV) nad 

skalpem při vyšetření evokovaných potenciálů (EP) 
7
. 

Funkční magnetická rezonance (fMRI) je metoda, která je schopna zachytit mozkovou 

aktivitu během provádění určité úlohy. Ačkoliv má mnohem větší prostorovou rozlišovací 

schopnost, zatím nebyla použita k lokalizaci mozkové oblasti či oblastí s vlastnostmi 

časového akumulátoru. Suplementární motorická area (SMA) je jednou z oblastí, které se 

konzistentně aktivují v zobrazovacích studiích 
8
 a je jedním z možných generátorů CNV. Její 

role v percepci času však zatím nebyla potvrzena pomocí repetitivní transkraniální 

magnetické stimulace (rTMS) 
9
, což je metoda, která dokáže pomocí silného magnetického 

pole změnit funkci určité oblasti mozku. Mechanismus fungování „vnitřních hodin“ je 

zkoumán u pacientů s neuropsychiatrickými nemocemi, které vedou k poruše odhadů času. 

Parkinsonova nemoc (PN) je vhodná jako modelové postižení, neboť porucha odhadů trvání 

supra-sekundových intervalů byla u této nemoci popsána v řadě studií a navíc se tato porucha 

významně zlepšuje po podání dopaminergní medikace 
10, 11

.  

 



 7 

2. Hypotézy a cíle práce 

 

 

A. Pomocí fMRI u zdravých dobrovolníků popsat oblasti mozku, které se podílejí na percepci 

času a nalézt „akumulátory času“, tzn. takové části mozku, do kterých se ukládají 

informace o délce časových intervalů. 

 

Hypotéza I: V mozku jsou oblasti, jejichž aktivita lineárně roste nebo klesá během odhadu 

času a tyto oblasti se chovají jinak ve fázi zapamatování a reprodukce časového intervalu.   

 

B. Ovlivnit kognitivní výkon v úloze reprodukce časových intervalů pomocí rTMS zaměřené 

na oblasti SMA a precuneu.  

 

Hypotéza II: Po stimulaci SMA dojde k zlepšení přesnosti a snížení rozptylu odhadů času 

v úloze reprodukce časových intervalů, zatímco po stimulaci precuneu výkon zlepšen nebude.  

 

C. Pomocí fMRI zjistit neurofyziologický podklad poruchy percepce času u pacientů 

s Parkinsonovou nemocí ve stavu bez dopaminergní medikace (OFF) v porovnání se 

stavem na medikaci (ON).  

 

Hypotéza III: Pacienti v OFF stavu budou vykazovat nepřesné odhady času ve smyslu 

migračního efektu, tj. nadhodnocovat krátké a podhodnocovat dlouhé intervaly. V OFF stavu 

v porovnání s ON stavem dojde během provádění úlohy reprodukce časových intervalů k 

rozdílné mozkové aktivaci v asociačních kortikálních a subkortikálních oblastech.  
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3. Studie I – mozkové oblasti s vlastností časového akumulátoru dle fMRI   

3.1. Materiál a metodika 

Studie se zúčastnilo 9 zdravých dobrovolníků (6 mužů, 3 ženy, ve věku 23–49 let), kteří byli 

vyšetřeni pomocí úlohy reprodukce časových intervalů (TRT). Úloha se skládá ze dvou fází – 

fáze učení (prezentace) a fáze reprodukce časového intervalu. Ve fázi prezentace je 

prezentován vizuální podnět vybraný pseudonáhodně z 8 intervalů v trvání: 5.00; 5.95; 7.07; 

8.41; 10.00; 11.89; 14.14 a 16.82 s. Tyto intervaly tvoří geometrickou řadu dle vzorce xi+1 = 

xi.2
1/4

, přičemž během úlohy byl každý interval použit dvakrát. Subjekt si během fáze 

prezentace interval zapamatuje a v následující fázi reprodukce jeho trvání reprodukuje 

stiskem tlačítka. Pro maskování vlivu motorických oblastí aktivovaných pohybem ukazováku 

při stisku tlačítka byla použita subtrakční úloha s náhodným stiskem tlačítka. 

