
Univerzita Karlova 

Přírodovědecká fakulta 

 

Studijní program: Biologie 

Studijní obor: Fyziologie živočichů 

 

 

  
 

 

Bc. Pavla Janďourková 

 

 

Animální model schizofrenie a časoprostorová integrace v úloze AAPA 

Animal model of schizofrenia and time-space integration in the role AAPA 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

Vedoucí práce/Školitel: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 

Konzultant: prof. RNDr. Aleš Stuchlík Ph.D., Mgr. Kristýna Malenínská 

 

 

Praha, 2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

„Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně, pod vedením PhDr. RNDr. Te-

rezy Nekovářové, Ph.D., a že jsem uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Ta-

to práce ani její podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademické-

ho titulu.“ 

 

V Praze, 15. 8. 2017 

 

 ..........................................................  

Pavla Janďourková 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych touto cestou poděkovala své vedoucí práce PhDr. RNDr. Tereze Nekovářové, 

Ph.D. za cenné rady, odborné vedení, ochotu a věnovaný čas. Dále bych chtěla poděkovat 

Mgr. Kristýně Malenínské a prof. RNDr. Aleši Stuchlíkovi Ph.D. za vstřícnost, technickou 

podporu a pomoc se získáváním potřebných informací. 

Rovněž bych chtěla poděkovat za podporu své rodině a přátelům, kteří mi při vzniku této 

diplomové práce velmi pomohli. 

  



Abstrakt 

Časová a prostorová percepce tvoří základní složky kognitivních funkcí. Obě tyto kompe-

tence jsou důležité pro orientaci jedince v prostředí, a pro jeho přežití a je pravděpodobné, že 

mezi nimi dochází k různým interakcím. Vnímání času je na rozdíl od prostorové navigace a 

paměti méně prozkoumáno. Narušení intervalového časování se vyskytuje u mnoha neurode-

generativních a neuropsychiatrických onemocnění. Podle současných studií se ukazuje, že 

časování je narušené i u pacientů se schizofrenií, ale výsledky jsou zatím nejednoznačné. 

Cílem naší práce bylo otestování úlohy AAPA v časoprostorové integraci u animálního 

modelu schizofrenie. Ten by v budoucnu mohl pomoci k objasnění narušeného časování u 

pacientů se schizofrenií. Oproti klasické úloze AAPA naše verze obsahovala střídání fází 

světla a tmy. Předpokladem experimentu bylo, že řešení úlohy za tmy u potkanů více závisí na 

časové strategii oproti řešení úlohy za světla, která je závislá na prostorové orientaci. V první 

fázi experimentu si potkani osvojili obě strategie – prostorovou (během světelné fáze) a časo-

vou (během temné fáze sezení). V další fázi experimentu jsme testovali animální model schi-

zofrenie v časové integraci v úloze AAPA, přičemž jsme očekávali narušení intervalového 

časování během části sezení za tmy. 

Experimentem jsme potvrdili, že potkani využívají různé kognitivní strategie pro řešení 

úlohy za světla a tmy. Za světla se orientují převážně podle vizuálních prostorových orientač-

ních bodů a za tmy jejich strategie primárně závisí více na časování. Podáním MK-801 došlo 

k  narušení strategie za tmy i za světla, ale narušení časové strategie za tmy bylo signifikantně 

vyšší.  

Tento experiment demonstroval model časoprostorové integrace v AAPA jako vhodný 

nástroj pro studium narušení časové kognice u animálního modelu schizofrenie. 

Klíčová slova: intervalové časování, schizofrenie, animální model schizofrenie, AAPA, dizo-

cilpin, prostorová kognice, časová kognice 

  



Abstract 

Temporal and spatial cognition constitute basic elements of the cognitive function. Both 

of these competences are important for the individual's orientation and survival and there are 

likely to be different interactions between them. Perception of time, unlike spatial navigation 

and memory, is less explored. Impairments of interval timing occur in many neurodegenera-

tive and neuropsychiatric disorders. According to current studies it is evident that timing is 

impaired even in patients with schizophrenia, but the results are still ambiguous. 

The aim of our work was to test the AAPA task in the time-place integration in the ani-

mal model of schizophrenia. In the future, it could help to clarify the impairments of the time 

perception in patients with schizophrenia. In contrast to the classic AAPA task, our version 

included alternating of phases of light and darkness. The assumption of the experiment was 

that the solution of the task by rats in the dark is more dependent on the timing strategy than 

the solution of the task during the light, which is dependent on the spatial orientation. In the 

first phase of the experiment, the rats adopted both strategies – spatial (during the light phase 

of the session) and timing (during the dark phase). In the next phase of the experiment, we 

tested the animal model of schizophrenia in the time integration in the AAPA task, in which 

we expected disruption of interval timing in the dark part of the session. 

By this experiment, we confirmed that rats use different cognitive strategies to solve the 

task in light and in darkness. During light, they orientate themselves mostly by visual external 

cues, and in the dark, their strategy is primarily time-dependent. By administrating the MK-

801 to the rats, there was a significant disruption of the strategy during the dark and, also dur-

ing the light, however, the disruption of the timing strategy in the dark was more pronounced. 

This experiment demonstrated model of time-place integration in the AAPA task as a 

suitable tool for studying impaired temporal cognition in animal model of schizophrenia. 

Key words: interval timing, schizophrenia, animal model of schizophrenia, AAPA, dizocilpi-

ne, spatial cognition, temporal cognition 
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1 Seznam zkratek 

AAPA aktivní alothetické vyhýbání se místu („Active Allothetic Place Avoidance“) 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

cGMP cyklický guanosinmonofosfát 

DLPFC dorzolaterální prefrontální kortex („dorsolateral prefrontal cortex“) 

fMRI funkční zobrazovací magnetická rezonance („functional magnetic resonance 

imaging“) 

GABA kyselina γ-aminomáselná 

DG dentate gyrus 

GLM zobecněný lineární model 

GPe vnější segment globus pallidus („globus pallidus external segment“) 

GPi vnitřní segment globus pallidus („globus pallidus internal segment“) 

IF dioda infračervená dioda 

LEC laterální entorhinální kortex 

LTD dlouhodobá deprese 

LTP dlouhodobá potenciace 

MEC mediální entorhinální kortex 

NAc nucleus accumbens 

NMDA N-methyl-D-asparagová kyselina 

PKC proteinkináza C 

PKG proteinkináza G 

PET pozitronová emisní tomografie 

preSMA presuplementární motorická oblast („pre-supplementary motor area“) 

rTMS repetitivní transkraniální magnetická rezonance 

SBF model striatální frekvenční model („striatal-beat frequency model“) 

SD směrodatná odchylka 

SCN suprachiasmatické jádro („suprachiasmatic nucleus“) 

SN substantia nigra 

SNPC substantia nigra pars compacta 

SNPR substantia nigra pars reticulata 

STN subthalamické jádro („subthalamic nuclei“) 

VLPFC ventrolaterální prefrontální kůra („ventrolateral prefrontal cortex“) 

VTA ventrální tegmentální oblast („ventral tegmental area“)  
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2 Úvod 

Teoretická část této diplomové práce je věnována problematice časové a prostorové ko-

gnice a jejich neurálním mechanismům. Dále se práce zabývá schizofrenií, její patofyziologií 

a animálními modely schizofrenie. Cílem práce je popsat mechanismy reprezentace časových 

informací prostřednictvím různých časových systémů a mechanismy reprezentace prostoro-

vých informací. Tato práce se zaměřuje na intervalové časování, které označuje vnímání času 

v řádech sekund až minut. Toto časování je založeno především na funkcích bazálních gang-

lií, thalamu a prefrontálního kortexu (tzv. kortiko-thalamo-striatálního okruhu). Pro intervalo-

vé časování je velmi důležitý dopaminový systém, jehož neporušená funkce řídí správný chod 

hypotetických vnitřních hodin. Kromě dopaminu jsou ve zpracování časování zapojeny i ace-

tylcholinový, glutamátový a GABAergní systém. 

Dysfunkce dopaminového systému se objevuje u mnoha neuropsychiatrických onemoc-

nění, mezi které patří i schizofrenie. Schizofrenie je neuropsychiatrické onemocnění s preva-

lencí 1 %. Pro toto onemocnění jsou typické tři hlavní skupiny příznaků, a to: pozitivní (halu-

cinace bludy), negativní (anhedonie, apatie) a kognitivní (porucha pracovní paměti či exeku-

tivních funkcí). Patofyziologie schizofrenie dosud není přesně známa, ale odborná literatura 

se shoduje na tom, že kromě narušené funkce dopaminového systému se u schizofrenie mo-

hou vyskytovat i narušení ostatních neurotransmiterových systémů. Intervalové časování 

a schizofrenie závisí na funkci podobných mozkových struktur a neurotransmiterových sys-

témech a ukazuje se, že intervalové časování je u schizofrenických pacientů narušené. Vý-

sledky studií jsou ale zatím nekonzistentní, a proto je potřeba v této oblasti provést další vý-

zkum. 

K porozumění narušeného časování je možné použít animální modely schizofrenie. Ani-

mální modely sice nemohou napodobit komplexní projevy schizofrenie, ale mohou být zamě-

řeny na některé aspekty tohoto onemocnění. Tato práce se zabývá dysfunkcí dopaminového 

systému a hypofunkcí NMDA receptorů, která může být pojítkem mezi narušením intervalo-

vého časování a schizofrenií. 

Cílem experimentální části je ověření, zda je možné využít animální model schizofrenie 

v časoprostorové integraci v úloze AAPA. V práci byl použit glutamátový animální model 

schizofrenie vycházející z hypofunkce NMDA receptorů. Hypofunkce NMDA receptorů mů-

že být docíleno podáním jejich antagonistů (např. látky MK-801). Inhibice NMDA receptorů 

může vést k podobným změnám dopaminového systému jako u schizofrenie a je možné před-

pokládat, že dochází i k narušení rychlosti vnitřních hodin pro intervalové časování. 
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3 Časování 

Čas a percepce času přináší důležitou informaci z vnějšího prostředí, která je nezbytná 

pro život všech organismů včetně člověka. Většina stimulů, které přijímáme, obsahuje kromě 

informace specifické pro daný stimulus i časovou složku. Časová informace pomáhá řídit 

běžné fungování těla, jako je např. cyklus spánku a bdění, ovládání pohybů, rozhodování a 

učení. Zprostředkování řízení všech těchto rozdílných aktivit je umožněno díky zpracování 

časové informace z široké škály časových intervalů o velikosti zahrnující více než 10 řádů 

(Buhusi and Meck, 2005). Z tohoto důvodu je ze strany mnoha vědců velký zájem o popsání 

neuronální podstaty časování.  

Během evoluce vzniklo několik časových systémů, které pomáhají organismům reprezen-

tovat čas. Tyto systémy lze rozdělit do tří základních kategorií: cirkadiánní rytmy, milisekun-

dové časování a intervalové časování (Buhusi and Meck, 2005). Cirkadiánní rytmy probíhají 

v periodě blížící se 24 hodinám a řídí například cyklus spánku a bdění, metabolismus a roz-

množování (Hinton and Meck, 1997). Milisekundové časování se odehrává v řádech mili-

sekund a je nezbytné např. k ovládání pohybů, vytváření a porozumění řeči a k hraní hudby. 