Tato práce byla zaměřena na hledání oblastí mozku, které mají roli tzv. „akumulátoru“ času, 

což jsou oblasti, jejichž aktivita roste nebo klesá s postupujícím časem. Aktivace mozkových 

oblastí byla zjišťována pomocí fMRI s využitím tzv. BOLD (blood oxygenation level 

dependent) kontrastu, jehož podstatou je zachycení změn poměru oxy- a deoxyhemoglobinu, 

ke kterému dojde při změně průtoku krve aktivovanou oblastí. Zpracování fMRI dat bylo 

proto provedeno parametrickou analýzou, kdy jsme hledali oblasti mozku s korelací 

vzrůstu/poklesu aktivace s délkou časového intervalu.  

3.2. Výsledky 

Ve fázi prezentace byla zaznamenána inverzní korelace BOLD signálu s délkou časového 

intervalu (tj. čím delší časový interval, tím větší pokles signálu) v levém dorsolaterálním 

prefrontálním kortexu (DLPFC) a předním cingulu (obr. 1a). Pozitivní korelace nebyla ve fázi 

prezentace pozorována v žádné oblasti. Během reprodukce byl vedle poklesu v řadě oblastí 

pozorován i kumulativní nárůst BOLD signálu (obr. 1b), v levé DLPFC (obr. 2), primární 

senzori-motorické oblasti (SM1), suplementární motorické oblasti (SMA) bilaterálně a v 

pravém nucleus caudatus. Inverzní korelace byla ve fázi reprodukce zjištěna posteriorně 

v pravé hemisféře – v oblastech zahrnující horní parietální lalok a zadní temporální lalok (obr. 

1c). K nejrozsáhlejšímu inverznímu poklesu signálu s nárůstem délky reprodukovaného 

intervalu došlo na vnitřní ploše obou parietálních laloků v oblasti precuneu. Při parametrické 

analýze úlohy s náhodným stiskem tlačítka nebyly mezi úrovní BOLD signálu a uplynulým 

časem zaznamenány žádné korelace. 
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Obr. 1: Výsledek skupinové parametrické analýzy fMRI (p<0.05 FDR). A) graduální 

deaktivace ve fázi prezentace - DLPFC, cingulum (Ci) B) akumulace aktivity ve fázi 

reprodukce - SMA, SM1, caudatum (Cd), DLPFC. C) graduální deaktivace ve fázi reprodukce 

– horní parietální lalok (Pa), precuneus (Pre), horní temporální lalok (Te), Cerebellum (Ce). 
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Obr. 2: Grafické znázornění akumulace aktivity či graduální deaktivace. A) graduální 

deaktivace levostranné DLPFC v průběhu fáze prezentace. B) akumulace aktivity sousední 

levostranné DLPFC v průběhu fáze reprodukce. C) Sousední oblasti v levostranné DLPFC, 

jejichž aktivita se lineárně měnila v čase. sFs – sulcus frontale superior, mFg – gyrus frontalis 

medius. D) Oblast caudata (Cd), kde se aktivita graduálně akumulovala ve fázi reprodukce. 

 

3.3. Diskuze 

Pomocí parametrické analýzy jsme identifikovaly několik oblastí mozku, jejichž aktivita 

korelovala s délkou odhadovaného intervalu a překvapivě se lišily pro fázi prezentace a 

reprodukce. Výjimkou byla levostranná DLPFC, ve které došlo k signifikantním změnám 

signálu během obou fází úlohy. Při prezentaci se signál v levém gyrus frontalis medius s 

prodlužující se délkou časového intervalu vybíjel, zatímco v sousední, jen 9 mm vzdálené 

oblasti uložené v hloubi sulcus frontalis superior, se signál během reprodukční fáze 

akumuloval. Z toho vyplývá, že DLPFC možná plní funkci úložiště informací nějak 

souvisejících s časem. Při bližším pohledu na strategii řešení TRT úlohy mohou tyto zcela 

protichůdné děje, kdy v první fázi úlohy signál klesá a při druhé stoupá, odrážet opačné 

kognitivní procesy. Můžeme jen spekulovat, zda v průběhu první fáze TRT úlohy subjekt 

posuzuje délku uplynulého času vůči zahájení prezentace (tzn. odhad směrem do minulosti, 



 11 

protože o budoucnosti žádnou informaci nemá), přičemž v následné fázi reprodukce průběžně 

odhaduje čas, který zbývá do okamžiku stisknutí tlačítka (tzn. odhad směrem do budoucnosti). 

V takovém případě by se hypotetický akumulátor času v jedné fázi vybíjel a ve druhé nabíjel. 

Naše výsledky však naznačují, že princip akumulátoru je zřejmě mnohem složitější. Jeho 

funkci neplní jedna, ale pravděpodobně více oblastí tvořící síť, které mezi sebou úzce 

spolupracují a aktivují se zřejmě dle specifických požadavků konkrétní úlohy. Akumulace 

aktivity v ncl. caudatus a SMA při reprodukci, podporuje předpokládaný význam 

frontostriatálního systému v percepci času 
12

. Oproti klasické představě, že „akumulátor“ 

může být pouze kognitivní oblast, jsme zaznamenali pozitivní korelaci reprodukovaného času 

a BOLD signálu v levé primární senzori-motorické oblasti. Aktivace SM1 by sice mohla 

reflektovat přípravnou fázi motorické odpovědi, proti tomu však relativně svědčí výsledek 

úlohy s náhodným stiskem tlačítka, v které jsme podobnou korelaci signálu s uplynulým 

časem nenalezli. Je tedy pravděpodobné, že aktivita z ncl. caudatus a SMA, která roste 

s délkou časového intervalu, se ve fázi reprodukce přenáší na oblast SM1, která při dosažení 

kritické aktivace (a uběhnutého času) spustí motorickou odpověď.  

 

4. Studie II – ovlivnění odhadů času pomocí rTMS SMA a precuneu 

4.1. Materiál a metodika 

Aktivace oblastí mozku v fMRI při řešení úlohy zaměřené na odhady času je pouze nepřímý 

ukazatel jejich role v percepci času. V této studii jsme se proto zaměřili na ověření role SMA 

a precuneu (aktivovaných v naší předchozí fMRI studii) v percepci času pomocí rTMS. Studie 

se zúčastnilo 19 zdravých dobrovolníků (8 mužů, průměrný věk 25.9 ± 3 (SD), kteří byli 

vyšetřeni pomocí úlohy TRT s třemi intervaly: 5, 10 a 16.82 sekund. Každý subjekt provedl 

úlohu TRT celkem čtyřikrát, před stimulací (pre-TMS blok) a po stimulaci (post-TMS blok) 

precuneu a před stimulací a po stimulaci SMA. Analýzy byly provedeny pro obě stimulovaná 

místa (SMA, precuneus) na dvou proměnných: průměrný odhad časového intervalu jako míra 

přesnosti a směrodatná odchylka odhadů jako míra variability. 

Zvolili jsme specifický rTMS protokol, tzv. intermitentní „theta-burst“ vzorec, který spočívá 

v krátkých salvách tří stimulů o vysoké frekvenci (50 Hz) přerušených na 200 ms. Po 10 

cyklech theta-burst stimulace (TBS) trvající 2 sekundy následovalo 8 sekund klidu. Stimulace 

byla prováděna celkem po 190 sekund. Bylo prokázáno, že tento protokol způsobuje 

dlouhodobé zvýšení (až 60 minut) excitability motorického kortexu. Očekávali jsme, že po 
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stimulaci SMA dojde ke zlepšení přesnosti a/nebo snížení variability odhadů trvání časových 

intervalů.  

Cívku jsme zaměřili pomocí systému bezrámové stereotaxe Brainsight (Rogue Research, 

Montreal, Canada) na cílové koordináty určené podle místa nejvyšší aktivace v našem 

předchozím fMRI experimentu, definované ve standardním stereotaktickém prostoru 

Montreal Neurological Institute (MNI) jako (x=0, y=-62, z=48) pro precuneus a (x=0, y=2, 

z=48) pro SMA. Tyto koordináty byly převedeny pomocí reverzní normalizace do nativního 

prostoru každého subjektu.  

4.2. Výsledky 

TMS nevedla k signifikantní změně přesnosti odhadů po stimulaci SMA ani precuneu. Došlo 

k zvýšení variability odhadů po stimulaci precuneu, zejména u 5 sekundového (p<0.01) a po 

stimulaci SMA se snížila variabilita odhadů 10 sekundového intervalu (p<0.05). Variabilita 

byla po rTMS zvýšena i u všech dalších intervalů, ale nikoliv signifikantně (obr. 3). 