Posledním z těchto časových systému je intervalové časování, které probíhá v řádech několika 

sekund až minut. Toto časování je významné například pro učení a rozhodování (Buhusi and 

Meck, 2005). 

Tyto časové systémy se kromě délky intervalů liší i neuronálními strukturami zapojenými 

v měření daných intervalů. Cirkadiánní rytmy jsou řízeny hlavním oscilátorem („master pa-

cemaker“), který se nachází v suprachiasmatických jádrech hypotalamu (SCN) (Moore and 

Eichler, 1972; Stephan and Zucker, 1972). SCN synchronizují rytmy tkáňově-specifických 

procesů i chování s rytmy vnějšího prostředí, a to zejména s cyklem světla a tmy, ale mohou 

být ovlivněny např. i teplotou nebo sociálním prostředím (Golombek and Rosenstein, 2010). 

Měření milisekundového časování je nejvíce závislé na mozečku, ale aktivní při měření 

jsou i další struktury, jako je frontální operculum, inzula, střední a superiorní temporální gy-

rus (Lewis and Miall, 2003a). 

Oproti tomu intervalové časování je zajišťováno zejména bazálními ganglii, konkrétně 

neurony striata (Matell and Meck, 2004). Při intervalovém časování je dále aktivní např. infe-

riorní parietální kůra a posteriorní cingulární sulcus (Lewis and Miall, 2003a). Několik studií 

ale ukazuje, že některé struktury jsou aktivní jak při milisekundovém, tak i intervalovém ča-

sování, a mezi tyto struktury patří: inzula, dorzolaterální prefrontální kortex (DLPFC), pravá 

hemisféra presuplementární motorické oblasti (preSMA), frontální pole a inferiorní parietální 



4 

 

kortex (Lewis and Miall, 2003a). Rozdíly mezi milisekundovým a intervalovým časováním se 

tato práce zabývá podrobněji v následujících kapitolách. 

Dále lze rozdělit časování na explicitní a implicitní podle toho, je-li při experimentální 

úloze přímo vyžadováno odhadování času či nikoliv. V úlohách zaměřených na explicitní 

časování je odhadování délky stimulu závislé na perceptuálním rozlišení, tzv. perceptuální 

časování. To znamená, že subjekt např. odhaduje, zda trvání jednoho stimulu je delší než tr-

vání druhého stimulu. Explicitní časování může být zkoumáno i pomocí motorické odpovědi, 

tzv. motorické časování, kdy subjekt vyjadřuje délku stimulu pomocí motorického úkonu 

(Coull and Nobre, 2008). Úlohou pro explicitní časování může být např. rozlišování doby 

trvání stimulu („duration discrimination task“), úloha klepání prsty („finger tapping task“) a 

přerušované kreslení kruhu („intermittent circle drawing“) (Zelaznik et al., 2002). Oproti to-

mu implicitní časování se objevuje, pokud senzorický stimulus nebo motorická odpověď je 

prostředkem k dosažení nečasového cíle. Pro takovéto úlohy není potřeba odhadování délky 

stimulu nebo motorického úkonu, jako tomu je např. u úlohy navazujícího kreslení kruhu 

(„continuous circle drawing task“) (Coull and Nobre, 2008; Zelaznik et al., 2002). 

3.1 Intervalové časování 

Jak již bylo zmíněno, pojem intervalové časování nebo také supra-sekundové časování 

označuje percepci času v řádu desetin sekund až desítek minut. Intervalové časování je kogni-

tivním procesem, který se podílí na např. na učení, procesu rozhodování a paměti (Matell and 

Meck, 2000; Meck et al., 2008). 

Intervalové časování se řídí Webrovým zákonem, který je typický i pro mnoho dalších 

senzorických smyslů. Webrův zákon říká, že k tomu, aby byl rozdíl senzorického vjemu vní-

mán, je nutné, aby velikost změny byla větší než daný poměr původní velikosti. Podle tohoto 

zákona byla popsána skalární vlastnost intervalového časování. Skalární vlastnost nalezneme 

v mnoha časových úlohách a vychází ze zjištění, že standardní odchylka odhadování času je 

úměrná průměrnému času tohoto odhadu (Matell and Meck, 2004). 

3.1.1 Modely intervalového časování 

3.1.1.1 Pacemaker-akumulátorový model 

Pacemaker-akumulátorový model („pacemaker-accumulator model“) byl navržen Gibbo-

nem a Churchem v roce 1984 a je jedním z nejpoužívanějších modelů pro intervalové časová-

ní u lidí i zvířat. Tento model se skládá ze 4 hlavních částí, kterými jsou hodiny, akumulátor 

v pracovní paměti, referenční paměť a komparátor (viz Obr. 1). Součástí hodin je pacemaker, 
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pozornostní přepínač a akumulátor. Na začátku stimulu pacemaker začne generovat pulzy, 

které mezi sebou mají interpulzní interval asi 200 ms (Church, 1984; Meck et al., 1985). Dále 

se v době začátku stimulu zavírá pozornostní přepínač, díky kterému je počet pulzů veden do 

akumulátoru v pracovní paměti. Akumulátor nahrává a uchovává počet pulzů, který byl vyge-

nerován pacemakerem pro daný interval. Na konci stimulu dochází k otevření přepínače 

a vytvoření odpovědi. V komparátoru dochází k procesu rozhodování, kdy je uložená hodnota 

doby trvání v referenční paměti z minulosti porovnávána s aktuální hodnotou v pracovní pa-

měti. Pokud je aktuální hodnota v akumulátoru dostatečně blízká posílené hodnotě 

v referenční paměti, je vytvořena daná behaviorální odpověď. Pokud je tedy odpověď prove-

dena a podléhá posílení, informace o počtu pulzů je z pracovní paměti přesunuta do dlouho-

dobé referenční paměti. Referenční paměť tedy ukládá jednotlivou hodnotu pro daný stimulus 

v čase posílení nebo zpětné vazby podle hodnot asociovaných pro podobný stimulus (Gibbon 

et al., 1984). 

 

Obrázek 1. Pacemaker-akumulátorový model intervalového časování. Upraveno podle Church, 

1984. 

3.1.1.2 Striatální frekvenční model 

Striatální frekvenční model („striatal-beat frequency model“, SBF model) vznikl modifi-

kací frekvenčního modelu („beat frequency“ model), který byl navržen Christopherem Mial-

lem v roce 1989. Frekvenční model je založen na principu synchronizace aktivity skupiny 

neuronů (oscilátorů) vyšší úrovně, jejichž perioda je několikanásobně větší než perioda jed-

notlivých oscilátorů nižší úrovně. Každý z těchto oscilátorů osciluje ve stejné fázi, ale s jinou 

frekvencí a pálí pouze po krátkou dobu během jednoho cyklu. Frekvence beatů je dána frek-
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vencí, ve které dochází ke společnému pálení dvou a více oscilátorů. Tato frekvence je nižší 

než frekvence jednotlivých oscilátorů, což je způsobeno rozdílem mezi frekvencemi daných 

neuronů, a perioda frekvence beatů je dána nejnižším společným násobkem period jejich osci-

lací. Na začátku časování dojde k resetování skupiny oscilátorů, které se díky rozdílné frek-

venci rychle dostanou do jiné fáze. Toto resetování je důležité proto, že se tak sníží počet bu-

něk nutných ke kódování jakéhokoliv intervalu. Fáze všech oscilujících neuronů je konstantní 

a je rovna procentuální délce času, během kterého daný neuron pálí. Během nějakého bodu 

v čase, např. během posílení nebo zpětné vazby, dochází k přečtení, zda oscilátory pálí. Sku-

pina neuronů, která pálí během tohoto času, vytváří neuronální kód specifický pro daný inter-

val, který je zakódován díky koincidenci na postsynaptické jednotce skrze Hebbovské posíle-

ní. Tím dojde k nastavení prahu pro aktivaci této jednotky a tento práh je roven počtu vybra-

ných neuronů. Pro předpověď času je poté porovnáván práh počtu posílených neuronů aktuál-

ně pálících s prahem počtu aktivních neuronů během posílení (Miall, 1989). 

Striatální frekvenční model vychází z představy, že kortikální a thalamické neurony slou-

ží jako oscilátory a striatální trnové neurony („spiny neurons“) jako koincidenční detektory 

(integrátory) aktivity těchto neuronů (viz Obr. 2). Dopamin se podle tohoto modelu fázicky 

vylévá z SNPC, a tím označuje začátek a konec měřeného intervalu. Na začátku intervalu tedy 

dochází k dopaminovému pulzu, který synchronizuje striatální oscilátory a resetuje jejich 

membránový potenciál. Na konci intervalu, během posílení nebo během zpětné vazby se ob-

jevuje další dopaminový pulz, který slouží k posílení kortiko-striatálních synapsí, které jsou 

aktivní. Zesílení těchto synapsí probíhá skrze dlouhodobou potenciaci zprostředkovanou do-

paminem. To vede k uložení specifického vzorce aktivity kortikálních neuronů do paměti a 

kortiko-striatální synapse poté mohou sloužit jako filtrační mechanismus, skrze nejž souvislá 

aktivita kortikálních oscilátorů může vyvolat pálení striatálních neuronů pouze ve správný 

čas. Jako modulátor prahové hodnoty slouží tonický výlev dopaminu nebo výstupy z ostatních 

interneuronů na striatální trnové neurony (Matell and Meck, 2004). 
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Obrázek 2. Striatální frekvenční model intervalového časování. Upraveno podle Meck et. al., 

2008. 

3.1.2 Neuromediátory důležité pro intervalové časování 

Hlavním neuromediátorem, který je zapojen v intervalovém časování, je dopamin. Do-

pamin je důležitý pro chod potenciálních vnitřních hodin, které měří supra-sekundové interva-

ly. To dokazuje mnoho farmakologických manipulací, které zrychlují nebo zpomalují vnitřní 

hodiny. Stimulační látky, mezi které se řadí např. metamfetamin nebo kokain, zvyšují rychlost 

těchto hodin (Cheng et al., 2006; Meck, 1983). Oproti tomu antipsychotické látky, jako je 

např. antagonista dopaminových receptorů haloperidol, rychlost hodin snižují (Lustig and 

Meck, 2005; Meck, 1983). Z těchto studií se dá usuzovat, že rychlost hodin záleží na množ-

ství dopaminu vylévajícím se na synapsi v dorzálním striatu (Cheng et al., 2006). Zvýšená 

koncentrace dopaminu na synapsi vede k zvýšení rychlosti hodin a snížené množství synap-

tického dopaminu snižuje rychlost hodin. Další mechanismus ovlivnění hodin může být zpro-

středkován skrze dopaminové D2 receptory. Látky, které jsou antagonisty dopaminových re-

ceptorů a mají větší afinitu k D2 receptorům, vyvolávají snížení rychlosti hodin. Oproti tomu 

antagonisté s vyšší afinitou pro D1 nebo D3 receptory tento efekt nemají. Z toho vyplývá, že 

pro časovou integraci vnímaného intervalu jsou nezbytné dopaminové D2 receptory (Drew et 

al., 2003; Meck, 1986). Hodiny mají schopnost přeučení se dané hodnoty intervalu, což bylo 

zjištěno ze studií, které se zabývaly chronickou administrací látek ovlivňujících hodiny u 

potkanů. Pokud je např. metamfetamin podáván chronicky během souvislého tréninku, hodiny 

sice běží rychleji, ale do referenční paměti je ukládána nadhodnocená doba fyzického času, 

takže behaviorální odpověď je provedena ve správný čas. Když je po vymývání (není podá-

ván metamfetamin) dlouhém týden provedena tatáž úloha, behaviorální odpověď se objevuje 

později. To je způsobeno tím, že hodiny se vrátí do své normální rychlosti, a tak se aktuální 

hodnota intervalu neshoduje s uloženou hodnotou v paměti, protože ta je nadhodnocená. Po 
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pokračujícím tréninku bez podání látky dojde k přeučení hodnoty v referenční paměti a beha-

viorální odpověď je provedena ve správnou dobu (Meck, 1983). 

Dalším důkazem pro zapojení dopaminu v intervalovém časování je abnormální vnímání 

času u lidí trpících Parkinsonovou chorobou, při které dochází k neurodegeneraci dopami-

nergních neuronů především nigrostriatální dráhy (Caminiti et al., 2017). Mnoho studií ukazu-

je, že pokud jsou lidé s Parkinsonovou chorobou testováni v úlohách na intervalové časování 

(např. v úloze porovnávání dvou intervalů), vykazují podhodnocení kratších intervalů (např. 8 

s) a nadhodnocení delších intervalů (např. 21 s) oproti zdravým jedincům. Tento jev byl na-

zván jako „migrační efekt“, který je způsoben deplecí dopaminu ve striatu. Původ migračního 

efektu je podle autorů v dysfunkci paměti (Malapani et al., 1998a, 2002), i když jiné studie 

spojují dopaminový systém s vnitřními hodinami a acetylcholinový systém s pamětí (Meck, 

1983; Meck and Church, 1987). Nesprávná funkce paměti vede k tomu, že tyto dva časové 

cíle jsou vnímány jako spojené. To znamená, že mezi dvěma hodnotami času, které jsou uklá-

dány nebo vyvolány z paměti a jsou porovnávány s aktuální hodnotou hodin, vzniká vzájemná 

přitažlivost. Pro tyto pacienty nebylo možné dosáhnout seřízení přesnosti ani se zpětnou vaz-

bou, což potvrzuje narušení ukládání do paměti nebo vybavení z paměti. Toto porušené časo-

vání se objevuje u pacientů bez medikace, a pokud dostávají svou dopaminovou léčbu, jejich 

výkony jsou porovnatelné se zdravými lidmi (Malapani et al., 1998a, 2002). 

Dopamin také funguje jako modulátor glutamátových vstupů z kůry. Striatální trnové 

neurony dostávají glutamátergní vstupy z kůry, které jsou regulovány presynapticky pomocí 

D2 receptorů. Mnohé poznatky vedly ke vzniku hypotézy o tom, že dopaminové neurony ni-

grostriatální dráhy inhibičně ovlivňují výlev glutamátu ve striatu skrze D2 receptory v presy-

naptickém zakončení (Meck, 1996). Výlev dopaminu ve striatu může inhibovat aktivitu korti-

kostriatálních neuronů skrze působení na D2 receptory v presynaptickém zakončení těchto 

neuronů (Bamford et al., 2004). Je možné, že z tohoto důvodu deaferentační léze prefrontální 

kůry nebo bazálního magnocelulárního jádra, kdy jsou zničeny kortikostriatální neurony ob-

sahující D2 receptory, způsobují změnu rychlosti hodin (Meck et al., 1987). V tomto kontextu 

se mluví i o účinku některých neuroleptik, které by mohly zvyšovat glutamátergní transmisi 

v rámci striata. Glutamát společně s dopaminem mohou také sloužit jako modulátory korti-

kostriatální-thalamokortikální negativní zpětné smyčky. Tato negativní zpětná vazba chrání 

kortex před zahlcením informacemi a hyperexcitovaným stavem (hyperarousal). Opačnou roli 

v regulaci aktivity kortexu má mesostriatální dopaminová dráha. Ta naopak zvyšuje přísun 

informací do kortexu. Z poznatků, že pro intervalové časování jsou nezbytné dopaminové D2 

receptory a že MK-801 (antagonista NMDA receptorů) zvyšuje rychlost hodin, se dá usuzo-
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vat, že interakce dopaminu a glutamátu jsou důležité pro vnímání času (Welzl et al., 1991). 

Aplikace NMDA antagonistů totiž vyvolává zvýšení extracelulárního dopaminu ve striatu a 

zvýšení produkce dopaminu v NAc u potkanů (Hatip-Al-Khatib et al., 2001; Lillrank et al., 

1994). Interakce glutamátu a dopaminu byla popsána i v další studii, kdy byl potkanům podá-

ván kokain buď samostatně, anebo společně s ketaminem. Důležitým výsledkem této studie 

je, že kokain vyvolává zvýšení rychlosti hodin pouze u potkanů s menším počtem provede-

ných sezení před podáním látky. Přetrénovaní potkani vykazovali jen obecné narušení vnímá-

ní času. Pokud byl ale podán těmto potkanům kokain společně s ketaminem, efekt kokainu se 

„odemknul“ a došlo k normálnímu zrychlení hodin. Ketamin je antagonistou NMDA recepto-

rů a navíc je schopný inhibovat katecholaminové transportéry podobně jako kokain, proto je 

schopný podpořit funkci kokainu. Pokud byl ale přetrénovaným potkanům podán haloperidol 

společně s ketaminem, došlo ke zvýšení rychlosti hodin a u potkanů s minimálním tréninkem 

nedošlo k žádné změně v intervalovém časování. Autoři z výsledků usuzují, že při intervalo-

vém časování existuje jistý neurofarmakologický přechod. Během minimálního tréninku je 

rychlost hodin k dopaminu senzitivní, ale při dlouhodobém tréninku se rychlost hodin stává 

k dopaminu relativně necitlivá (Cheng et al., 2007). Tyto výsledky potvrzují teorii, že dopa-

min-glutamátové interakce na kortiko-striatálních jsou důležité pro intervalové časování. Bě-

hem počáteční fáze tréninku v úloze intervalového časování je dopaminová transmise důležitá 

pro posilování nebo zeslabování kortiko-striatálních synapsí pomocí dlouhodobé potenciace 

(LTP) nebo dlouhodobé deprese (LTD) (Cheng et al., 2007; Matell and Meck, 2004). To 

umožní časovému okruhu přizpůsobit se konkrétním požadavkům dané behaviorální úlohy. 

V počáteční fázi tréninku je tedy časový okruh schopný reagovat na látky zrychlující nebo 

zpomalující rychlost hodin. Po dlouhodobém tréninku jsou už synapse přizpůsobené časovým 

vlastnostem dané úlohy a dopamin přestává být důležitý k modulaci tohoto neuronálního 

okruhu. Ten je totiž již schopen provést časovou odpověď správně bez dopaminové transmise. 

V tento moment také dochází ke snížení schopnosti dopaminových látek vyvolat nějaký efekt 

na rychlost hodin. Tyto vlastnosti časového systému potvrzují výsledky s koaplikací kokainu 

a ketaminu, kdy dochází ke zrušení rezistence k dopaminovým látkám u hodně trénovaných 

synapsí, jelikož dojde k jejich zeslabení díky vlivu NMDA antagonistů (Cheng et al., 2007). 

Jak již bylo zmíněno, dopamin je důležitým neurotransmiterem pro rychlost vnitřních ho-

din. Vnímání času může být ale ovlivněno i rychlostí ukládání do paměti, za což je zodpověd-

ný acetylcholinový systém. Acetylcholin je důležitým neurotransmiterem pro učení a paměť 

jak u lidí, tak u potkanů. Např. fysostigmin zvyšuje rychlost ukládání informací do paměti u 

potkanů a naopak atropin snižuje rychlost ukládání do paměti (Meck, 1983; Meck and 
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Church, 1987). Fysostigmin je inhibitorem acetylcholinesterázy, takže zvyšuje množství ace-

tylcholinu v synapsi (Messamore et al., 1993). Atropin je kompetitivním antagonistou acetyl-

cholinových muskarinových receptorů, takže inhibuje účinky acetylcholinu (Broadley and 

Kelly, 2001). Z toho vyplývá, že rychlost ukládání časových informací do paměti je závislá na 

množství acetylcholinu (Meck, 1983; Meck and Church, 1987). Podobného zjištění bylo do-

saženo pomocí testování intervalového časování na dospělých a starých potkanech, u kterých 

se předpokládá určité poškození cholinergního systému (Meck, 2006a; Muir, 1997). Staří 

potkani odpovídali později na čas než mladší potkani, kteří odpovídali ve správnou dobu, na 

kterou byli trénováni. Toto zpoždění odpovědi je dáno změnou rychlosti ukládání hodnoty 

intervalu do referenční paměti. Pokud byl oběma skupinám potkanů podán inhibitor acetyl-

cholintransferázy BW813U, došlo u nich k prodloužení časování odpovědi oproti očekávané-

mu času posílení a tento nárůst byl postupný a dlouhotrvající, což je důležitým znakem pro 

změnu rychlosti ukládání do referenční paměti. Navíc staří potkani byli senzitivnější k účin-

kům BW813U. Pro testování pracovní paměti byl v pokusu signál, který měl být časován, 

přerušen (byl vypnut a po nějakém časovém intervalu opět zapnut). Kontrolní potkani byli 

schopni sečíst délku signálu před a po mezeře, ale potkani s BW813U toho schopni nebyli a 

časovali pouze délku signálu po mezeře. To je možné přisoudit porušení pracovní paměti, 

které bylo dosáhnuto pomocí látky BW813U. Tato studie tedy potvrzuje důležitost acetylcho-

linu jak pro pracovní, tak pro referenční paměť (Meck, 2006a). 

3.1.3 Neuronální mechanismy časování 

3.1.3.1 Bazální ganglia 

Bazální ganglia jsou důležitou strukturou pro vykonávání motorických i kognitivních 

funkcí. Dříve se předpokládalo, že jsou významná především pro ovládání pohybů, což pod-

porovaly studie zabývající dysfunkcí bazálních ganglií. Jejich nesprávná funkce může vést k 

mnoha pohybovým poruchám. Hyperkinetické poruchy, které jsou typické nekontrolovatel-

nými a rychlými pohyby narušujícími normální motorickou aktivitu, se objevují u onemocně-

ní, jako je Huntingtonova choroba nebo Tourettův syndrom (Albin et al., 1989; Israelashvili et 

al., 2017; Pavese et al., 2003). Naopak Parkinsonova choroba je typickou hypokinetickou po-

ruchou pohybů, která se většinou projevuje vlastnostmi, jako je tuhost, bradykineze a akineze 

(Albin et al., 1989; Caminiti et al., 2017). Později se zjistilo, že bazální ganglia jsou význam-

ná i pro kognitivní funkce, jako je např. paměť, exekutivní funkce, učení, motivační chování i 

vnímání času. Dokladem toho jsou kognitivní poruchy vyskytující se u chorob, pro které je 

typická dysfunkce bazálních ganglií. Například u lidí trpících Parkinsonovou chorobou byly 
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zjištěny poruchy v exekutivních funkcích (Kudlicka et al., 2017), paměti a v intervalovém 

časování (Koch et al., 2008; Malapani et al., 1998a; Perbal et al., 2005). Podobně i u lidí 

s Huntingtonovou chorobou nalezneme poruchy pozornosti, exekutivních funkcí a krátkodobé 

paměti (Ho et al., 2003). 