Obr. 3: Průměrné reprodukce tří časových intervalů a jejich variabilita (SD – standardní 

odchylka) před rTMS, po rTMS SMA a po rTMS precuneu. 
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4.3. Diskuze 

Zvýšená variabilita odhadů času byla pozorována u řady patologických stavů jako 

Parkinsonova nemoc, schizofrenie, stavy po cévních mozkových příhodách nebo po úrazech 

hlavy 
13

. V našem experimentu došlo k signifikantnímu zvýšení variability 5 sekundového 

intervalu po stimulaci precuneu, ale zvýšená variabilita, byť nesignifikantně, byla pozorována 

u všech ostatních intervalů, kromě 10 sekundového intervalu po rTMS SMA. Příčinou 

zvýšené variability odhadů času je dysfunkce pozornosti a pracovní paměti, která v naší studii 

mohla vzniknout jako důsledek nepříjemného senzorického doprovodu rTMS. Hlavním 

výsledkem této studie je snížení variability odhadů 10 sekundového intervalu po rTMS SMA. 

Výsledek selektivního ovlivnění pouze jednoho časového intervalu je překvapivý a podporuje 

teorie o rozdílné citlivosti k různým časovým intervalům, potažmo hypotézy, že mozek měří 

čas pomocí soustavy oscilátorů s různými frekvencemi 
14

.  

Selektivní ovlivnění 10 sekundového intervalu může být důsledkem použitého vzorce 

stimulace. Intermitentní TBS sestává z 2 sekundového pásma TBS následovaného 8 

sekundovou pauzou, což způsobuje stimulaci s periodou 10 sekund 
15

. Bylo prokázáno, že 

pravidelný výskyt události v prostředí zvyšuje přesnost predikce dalšího výskytu této události, 

jakoby se fluktuace zaměřené pozornosti synchronizovaly s periodou události 
16

. Je však 

nepravděpodobné, že snížení variability bylo způsobeno pouze senzorickým doprovodem 

TMS, neboť nedošlo ke snížení variability po rTMS precuneu, která byla doprovázena 

identickým senzorickým doprovodem. Snížení variability odhadu 10 sekundového intervalu je 

tedy specifickým efektem stimulace SMA, která mohla být „naprogramována“ na 10 

sekundový interval pomocí periodické TBS, hypoteticky i zvýšením intenzity oscilací 

fyziologického oscilátoru o frekvenci 0.1 Hz.  

 

5. Studie III – Neurofyziologický podklad poruchy percepce času u PN 

5.1. Materiál a metodika 

V tomto experimentu jsme pátrali po neuroanatomickém podkladu poruchy percepce času u 

pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN). Jedním z nejtypičtějších projevů této poruchy je tzv. 

migrační efekt, při kterém dochází k nadhodnocení odhadů krátkých a podhodnocení 

dlouhých časových intervalů pokud jsou reprodukovány v jednom bloku. Migrační efekt je 
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pozorován pouze ve stavu bez medikace (OFF), zatímco po podání dopaminergní medikace 

(ON) se odhady normalizují 
10, 11

.  

Do studie bylo zařazeno 12 pacientů s PN (10 mužů, průměrný věk 60.0  9 let, trvání nemoci 

6.8  3 let), kteří byli dvakrát vyšetřeni pomocí fMRI v rozmezí 1-2 týdnů: a) při své obvyklé 

dopaminergní medikaci, b) po jejím celonočním vysazení. Během vyšetření prováděli úlohu 

TRT a úlohu náhodného stisku tlačítka popsané ve studii I. Experiment byl proveden pomocí 

event-related fMRI a data byla zpracována skupinovou analýzou - porovnáním aktivace v ON 

a OFF stavech během fází prezentace a reprodukce. Oblast mozku se signifikantně odlišnou 

aktivací v obou stavech byla dále analyzována – byla spočtena změna BOLD signálu během 

fáze prezentace a reprodukce v obou stavech a dále byl vykreslen průběh aktivity 

s postupujícím časem pro krátké (nadhodnocené) a dlouhé (podhodnocené) intervaly.  

5.2. Výsledky 

Behaviorální data reprodukovala migrační efekt, přičemž interval indiference byl mezi 11.89 

a 14.14 sekundami, v OFF stavu byly kratší intervaly nadhodnocené a delší podhodnocené 

(obr. 4). Post-hoc porovnání reprodukcí jednotlivých intervalů párovým t-testem ukázalo 

signifikantní podhodnocení pouze nejdelšího intervalu, 16.82 sekund, v OFF stavu (p<0.05).  