Bazální ganglia se skládají ze skupiny několika subkortikálních jader, která mají vstupy 

především z korových oblastí, thalamu a středního mozku. Mezi hlavní jádra bazálních gang-

lií patří striatum, globus pallidus, subthalamické jádro (STN) a substantia nigra (SN). Jádra 

bazálních ganglií se dají rozdělit podle toho, zda jsou vstupními nebo výstupními strukturami 

(Utter and Basso, 2008). Hlavním vstupním jádrem bazálních ganglií je striatum. Striatum se 

u primátů skládá ze dvou jader, a to z caudate a putamen, které jsou odděleny vlákny vnitřní 

kapsule. U hlodavců je striatum nerozdělené (Albin et al., 1989). Projekční neurony tohoto 

jádra tvoří asi z 95 % středně velké trnové neurony (Matell and Meck, 2004). Mezi vstupní 

jádra se řadí i substantia nigra pars compacta (SNPC). Primárním výstupním jádrem je globus 

pallidus, které se podobně jako striatum skládá ze dvou jader. Prvním z nich je vnější segment 

globus pallidus (GPe), který leží více laterálně, a druhým jádrem je vnitřní segment globus 

pallidus (GPi), který je uložen mediálně. U hlodavců se GPe nazývá globus pallidus a GPi je 

entopedunkulární jádro. Dalším výstupním jádrem je substantia nigra pars reticulata (SNPR) 

(Utter and Basso, 2008). 

Integrace informací v bazálních gangliích probíhá neuronální dráhou kortex-bazální 

ganglia-thalamus-kortex neboli kortiko-thalamo-striatální dráhou (viz Obr. 3). Informace z 

korových oblastí a v menší míře i z thalamu vstupuje do bazálních ganglií přes striatum, kde 

tyto aferentní neurony konvergují (Huerta-Ocampo et al., 2014). Aferentní neurony z kůry 

nebo thalamu využívají jako neurotransmiter glutamát. Každý trnový neuron striata obdrží 

10 000 – 30 000 vstupů z kůry nebo thalamu (Matell and Meck, 2004). Dále trnové neurony 

tvoří synapse s dopaminergními neurony především z SNPC, ale i z ventrální tegmentální 

oblasti (VTA). Výstupy ze striata vedou GABAergními neurony přes globus pallidus do tha-

lamu nebo mozečku dvěma cestami. Jednou z nich je přímá (striatonigrální) dráha, která vysí-

lá projekce ze striata do GPi a odtud do SNPR. Tato dvě jádra jsou hlavními výstupními místy 

bazálních ganglií a primárně projikují do thalamu. Druhou cestou je nepřímá (striatopallidál-

ní) dráha vedoucí do výstupních jader GPi a SNPR nepřímo skrze GPe a STN. Neurony 

v globus pallidus a SNPR jsou převážně GABAergní, kdežto neurony v STN a thalamu jsou 

glutamátergní (Matell and Meck, 2004). Přímá dráha tedy moduluje inhibiční vstupy do SN-

PR a nepřímá dráha ovlivňuje excitační vstupy do tohoto jádra. Smyčka kortex-bazální gang-

lia-thalamus-kortex je uzavřena projekcí z thalamu, odkud vedou excitační glutamátové neu-
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rony do různých oblastí kůry a zpětnovazebně míří do striata (Parent and Hazrati, 1995). Pří-

má a nepřímá dráha se kromě neuronálních projekcí liší i složením dopaminových receptorů 

na trnových neuronech a vylučováním různých neuropeptidů. Většina trnových neuronů přímé 

dráhy exprimuje D1 receptory, substanci P a dynorfin. Oproti tomu neurony nepřímé dráhy 

obsahují ve větší míře D2 receptory a vylučují enkefalin (Gerfen and Young, 1988; Gerfen et 

al., 1990). Všechny typy dopaminových receptorů jsou receptory spřažené s G proteiny. Po 

navázání dopaminu na D1 receptory dochází k depolarizaci neuronu a po aktivaci D2 recepto-

rů k hyperpolarizaci. Vzhledem k těmto účinkům dopaminových receptorů je pravděpodobné, 

že antagonisticky řídí kortiko-striatální vliv na výstupy bazálních ganglií (přímou a nepřímou 

dráhu). Aktivace D1 receptorů vede ke zvýšení vlivu kortiko-striatální aktivity a D2 receptory 

naopak snižují kortiko-striatální vliv (Utter and Basso, 2008). Zapojení dopaminu v regulaci 

striatálních trnových neuronů je podporováno studií, ve které léze snižující množství dopami-

nu vedou ke změnám množství mRNA výše zmíněných peptidů (Gerfen and Young, 1988). 

Nedostatek dopaminu ve striatu způsobuje vyšší aktivitu nepřímé dráhy, což má za následek 

tonickou aktivitu pálení GABAergních neuronů v SN a spuštění dalších kompenzačních me-

chanismů, které mohou mít vliv na časování (Meck, 1996; Zigmond et al., 1989). 

 

Obrázek 3. Zjednodušené schéma zapojení kortexu, bazálních ganglií a thalamu v intervalovém 

časování. Modré šipky označují nepřímou dráhu a červené šipky označují přímou dráhu. Vysvětlení 

použitých zkratek: Ach – acetylcholin, Da – dopamin, D1 – dopaminové D1 receptory, D2 – dopami-

nové D2 receptory, GABA – kyselina γ-aminomáselná, Glu – glutamát, GPe – vnější segment globus 
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pallidus, GPi – vnitřní segment globus pallidus, SNPR – substantia nigra pars reticulata, SNPC – sub-

stantia nigra pars compacta a STN – subthalamické jádro. 

Důležitost striata v intervalovém časování potvrzují dopaminové léze SN a jádra caudate-

putamen (striatum) u potkanů, kdy dochází k porušení rozlišování dvou intervalů v časové 

úloze. Potkani s lézí caudate-putamen nejsou schopni modifikovat své chování podle časové 

informace, což nejspíše způsobuje neschopnost rozlišovat dobu trvání stimulu. Podobně i 

potkani s lézí SN nejsou schopni rozeznat dobu trvání stimulu. Oproti tomu potkani s lézí 

nucleus accumbens (NAc) vykazují časovou kontrolu chování, ale nejsou schopni rozlišit re-

lativní hodnotu odměny signálu. Tato data ukazují důležitost SN a jádra caudate-putamen 

v časové integraci, ale pro vnímání odměny nejsou klíčové. Opačně je to u NAc, které je dů-

ležité pro rozpoznání hodnot odměny, ale ne pro vnímání času (Meck, 2006b). Jiná studie, 

která se věnuje intervalovému časování u lidí, přináší další doklad o důležitosti zapojení stria-

ta v intervalovém časování. Autoři testovali toto časování při časových, časových + motoric-

kých a motorických úlohách, aby mohli oddělit struktury, které jsou významné pro časování 

supra-sekundových intervalů. Pomocí funkční zobrazovací magnetické rezonance (fMRI) byla 

nalezena aktivita ve frontálním kortexu, striatu a thalamu během časových úloh (Hinton and 

Meck, 2004). I přesto, že testování bylo provedeno pouze na menším počtu zdravých subjek-

tů, tyto výsledky ukazují zapojení kortiko-striatálního okruhu v intervalovém časování u lidí a 

shodují se s animálními farmakologickými studiemi i studiemi intervalového časování 

u pacientů s Parkinsonovou chorobou. 

3.1.3.2 Další struktury zapojené v intervalovém časování 

V předešlých kapitolách již bylo zmíněno zapojení acetylcholinového systému v souvis-

losti s časováním a referenční a pracovní pamětí. Mezi oblasti, zapojené do intervalového 

časování a do kterých zároveň vedou cholinergní projekce, patří frontální kortex a hipokam-

pus. Léze těchto oblastí vyvolávají změny v časování. Konkrétně léze frontální kůry a bazál-

ního magnocelulárního jádra vedou k nadhodnocení očekávané doby posílení, tzn. snížení 

aktivity mechanismů zodpovědných za ukládání informací do paměti. Oproti tomu léze 

fimbria-fornixu a mediální septální oblasti vedou k podhodnocení očekávané doby posílením, 

tzn. zvýšení rychlosti ukládání informací do paměti. Navíc tyto dvě léze vedou i k dysfunkci 

pracovní paměti (Meck et al., 1987). Porucha pracovní paměti pro časování, která souvisí 

s hipokampem, byla zjištěna i v jiné studii, kde byly provedeny léze fimbria-fornixu (Meck, 

1988). Ze získaných výsledků autoři usuzují, že zničení projekcí z mediální septální oblasti do 

hipokampu vede k narušení referenční paměti pro dobu posílení. Výsledky experimentů, kde 
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byla provedena léze fimbria-fornixu, podporují názor, že zničení těchto neuronů je zodpověd-

né za změny v časování. Naopak je tomu u lézí bazálního magnocelulárního jádra a frontální 

kůry, které vedou ke snížení aktivity mechanismů zajišťujících ukládání informací do refe-

renční paměti. Snížení rychlosti ukládání informací do paměti je dokladem propojení frontál-

ního systému s pamětí na čas (Meck et al., 1987). 

Během intervalového časování jsou aktivní ale i další oblasti mozku, které se liší od ob-

lastí zapojených v milisekundovém časování. Již byla zmíněna studie Hintona a Mecka, která 

pozorovala aktivitu ve frontálním kortexu, striatu a thalamu během intervalového časování u 

lidí (Hinton and Meck, 2004). Studie Lewise a Mialla uvádí výsledky studií využívajících 

různé metody zobrazování neuronální aktivity u lidí a porovnávala dva systémy časování (au-

tomatický a kognitivní). V této studi byla u intervalového časování (kognitivního časování) 

pozorována aktivita oblastí, které jsou významné pro pracovní paměť, vybavení informací 

z paměti a pozornost. Těmito oblastmi jsou DLPFC, VLPFC, intraparietální sulcus a inferior-

ní parietální lalok. Dále jsou aktivní oblasti prefrontálního a parietální kortexu, levý mozeček 

a oblasti, které jsou aktivní i u atomatického časování (pravá premotorická oblast a bilaterální 

suplementární motorická oblast) (Lewis and Miall, 2003b). V další studii využívající fMRI 

bylo zjištěno, že při delších (supra-sekundových) časových intervalech je více aktivní inferi-

orní parietální kortex levé hemisféry a posteriorní cingulární kortex než při vnímání sub-

sekundových intervalů (Lewis and Miall, 2003a). Tato studie navíc našla aktivitu v některých 

oblastech mozku při vnímání sub- i supra-sekundových intervalů, což nejspíše odráží obecný 

časovací systém. Těmito aktivními strukturami jsou: bilaterálně inzula a DLPFC, pravá hemi-

sféra preSMA, frontální pole a inferiorní parietální kortex (Lewis and Miall, 2003a). Stevens 

a jeho kolegové testovali intervalové časování u lidí pomocí fMRI a data vyhodnocovali po-

mocí analýzy nezávislých komponent (ICA). Jejich výsledky ukazují, že během časových 

úloh mají podobný vzorec hemodynamické aktivity bilaterálně caudatum, putamen i globus 

pallidus, jejichž aktivita koresponduje s aktivitou pravého DFLPC, mediální preSMA, anteri-

orního cingula a s bilaterální aktivitou anteriorní inzuly a thalamu. Tyto struktury jsou aktivní 

během úloh s i bez explicitních motorických požadavků, čímž se dá vyloučit, že by aktivita 

těchto struktur odrážela motorické funkce. Zjištěná hemodynamická aktivita ve výše zmíně-

ných strukturách koresponduje se zapojením kortiko-striatálního okruhu v intervalovém časo-

vání a navíc podporuje SBF model podle Mecka a jeho kolegů (Stevens et al., 2007). 
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3.2 Milisekundové časování 

Na rozdíl od intervalového časování milisekundové (sub-sekundové) časování zjišťuje 

měření času v řádech milisekund. Toto časování je důležité např. pro ovládání pohybů, vytvá-

ření a porozumění řeči, hraní hudby a tancování (Buhusi and Meck, 2005). Intervalové časo-

vání je někdy podle literatury označováno jako kognitivní měření času. Oproti tomu mili-

sekundové časování je spojováno s automatickým měřením času (Lewis and Miall, 2003b). 

Podle Rammsayera a Limi milisekundové časování na rozdíl od intervalového časování není 

pod kognitivní kontrolou. Tito autoři testovali intervalové a milisekundové časování, přičemž 

předkládali druhou nečasovou kognitivní úlohu, a zjistili, že zpracování časového intervalu 

u intervalového časování je paralelní kognitivní úlohou značně narušené, ale u milisekundo-

vého není ovlivněno. Autoři z toho usuzují, že zpracování supra-sekundových intervalů může 

být ovlivněno konkurenčním kognitivním procesem, a podléhá tak kognitivní kontrole. Oproti 

tomu zpracování sub-sekun-dových intervalů není ovlivněno konkurenčním kognitivním pro-

cesem, takže není pod kognitivní kontrolou a je spíše automatického původu (Rammsayer and 

Lima, 1991). Tento názor podporují i další studie, ve kterých autoři uvádí, že sub-sekundové 

časování je automatické (nevyžaduje tolik pozornosti) a supra-sekundové časování je kogni-

tivně řízené (má větší požadavky na pozornost) (Lewis and Miall, 2003b; Mitani and Kashino, 

2016). 

3.2.1 Mozeček 

Stejně jako jsou bazální ganglia považována za centrum intervalového časování, tak 

hlavním kandidátem pro měření času v řádech milisekund je mozeček. Mozeček je tradičně 

spojován s koordinací naučených volních pohybů, ovládáním motorického tonu, držením těla 

i chůzí (Salman, 2002). V dnešní době je pohled na funkci mozečku spočívající pouze 

v ovládání pohybů překonán a ukazuje se, že mozeček je důležitý i pro motorické učení a vy-

konávání vyšších kognitivních funkcí. Kognitivní a afektivní poruchy vyskytující se u lidí 

s poškozeným mozečkem ukazují, že mozeček je pro řadu těchto funkcí důležitý. Mezi kogni-

tivní a afektivní poruchy při poškození mozečku patří např. porucha exekutivních funkcí, po-

zornosti, verbální a krátkodobé paměti, vizuálně-prostorové dovednosti, porušená plynulost 

řeči, vizuální dyslexie a povrchová dysgrafie (Baillieux et al., 2010; Mariën et al., 2009). 

Funkce v motorickém učení potvrzují studie užívající pavlovovské podmiňování mrknutí oka, 

ve kterých léze mozečku způsobuje narušení podmíněné odpovědi (Bao et al., 2002). Kortex 

mozečku je důležitý pro časování podmíněné odpovědi v úloze podmiňování mrknutí oka, 
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jelikož léze kortexu mozečku narušuje načasování podmíněné odpovědi i ukládání do paměti 

(Garcia et al., 1999; Perrett et al., 1993). 

Co se týče souvislosti mozečku a měření času, jeho funkce v časování dokládají studie, 

ve kterých pacienti s poškozením mozečku mají zvýšenou časovou variabilitu jak ve vykoná-

vání časově závislých pohybů, tak i v perceptuálním rozlišování doby trvání intervalu (Ivry 

and Keele, 1989). Podle dostupné literatury je mozeček schopen vykonávat motorické i per-

ceptuální časování a toto časování probíhá pouze v jeho laterálních oblastech (Ivry and Die-

ner, 1991). Perceptuální časování, které probíhá během vnímání časování senzorických udá-

lostí, se podle mnoha autorů může odehrávat také v mozečku, což popisují studie testující 

pacienty s poškozením této části mozku. V těchto studiích byly nalezeny poruchy v perceptu-

álních úlohách, ve kterých je potřeba přesné časování (Ivry and Diener, 1991; Nichelli et al., 

1996). Mezi perceptuální úlohy patří např. časová bisekce („bisection task“), ve které si testo-

vané osoby nejprve osvojí dva standardní intervaly – dlouhý a krátký, potom je prezentována 

řada intervalů o délce mezi těmito dvěma intervaly a testované osoby mají rozhodnout, zda 

jsou jednotlivé intervaly blíž delšímu či kratšímu původnímu intervalu (Nichelli et al., 1996). 

Mozeček je nejvíce spojován s tzv. motorickým časováním, které je zodpovědné za časovou 

organizaci pohybu, řeči a kognitivních úkonů (Lee et al., 2007). Roli mozečku v motorickém 

časování v řádu milisekund podporuje několik studií (Del Olmo et al., 2007; Koch et al., 

2007). Např. Koch a jeho kolegové zkoumali roli mozečku, konkrétně jeho laterální části, 

v milisekundovém časování u lidí pomocí repetitivní transkraniální magnetické rezonance 

(rTMS). Autoři této studie zjistili, že dochází k narušení časování pouze v řádu milisekund. 

Navíc použitá úloha vyžaduje explicitní reprezentaci času, což ukazuje zapojení mozečku 

v explicitním časování (Koch et al., 2007). Role mozečku v explicitním časování podporují 

mnohé studie. Např. Spencerová a její kolegové testovali roli mozečku v přerušovaných a 

navazujících pohybech. Léze mozečku u pacientů způsobily porušení přerušovaných pohybů, 

ale ne periodických pohybů, které byly provedeny hladce a bez přerušení. Z toho autoři vyvo-

zují, že mozeček se podílí na časování v úlohách zahrnujících nesouvislé nebo významné 

vlastnosti, které definují strukturu události. Časování přerušovaných pohybů je dosaženo na-

stavením explicitní reprezentace časových cílů pro následné události (např. načasování začát-

ku a konce pohybu). Z toho vyplývá, že mozeček poskytuje signál, který přesně určuje časo-

vání těchto událostí podobně, jako v úloze podmíněného mrknutí oka určuje podmíněný a 

nepodmíněný stimul dvě významné události. Oproti tomu nepřerušovaným pohybům chybí 

taková struktura událostí, takže časová pravidelnost je pod kontrolou jiných parametrů (např. 

ztuhlostí kloubů, úhlové rychlosti) spíše než pod přímou kontrolou mozečku (Ivry et al., 2002; 
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Spencer et al., 2003). Důkazy o zapojení mozečku v milisekundovém časování potvrzují i jiné 

studie. V jedné z nich autoři používali rTMS pravého laterálního a mediálního mozečku, která 

vedla k prodloužení vnímání času. Na rozdíl od toho zapojení mozečku v supra-sekundovém 

intervalu pomocí rTMS nebylo zjištěno (Lee et al., 2007). Podobné výsledky ukazují i expe-

rimenty Lewise a Mialla, kteří sledovali aktivitu v mozečku pomocí fMRI během testování 

sub-sekundových intervalů (Lewis and Miall, 2003a). 

V současnosti je výlučná role mozečku v milisekundovém časování zpochybňována. 

Mnoho studií ukazuje, že se mozeček podílí i na vnímání supra-sekundových intervalů (Go-

och et al., 2010; Malapani et al., 1998b). Podle studie Malapaniho a jeho kolegů je pro supra-

sekundové časování u lidí nezbytný laterální mozeček. Autoři zkoumali intervalové časování 

u pacientů s poškozením laterálního a mediálního mozečku. Pouze pacienti s laterálním po-

škozením mozečku vykazovali narušené časování. Navíc se výsledky z neuropsychiatrických 

testů na paměť, pozornost a exekutivní funkce nelišily v porovnání s kontrolní skupinou, což 

dokazuje narušení pouze u časování (Malapani et al., 1998b). 

3.2.1.1 Mechanismus časování v mozečku 

Pro snažší proniknutí do mechanismu časování v mozečku bude uveden krátký anatomic-

ký popis mozečku zaměřený na struktury důležité pro pavlovovské podmíněné mrknutí oka. 

Mozeček se skládá ze dvou významných anatomických částí – kortexu a hlubokých jader. 

Vstupy do mozečku vedou skrze mechová a šplhavá vlákna. Šplhavá vlákna pocházejí 

z inferiorního olivárního jádra. Jednotlivá šplhavá vlákna projikují na 10 Purkyňových buněk, 

přičemž každá Purkyňova buňka dostává monosynaptický vstup pouze z jednoho šplhavého 

vlákna. Mechová vlákna vedou z různých oblastí mozku, např. z jader mozkového kmene a 

prodloužené míchy, a ovlivňují Purkyňovy buňky skrze interneurony. Mechová vlákna vytvá-

řejí synapse s granulárními buňkami, které tvoří paralelní vlákna. Tato paralelní vlákna po-

skytují excitační vstupy na Purkyňovy buňky a inhibiční vstupy skrze interneurony. Dále me-

chová vlákna projikují do hlubokých jader mozečku. Jediný výstup z kortexu mozečku je tvo-

řen Purkyňovými buňkami, které inhibičně projikují do hlubokých jader a jader mozkového 

kmene (Kalmbach et al., 2011; Raymond et al., 1996; Voogd and Glickstein, 1998). 