Obr. 4: reprodukce časových intervalů v OFF a ON stavu (průměr, SD). Intervaly kratší než 

11.89 s jsou v OFF stavu nadhodnocené a intervaly delší než 14.14 s podhodnocené. 
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Ve fázi prezentace nebyl nalezen signifikantní rozdíl v mozkové aktivaci mezi stavy OFF a 

ON. Během fáze reprodukce byla nalezena v ON stavu signifikantně vyšší aktivace 

oboustranně v precuneu oproti OFF stavu. Podrobná analýza signálu ukázala, že v precuneu 

docházelo k deaktivaci v obou stavech medikace ve fázi prezentace i reprodukce, ale 

k signifikantnímu rozdílu, nižší deaktivaci precuneu v ON stavu, došlo pouze ve fázi 

reprodukce (obr. 5). Při porovnání časového průběhu aktivity precuneu během prezentace a 

reprodukce krátkých a dlouhých intervalů je patrný signifikantní rozdíl pouze při reprodukci 

dlouhých intervalů (obr. 6). 

Obr. 5: Výsledky skupinové analýzy pro fázi reprodukce. Oblasti se signifikantním rozdílem 

v aktivaci (ON>OFF) jsou vyznačeny v trojrozměrném řezu mozkem (p<0.05 po korekci). 

Vpravo je vyznačena aktivace precuneu (koordináty x=4, y=-62, z=26) během fáze prezentace 

(vlevo) a reprodukce (vpravo). V obou fázích úlohy došlo k deaktivaci precuneu. Porovnáním 

mezi ON a OFF byl zjištěn významný rozdíl pouze pro fázi reprodukce (p<0.001). 

 

5.3. Diskuze 

Reprodukce časových intervalů vykazovala migrační efekt v OFF stavu, signifikantní rozdíl 

byl však pouze pro odhad 16.82 sekundového intervalu svědčící pro větší postižení delších 

intervalů, jejichž reprodukce je náročnější na kapacitu pracovní paměti. Jednou z příčin 

nepřesných odhadů času u pacientů s PN je zřejmě narušené vybavení paměťové stopy o 

trvání časového intervalu 
10

. Význam precuneu v procesu vybavení paměťové informace byl 

popsán 
17

. Domníváme se, že vyšší aktivace precuneu v ON stavu je má kompenzatorní 

charakter a je odrazem zapojení precuneu do procesu vybavení paměťové stopy o délce 
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časového intervalu. Změna aktivity precuneu byla patrná pouze u reprodukce dlouhých 

intervalů, u kterých byla zaznamenána rovněž nejvýraznější behaviorální změna.  

Obr. 6: průběh aktivity v precuneu (koordináty 4 -62 26) dle délky intervalu a fáze úlohy. 

Aktivita je vykreslena pro intervaly <11.89 s ve fázi prezentace (nahoře vlevo) a reprodukce 

(nahoře vpravo) a pro intervaly >14.14 s ve fázi prezentace (dole vlevo) a reprodukce (dole 

vpravo). Grafy znázorňují skupinové průměry ± standardní chybu průměru (SE) pro OFF a 

ON stav.  
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6. Závěry 

 

 

A. 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“.  

Mezi těmito oblastmi mozku jsou nejen víceúčelové asociační oblasti jako levostranný 

prefrontální kortex, SMA či striatum, ale i primární motorický kortex, což svědčí pro 

možné zapojení primárních senzoricko-motorických oblastí do měření času dle 

specifických požadavků vykonávané úlohy. 

 

B. Pomocí rTMS SMA jsme prokázali roli této oblasti v percepci času. Selektivní snížení 

variability odhadů 10 sekundového intervalu, ke kterému došlo po stimulaci SMA, 

podporuje teorii o rozdílné citlivosti mozku k různým časovým intervalům. Tento jev 

mohl být způsoben zvýšením intenzity oscilací o frekvenci 0.1 Hz v SMA, která byla 

způsobena vzorcem stimulace s periodou 10 sekund.  

 

 

 

C. U pacientů s Parkinsonovou nemocí jsme replikovali specifickou poruchu percepce času, 

tzv. migrační efekt a prokázali jsme, že v OFF stavu dochází během úlohy TRT k odlišné 

mozkové aktivaci v porovnání s ON stavem. Ve fázi prezentace jsme nepozorovali žádné 

rozdíly v mozkové aktivaci, ale ve fázi reprodukce došlo v ON stavu k nižší deaktivaci 

precuneu. Naše výsledky tedy podporují teorii, že migrační efekt je způsoben 

dysfunkčním vybavením paměťové stopy. Aktivace precuneu může znamenat 

kompenzatorní zapojení této oblasti při vybavování paměťové stopy o délce časového 

intervalu.  
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