Přesné časování pohybů je velmi důležité pro život (Koekkoek et al., 2003). Časování 

pohybů je možné se naučit, což potvrzuje pavlovovské podmiňování mrknutí oka. Podmíněná 

odpověď (mrknutí oka) je určena intervalem mezi začátkem podmíněného stimulu a začátkem 

nepodmíněného stimulu. Jak již zde bylo zmíněno, časování odpovědí záleží na kortexu mo-

zečku (Perrett et al., 1993), ale přesný mechanismus časování v mozečku zatím není znám. 
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Literatura ohledně časování mozečku je založená na okruzích, které zajišťují časování podmí-

něného mrknutí oka, a předpokládá se, že tento mechanismus je zapojen i v ostatních formách 

časového zpracování (Petter et al., 2016). Většina modelů podmiňování mrknutí oka vychází 

ze synaptické plasticity kortexu mozečku (Garcia and Mauk, 1998; Mauk and Donegan, 

1997). Tyto modely závisejí na plasticitě Purkyňových buněk, které ovlivňují aktivitu projekcí 

hlubokých jader mozečku. Informace o podmíněném stimulu jsou vedeny do mozečku pomo-

cí mechových a paralelních vláken vláken a informace o nepodmíněném stimulu putují do 

mozečku prostřednictvím šplhavých vláken (Hesslow et al., 2013). Mechová vlákna excitují 

granulární a Golgiho buňky, které poskytují vstupy Purkyňovým buňkám. Během behaviorál-

ní podmíněné odpovědi dochází k přerušení aktivity. Purkyňových buněk, což bylo nazváno 

podmíněnou odpovědí Purkyňových buněk (Jirenhed et al., 2007). Má se za to, že přerušení 

aktivity je dáno tím, že nepodmíněný stimul vyvolává prostřednictvím plasticity změny v prá-

vě aktivních synapsích mozečku, takže podmíněný stimul poté může snížit aktivitu Purkyňo-

vých buněk (Hesslow et al., 2013). Pokud jsou synapse granulárních buněk aktivní asi 300 ms 

během vstupů ze šplhavých vláken, podstupují LTD (Safo and Regehr, 2008). Pokud jsou 

synapse granulárních buněk aktivní bez vstupů šplhavých vláken, podstupují LTP (Lev-Ram 

et al., 2003). Podmíněná odpověď Purkyňových buněk vede k disinhibici hlubokých jader, 

která umožňuje behaviorální podmíněnou odpověď (Heiney et al., 2014). To se shoduje 

s názorem, že aktivace slabých synapsí vede ke zvýšení výstupů z mozečku, což znamená, že 

LTD Purkyňových buněk je důležité k vytvoření odpovědi (Kalmbach et al., 2011). Podle 

Kalmbacha a jeho kolegů může v mozečku probíhat mechanismus odečítání časového kódu. 

Tato teorie je postavena na základě ovlivnění aktivity granulárních buněk prostřednictvím 

vstupů mechových vláken. V jejich počítačové simulaci a experimentech na králících bylo 

zjištěno, že pokud jeden ze vstupů mechových vláken je ukončen dříve než druhý vstup, dojde 

k vytvoření časového kódu v populaci granulárních buněk. Tento časový kód je specifický pro 

interval po ukončení kratšího vstupu z mechových vláken, což vypovídá o načasování učení 

mechových vláken, jejichž časová délka vstupů je za normálních okolností moc dlouhá 

k vyvolání učení. To je popisováno tak, že odečítací vzorec vstupů mechových vláken vyvo-

lává aktivitu granulárních buněk, která vede k LTD a umožňuje učení i během dlouhého sti-

mulu. (Kalmbach et al., 2011). 

Existují i jiné modely časování podmíněné odpovědi v mozečku, které nejsou postavené 

na plasticitě Purkyňových buněk, ale na metabotropních mGlu receptorech (Fiala et al., 1996; 

Steuber and Willshaw, 2004). Podle modelu Steubera a Willshawa se mění počet mGlu recep-

torů na Purkyňových buňkách s učením. Před tréninkem je velká koncentrace mGlu receptorů 
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a vápníkově závislé draslíkové (KCa) kanály jsou fosforylované a inaktivní. Vstup z paralel-

ních vláken vyvolaný podmíněným stimulem vede ke krátkému zvýšení cytoplazmatické kon-

cetrace vapníkových iontů (Ca
2+

) po začátku podmíněného stimulu. To spustí dovnitř jdoucí 

proudy, které depolarizují membránu Purkyňovy buňky. Purkyňova buňka pořád normálně 

pálí, čímž inhibuje neurony hlubokých jader a nedochází k podmíněné odpovědi. Během tré-

ninku vede nepodmíněný stimul k vytvoření cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP) v Pur-

kyňově buňce a fosforylaci proteinkinázy G (PKG) mGlu receptorů, čímž dojde ke snižení 

dostupnosti těchto receptorů. Navíc dochází ke zpoždění zvýšení Ca
2+

 po začátku podmíněné-

ho stimulu. Podmíněný stimul vyvolává vrcholy v Ca
2+

, proteinkináze C (PKC) a depolariza-

ci, které se pohybují směrem k vrcholům vyvolaným nepodmíněným stimulem v cyklickém 

adenosinmonofosfátu (cAMP) a PKG, dokud se PKC a PKG nepřekrývají. Po částečném pře-

krytí vrcholů PKC a PKG dochází k rovnováze mezi zvýšením a snižením dostupnosti mGlu 

receptorů a k vytvoření stabilního zpoždění odpovědi Ca
2+

/PKC/napětí, které značí interval 

mezi podmíněným a nepodmíněným stimulem. Následná koincidenční aktivita PKC a PKG 

způsobuje trvalou fosforylaci KCa kanálů a depolarizace vyvolaná podmíněným stimulem po-

stupně přechází do hyperpolarizace. Po ukončení tréninku dochází k tomu, že podmíněný sti-

mul vyvolává hyperpolarizaci v čase objevení nepodmíněného stimulu během tréninku. Ná-

sledkem této načasované hyperpolarizace je disinhibice hlubokých jader mozečku a vznik 

načasované podmíněné odpovědi (Steuber and Willshaw, 2004). 

3.2.2 Další struktury zapojené v milisekundovém časování 

Kromě mozečku jsou během sub-sekundového časování aktivní i další oblasti mozku, a 

to: frontální operkulum, střední a superiorní temporální gyrus (Lewis and Miall, 2003a). Podle 

jiné studie Lewise a Mialla je milisekundové časování automatickým procesem a zahrnuje 

aktivitu oblastí motorického systému, jako je bilaterální SMA, levý senzomotorický kortex, 

pravý mozeček a laterální premotorická oblast. Dále bývá aktivní i thalamus, bazální ganglia a 

často i pravý superiorní temporální gyrus. Oblastmi, které ale prakticky nejsou aktivní během 

milisekundových intervalů, jsou prefrontální a parietální kortex (Lewis and Miall, 2003b). 

Dřívější studie využívající metodu PET v milisekundovém motorickém časování také potvr-

zuje zapojení mozečku v časování a ukazuje i další zapojené oblasti mozku. Aktivita těchto 

oblastí mozku závisela na povaze stimulu, který sloužil k motorickému časování. U obou sti-

mulů byly aktivní: vermis mozečku, levý globus pallidus a primární motorické a senzorické 

oblasti. Pro zvukové stimuly byla naměřena aktivita v pravém superiorním temporálním gyru, 

levým frontálním polárním kortexu a v pravým parietálním laloku. Během vizuálních stimulů 
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byly aktivní oblasti v pravém superiorním temporálním sulcu, pravé ventrolaterálním frontál-

ním kortexu, levém anteriorním inzulárním kortexu a v laterálním mozečku (Penhune et al., 

1998). 

3.3 Sekvenční časování 

Vnímání času je také důležité pro vytváření organizovaných vzpomínek v dlouhodobé 

paměti. Časová organizace je jednou z vlastností epizodické paměti, která je formou dlouho-

dobé epizodické paměti. Epizodická (autobiografická) paměť slouží k učení, uchování a vyvo-

lání informací z každodenního života člověka. Vzpomínka obvykle zahrnuje informace o času 

a místu dané události a také detailní informace o samotné události (Dickerson and Eichen-

baum, 2010). Epizodická paměť se vyskytuje i u neverbálních zvířat nepříbuzných s člově-

kem, jako jsou např. potkani. Tento druh epizodické paměti se nazývá „episodic-like memo-

ry“ (Crystal, 2009; Naqshbandi et al., 2007). Mnoho studií určuje hipokampus jako klíčovou 

strukturu v mozku, která je důležitá pro epizodickou paměť. To potvrzují animální i lidské 

studie, ve kterých je hipokampus nezbytný jak pro vybavení vzpomínek (Fortin et al., 2004; 

Wixted and Squire, 2010), tak pro epizodickou paměť (Rosenbaum et al., 2005; Vargha-

Khadem et al., 1997). 

3.3.1 Hipokampus 

Hipokampus je důležitý pro časovou organizaci paměti. Studie se selektivním poškoze-

ním hipokampu u lidí ukazují, že hipokampus je důležitý pro vybavení nebo rozpoznání pořa-

dí slov v seznamu i párů slov (Mayes et al., 2001). Poškození hipokampu způsobuje i poruchy 

v zapamatování si pořadí objektů, zatímco člověk projíždí městem ve virtuální realitě (Spiers 

et al., 2001). Podobné výsledky přináší i testování u zdravých jedinců, kdy bylo pomocí fMRI 

zjištěno, že hipokampus je při řešení této úlohy aktivní (Ekstrom and Bookheimer, 2007). 

Hipokampus a jeho role ve vnímání nových kontexnuálních událostí je už velmi dobře pro-

zkoumaná (Ranganath and Rainer, 2003). Jiné studie ukazují, že hipokampus ale slouží jako 

detektor asociativního nesouladu během rozpoznávání novinek. To znamená, že hipokampus 

detekuje rozpor mezi stimulem, který je očekávaný na základě zkušeností z minulosti, 

a aktuálním senzorickým vstupem. Pomocí fMRI bylo zjištěno, že pokud byly subjektům 

představeny položky známých sérií (očekávání následující položky v sekvenci se shodovalo 

se senzorickou realitou), aktivita v hipokampu byla největší. Při předložení úplně nového po-

řadí známých položek byla aktivita detekována v entorhinálním nebo perirhinálním kortexu, 

ale ne v hipokampu. Z toho vyplývá, že aktivita hipokampu odráží rozpor v očekávání časo-

vého pořadí, a ne pouze novou sekvenci položek (Kumaran and Maguire, 2006a). Paměť pro 
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časové pořadí podporuje aktivita hipokampu během kódování i vybavování sekvencí událostí 

(Lehn et al., 2009; Tubridy and Davachi, 2011). Tyto výsledky jsou podporovány i studiemi u 

potkanů, ve kterých léze hipokampu způsobují poruchu schopnosti zapamatovat si sekvenční 

pořadí série pachů (Fortin et al., 2002). Jelikož se naše vzpomínky nebo zkušenosti mohou 

zčásti svým obsahem překrývat, byla zkoumána role hipokampu i v oddělení překrývajících se 

událostí. Podle literatury je hipokampus klíčovou strukturou pro oddělení překrývajících se 

sekvencí událostí, které obsahuje epizodická paměť, jak u potkanů (Agster et al., 2002; Gin-

ther et al., 2011), tak i u lidí (Kumaran and Maguire, 2006b). 

3.3.2 Mechanismus sekvenčního časování 

Existuje mnoho důkazů pro existenci hipokampálních neuronálních shluků („neuronal as-

semblies“), které reprezentují časové pořadí událostí z předešlých zkušeností. Aktivita těchto 

shluků je nezbytná ke konsolidaci paměti a byla nalezena v hipokampálních místových neu-

ronech („place cells“). Místové neurony jsou sekvenčně aktivní buď přímo, nebo zpětně (do-

chází k přehrávání aktivity) a tento jev probíhá jak ve spánku, tak i za bdělosti (Karlsson and 

Frank, 2009; Louie and Wilson, 2001). Pro sekvenční paměť je důležitý i frontální kortex, což 

vyplývá ze studií, ve kterých dochází k synchronizaci přehrávání oscilací hipokampálních 

shluků (tzv. „ripples“) během spánku s přehráváním oscilací (tzv. „spindels“) v kortexu. Tato 

synchronizace odráží proces konsolidace paměti (Siapas and Wilson, 1998). 

Zapojení neokortexu v epizodické paměti může být ale také v rámci pracovní paměti, kdy 

může být neokortex důležitý pro učení sekvencí v hipokampu (Baddeley, 2000). To podporuje 

jeden z modelů kódování sekvencí v hipokampu, který je založen na principu synchronizace 

theta a gamma oscilací v neokortexu a hipokampu, což vede k vytvoření řetězce pálících neu-

ronů, které reprezentují časové pořadí událostí. Cyklus theta rytmu je schopen iniciovat posí-

lení přímých spojení neuronů skrze LTP a tento cyklus odpovídá reprezentaci sekvenčních 

událostí (Jensen and Lisman, 2005). Tento model je v souladu s některými animálními studi-

emi (Ekstrom et al., 2001; Mehta et al., 2000), ale nevysvětluje rozlišování překrývajících se 

událostí. Ekvivalentně časovému překryvu můžeme pozorovat i překryv u prostorových re-

prezentací hipokampílních neuronů. Pokud bylo sledováno pálení hipokampálních neuronů s 

překrývajícími se prostorovými poli, toto pole bylo větší, než kdyby pálily jednotlivě. Toto 

zjištění řetězcový model nepodporuje, jelikož řetězce obsahující stejnou událost nemohou 

poskytnout rozdílné reprezentace a k překrývajícím se sekvencím je nejspíše potřeba konver-

gence jednotlivých shluků v hipokampu (Dragoi and Buzsáki, 2006; Eichenbaum, 2013). 



22 

 

Jiný model (Wallenstein et al., 1998) časové organizace událostí je založen na tom, že hi-

pokampální shluky reprezentují časový kontext, který se vyvíjí postupně, a vzpomínky jsou 

vázány k danému času. Navíc tento model vychází z existence neuronů citlivých na kontext 

(kontextových neuronů), které díky učení dané sekvence začnou odpovídat na objevení částí 

sekvence, což znamená, že se naučí rozpoznávat konkrétní subsekvenci z celkové sekvence. 

To se děje pomocí zvýšené synaptické potenciace mezi skupinou neuronů kódujících položky 

v sekvenci s kontextovými buňkami, které spolu pálí ve stejný čas. V tomto modelu jsou růz-

né položky (události) kódovány neurony pouze přechodně, když se událost objeví, a tato re-

prezentace událostí je spojována prostřednictvím aktivace kontextových buněk, což vede k 

uspořádání jednotlivých událostí do časového pořadí (Lew, 1996; Wallenstein et al., 1998). 

Pomocí modelů založených na časovém kontextu je možné vysvětlit i kódování překrývají-

cích se událostí. Překrývající se události jsou reprezentovány rozdílnými populacemi neuronů. 

Tyto hipokampální shluky se liší vzorcem aktivity během vytváření sekvencí různých vzpo-

mínek, i přestože chování, místo i čas jsou u těchto vzpomínek stejné (Eichenbaum, 2013). 

Rozdílná aktivita hipokampálních neuronů pro překrývající se události je podporována ani-

málními studiemi, ve kterých byl pozorován rozdílný vzorec aktivit místových neuronů jak 

v prostorových, tak neprostorových (na pořadí závislých) úlohách (Ginther et al., 2011; Wood 

et al., 2000). Takovou neprostorovou úlohou může být např. úloha překrývajících se pacho-

vých sekvencí (Ginther et al., 2011). 

Současná literatura ukazuje, že neurony, které kódují pořadí (sekvenci), se nacházejí 

v hipokampu v oblasti CA1. Jednou ze studií, která to dokazuje, je experiment Mannse a jeho 

kolegů, kdy byly nahrávány principální neurony v oblasti CA1 u potkanů během učení sek-

vence pachů. Autoři zjistili, že vzorec aktivity  neuronálních shluků v oblasti CA1 se postup-

ně mění napříč kódující fází sezení. Síla této změny předpovídá výkon paměti během testova-

cí fáze. Jejich výsledky naznačují, že vzorec aktivity shluků v oblasti CA1 poskytuje vyvíjejí-

cí se časový kontext během kódování sekvence pachů v paměti (Manns et al., 2007). Kromě 

toho postupná změna vzorce aktivity hipokampálních shluků odrážející časový kontext po-

krývá dobu sekund až minut (Manns et al., 2007), hodin až dní (Mankin et al., 2012), a do-

konce i týdnů (Rangel et al., 2014). Jelikož studie Mannse a jeho kolegů využívala sekvence 

pachů pouze jednou, nejde z toho určit, zda hipokampální shluky kódují konkrétní vzpomínky 

(konkrétní sekvenci pachů), i když bylo dokázáno, že časový signál je důležitý pro paměť 

(Eichenbaum, 2014). Následující studie ale dokázala, že specifické skupiny sekvenčně pálí-

cích hipokampálních neuronů jsou schopné kódovat rozdílné volby v paměti, a navíc, že neu-

ronální shluky kódují plynutí času (Pastalkova et al., 2008). 
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Novější studie ukazují, že neurony oblasti CA1 jsou schopné spojovat prázdné časové 

mezery v různých behaviorálních úlohách, což neurony v oblasti CA3 neumí (Farovik et al., 

2010; MacDonald et al., 2011). Neurony, které jsou aktivní během časové mezery, byly na-

zvány časové neurony („time cells“). Tyto neurony pálí během určitého momentu v časové 

sekvenci a překrývající se vzorec aktivity shluků těchto buněk překlenuje celou časovou me-

zeru. Může být obtížné oddělit aktivitu časovou a prostorovou, ale vzorec pálení shluků časo-

vých buněk odpovídá uběhnutému času, a to, i když je odstraněno možné ovlivnění polohou, 

směrem i rychlostí pohybu (MacDonald et al., 2011). Navíc některé studie dokazují, že shluky 

časových neuronů se vyvíjí během učení, a odráží tak reprezentaci naučené sekvence (Gill et 

al., 2011). Všechny tyto studie potvrzují, že existuje vyvíjející se časový signál, který je slo-

žen ze série krátce pálících neuronů.  

Časové neurony jsou stejné neurony jako místové neurony, což potvrzuje studie, ve které vzo-

rec aktivity většiny hipokampálních neuronů byl určen pomocí kombinace informací o času a 

vzdálenosti. Některé z této populace neuronů kódovali pouze čas a jiné pouze vzdálenost 

(Kraus et al., 2013). Aktivita hipokampálních neuronů tedy záleží na tom, zda je kontext bě-

hem učení časový nebo prostorový. Názor, že místové a časové neurony nejsou rozdílné buň-

ky, podporují charakteristické vlastnosti obou druhů neuronů. Časové neurony pomáhají ana-

lyzovat časový kontext zkušeností do oddělených jednotek („time fields“), čímž reprezentují 

chod sekvenčních událostí, stejně jako místové neurony analyzují prostorový kontext prostře-

dí, a tím reprezentují konkrétní místo v prostředí („place field“) (Eichenbaum, 2013, 2014). Z 

mnoha studií vyplývá, že časové neurony dokáží kódovat uběhnutý čas nezávisle nebo spolu 

s různými neprostorovými i prostorovými podněty. Stejně tak i místové neurony mohou kó-

dovat místa nezávisle, nebo spolu s prostorovými nebo neprostorovými proměnnými, což mů-

že být např. chování nebo specifické stimuly (Eichenbaum, 2014). Další podobnou vlastností 

těchto buněk je schopnost přemapování („re-mapping“) místových neuronů, které probíhá při 

změně významných prostorových podnětů ve známem prostředí (Eichenbaum, 2013, 2014). 

Při přemapování může docházet např. ke změně prostorového vzorce pálení a k ukončení ne-

bo začátku pálení (Leutgeb et al., 2005). I časové neurony jsou schopné určité změny časové-

ho rámce („re-timing“), které je způsobené změnou časových vlastností úlohy (např. prodlou-

žením prázdné mezery mezi sezeními). Přečasování je charakterizováno změnou hodnoty pá-

lení, ukončením nebo začátkem pálení nebo změnou v časovém vzorci pálení (MacDonald et 

al., 2011). Všechny tyto společné vlastnosti naznačují, že časové a místové neurony jsou tytéž 

neurony.  
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4 Prostorová paměť a orientace 

Prostor, stejně jako čas, je jednou ze základních složek našeho života. Orientace v prosto-

ru je důležitou schopností pro přežití všech pohybujících se organismů. Z toho důvodu se bě-

hem evoluce vyvinulo několik různých mechanismů, které umožňují efektivní navigaci 

v prostoru (Bures et al., 1998). Prostorové informace jsou důležité nejen pro orientaci 

v prostředí, ale jsou nezbytné i pro utváření epizodické paměti, kde poskytují kontextovou 

informaci o místu (Ekstrom and Ranganath, 2017). Již téměř před 40 lety, kdy O’Keefe a Na-

del objevili místové neurony, které pálí při pohybu zvířete specifickými lokacemi v prostředí, 

byl hipokampus identifikován jako klíčová struktura pro prostorovou orientaci (O’Keefe and 

Dostrovsky, 1971; O’Keefe and Nadel, 1978). V dnešní době existuje mnoho důkazů o tom, 

že hipokampus je klíčovou oblastí pro prostorovou orientaci a prostorovou paměť (Moser et 

al., 2008). Například léze hipokampu narušují u potkanů schopnost naučit se prostorovou úlo-

hu v Morrisově vodním bludišti (Morris et al., 1982). Podobné narušení prostorového učení se 

objevuje i při blokaci NMDA receptorů (Davis et al., 1992). Kromě zpracování prostorových 

informací je hipokampus důležitou strukturou i pro epizodickou paměť, což bylo zmíněno 

v kapitole o sekvenčním časování. 

Druhy prostorové orientace a navigace se dají dělit podle mnoha aspektů, já jsem se řídila 

rozdělením, které preferuje naše laboratoř (Oddělení neurofyziologie a paměti, Fyziologický 

ústav Akademie věd České republiky). 

4.1 Druhy prostorové orientace 

4.1.1 Geogorafická orientace 

Geografická orientace je orientace na velké vzdálenosti založená na globálních zdrojích 

informací, jako je magnetické pole a nebeská tělesa. Tuto orientaci nejčastěji používají migru-

jící živočichové, jako jsou tažní ptáci, želvy a různé druhy hmyzu. Geografickou orientaci je 

možné dále rozdělit na magnetickou a nebeskou (sluneční a hvězdnou) (Chernetsov, 2017; 

Heinze and Reppert, 2011; Wiltschko and Wiltschko, 2005). Jelikož tato orientace není klíčo-

vá pro tuto práci, bude shrnuta jen stručně. 

Magnetická navigace je založena na orientaci podle geomagnetického pole Země. Země 

je v podstatě jeden velký magnet, jehož póly se nachází poblíž rotačních pólů Země. Čáry 

magnetického pole vedou od jižního magnetického pólu, kde opouští povrch, obíhají země-

kouli a vrací se zpět na severním magnetickém pólu. To znamená, že magnetické čáry míří 

směrem nahoru na jižní polokouli, poté vedou paralelně s povrchem Země na magnetickém 
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rovníku a poté míří směrem dolů na severní polokouli. Síla magnetického pole je největší na 

pólech a nejmenší na magnetickém rovníku (Wiltschko and Wiltschko, 2005). Migrující ptáci 

jsou schopní dostat se do svých cílových oblastí, i když tato místa neznají. To jim umožňuje 

magnetický kompas, který nastavuje směr migrace k danému cíli, a magnetická mapa, která 

informuje ptáka o aktuální pozici vůči cíli (Heyers et al., 2017). Magnetický kompas u ptáků 

funguje na principu vnímání sklonu čar magnetického pole a je přesně naladěn na intenzitu 

okolního magnetického pole (Wiltschko and Wiltschko, 2002). Magnetická mapa využívá 

kromě ostatních magnetických parametrů k orientaci i intenzitu magnetického pole. Oproti 

magnetickému kompasu je magnetická mapa citlivá k malým změnám intenzity magnetického 

pole (Wiltschko and Wiltschko, 2005). Parametry magnetického pole, jako je sklon, deklinace 

nebo intenzita, vytvářejí mřížku, která se postupně a předvídatelně mění. Aby mohlo zvíře 

využít tuto mřížku jako základ mapy, musí ukládat různé hodnoty magnetického pole 

z průzkumných letů kolem domovské oblasti a během různých fází migrační cesty. Uspořádá-

ní magnetických parametrů umožňuje ptákům vytvářet mentální mřížku, kterou rozšiřují po-

mocí naučených magnetických gradientů na druhově specifické migrační pásmo. Na základě 

toho ptáci mohou určit svou geografickou pozici na své mentální magnetické mapě pomocí 

aktuálních geomagnetických parametrů a odvodit směr cesty do cíle (Heyers et al., 2017). 

Literatura se shoduje na tom, že pro vnímání směru magnetického pole musí mít ptáci (i jiná 

zvířata) magnetoreceptory, což jsou fotopigmentové buňky, které vnímají směr magnetického 

pole. Například magnetoreceptory u ptáků se pravděpodobně liší mezi magnetickým kompa-

sem a mapou. Pro magnetický kompas jsou magnetoreceptory uloženy v retině, kde dochází 

po absorpci fotonu k vytváření radikálových párových tripletů. Vytváření tripletů záleží na 

uspořádání makromolekul v okolním magnetickém poli, což poté může poskytnout informace 

o směru magnetického pole (Wiltschko and Wiltschko, 2005). Oproti tomu magnetoreceptory 

pro magnetickou mapu jsou nejspíše založeny na magnetitu, což je chemicky oxid železnato-

železitý. Magnetické částice se nacházejí v horní části zobáku a jsou asociované s oční větví 

trigeminálního nervu, který vede informaci do mozku. Tyto receptory mohou poskytovat pří-

mou informaci nebo informaci o magnetické intenzitě v závislosti na jejich struktuře a na 

množství magnetitu (Wiltschko and Wiltschko, 2005; Zapka et al., 2009). 

Sluneční kompas je založen na zdánlivém pohybu Slunce po obloze od východu k západu 

skrze jih na severní polokouli a skrze sever na jižní polokouli. Tento druh kompasu vyžaduje 

spolupráci s velmi přesně synchronizovanými cirkadiánními hodinami, jelikož zvíře potřebuje 

k určení směru vědět, jaká je denní doba. Navíc se zvířata musí vypořádat s nejednotně mění-

cím se azimutem, který je závislý na denní době, zeměpisné šířce a ročním období (Chernet-
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sov, 2017; Heinze and Reppert, 2011). Oproti slunečnímu kompasu je hvězdný kompas na 

času nezávislý. Podle různých studií hvězdný kompas podléhá ontogenetickému vývoji, ve 

kterém se dané zvíře učí, jak se nebe pohybuje. To jim pak umožňuje detekovat velmi pomalé 

rotační pohyby nebe. Sluneční i hvězdný kompas spolu sdílí několik vlastností. Oba vyžadují 

čisté nebe, informace důležité pro kompas jsou vnímány skrze oči a oba vyžadují, aby se zvíře 

naučilo orientovat podle pohybu nebeských těles, což u magnetického kompasu není potřeba 

(Chernetsov, 2017). 

4.1.2 Topografická orientace 

Topografická orientace je definována jako schopnost jedince orientovat se v prostředí 

(určit, kde se nachází), což mu umožní se v tomto prostředí navigovat (Iaria et al., 2009). Ten-

to komplexní proces vyžaduje integraci mnoha kognitivních funkcí, jako je např. percepce, 

pozornost, paměť, rozhodování i mentální zobrazení, které jsou důležité pro orientaci v pro-

storu (Brunsdon et al., 2007; Corbetta et al., 2002; Palermo et al., 2008). U zvířat je možné 

rozlišit dva druhy navigace. První z nich je navigace vzhledem k viditelným cílům a druhou je 

navigace ke skrytým cílům. 

4.1.2.1 Navigace vzhledem k viditelným cílům 

Navigace vzhledem k viditelným cílům využívá strategii navigace trasou („route navi-

gation“). Viditelného cíle je dosaženo pomocí naváděcího chování s využitím jednoduchých 

orientačních bodů. Tato navigace se vytváří cíleným zapamatováním pořadí orientačních bo-

dů. Navigace trasou se také dá chápat jako řetězec reakcí S-R („stimulus-response“) a posled-

ním stimulem je cíl (Chavarriaga et al., 2005; O’Keefe and Nadel, 1978). Výhodou této navi-

gace je relativně malý informační obsah, není potřeba žádná kódovací strategie. Jednou 

z nevýhod této navigace je její rigidnost, jelikož zvíře se musí naučit správné pořadí jednotli-

vých orientačních bodů, takže při změně nebo zapomenutí jednoho z těchto bodů může stát 

nepoužitelnou. Další nevýhodou může být to, že trasa není přenositelná na jiné prostředí, tak-

že každá trasa je jedinečná (O’Keefe and Nadel, 1978). 

4.1.2.2 Navigace ke skrytým cílům 

K navigaci ke skrytým cílům je využívána strategie navigace pomocí mapy („place navi-

gation“) (Chavarriaga et al., 2005). Navigace pomocí mapy byla popsána v knize O’Keefa a 

Nadela v roce 1978. Navigace pomocí mapy vyžaduje vytvoření abstraktní prostorové repre-

zentace prostředí, tzv. kognitivní mapy. Důležitou vlastností navigace pomocí mapy je velká 

flexibilita. Od navigace trasou se liší tím, že trasa určuje začátek i cíl trasy, popřípadě i směr 
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pohybu, ale mapa ani jedno z toho nepotřebuje. Mapa může být použita pro pohyb 

z jakéhokoli místa do jiného a žádné místo není obecným cílem. Kromě toho mapa umožňuje 

tvorbu nových cest nebo obcházení překážek. S mapou je oproti trase možné manipulovat – 

mapy pro různé části prostředí mohou být porovnávány mezi sebou a stejně tak i místa na 

mapě, kdežto každá trasa je unikátní. Jelikož jsou mapy poměrně pružné, při ztrátě jednoho 

orientačního bodu nebo změně objektů v prostředí a je možné ji stále použít pro navigaci. 

Významnou vlastností map je i to, že se neustále zpřesňují a obnovují. Podle autorů knihy je 

mapa jedním z nejefektivnějších mechanismů na ukládání informací s velkou informační ka-

pacitou. Nevýhodou mapy je nezbytná znalost speciálního kódování pro umístění položek 

v konkrétní lokaci a pro čtení tras. Navíc velký počet tras pro pohyb z jednoho místa do dru-

hého je také nevýhodou, jelikož rozhodnutí, kterou trasou se bude jedinec pohybovat, a kódo-

vací systém vyžadují delší čas oproti navigaci trasou (O’Keefe and Nadel, 1978). 

Prostorové umístění objektů v rámci navigace pomocí mapy může být reprezentováno 

prostřednictvím různých podnětů, takže je možné rozlišit dva druhy mapové navigace – alo-

thetickou a idiothetickou. Obě tyto navigace se v přirozených podmínkách kombinují a prav-

děpodobně vytvářejí jednu kognitivní mapu (reprezentaci) (Bures et al., 1998; Poucet et al., 

2015). Idiothetická navigace je navigace podle signálů, které vznikají při pohybu živočicha. 

Během pohybu jsou vnímány signály z proprioreceptorů a vestibulárního sytému, tok 

z vizuálních, sluchových a čichových signálů, anebo jsou vnímány eferentní kopie příkazů, 

které vytvářejí pohyby (Bures et al., 1998; Etienne et al., 1996; Whishaw and Brooks, 1999). 

Signály z vlastního pohybu jsou důležité pro tzv. integraci dráhy („path integration“). Integra-

ce dráhy se vyskytuje u velkého množství živočichů, jako jsou např. mravenci, hlodavci i člo-

věk. Integrace dráhy je navigační proces, během kterého signály z vnitřních senzorů, vytváře-

jící se při pohybu, umožňují aktualizovat pozici živočicha oproti výchozímu bodu. Integrace 

dráhy slouží většinou zvířatům k návratu do jejich domova (např. nory, hnízda). Tato naviga-

ce většinou vyžaduje korekci pomocí vnějších orientačních bodů, jelikož bez této korekce 

není integrace dráhy dostatečně přesná a kumuluje se u ní chyba především z odhadu rotací 

(Etienne et al., 1996). Oproti idiothetické navigaci při alothetické navigaci živočich určuje 

svou polohu pomocí prostorových vztahů k vnějším orientačním bodům. Alothetická navigace 

je zprostředkována exteroceptivními senzorickými informacemi především ze zrakových re-

ceptorů, ale také ze sluchových, čichových i taktilních receptorů (Bures et al., 1998). 

Hipokampus spolu s alothetickou a idiothetickou navigací jsou spojovány s tvorbou ko-

gnitivní mapy (O’Keefe, 1991; O’Keefe and Nadel, 1978; Poucet et al., 2015). Průlomovým 

objevem v neurobiologii bylo nalezení místových neuronů, což podpořilo teoretický koncept 
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kognitivní mapy (Tolman, 1948). O několik desítek let později byly objeveny další neurony 

podporující tvorbu kognitivní mapy. Těmito neurony jsou mřížkové neurony („grid cells) 

(Hafting et al., 2005) a neurony směru hlavy („head-direction cells“) (Taube et al., 1990a). 

4.2 Neuronální reprezentace prostoru 

Jednou z klíčových oblastí pro zpracování prostorové informace je hipokampus, což se 

ukázalo už v roce 1971, kdy O’Keefe a Dostrovsky objevili místové neurony v oblasti CA1 v 

hipokampu (O’Keefe and Dostrovsky, 1971). Tyto neurony byly považovány za základní 

složku kognitivní mapy (O’Keefe and Nadel, 1978). V současné době se znalosti o zpracování 

prostorových informací prohloubily a je zřejmé, že na reprezentaci prostorových informací se 

kromě hipokampu podílí i extrahipokampální oblasti, jako je např. entorhinální kůra a presub-

ikulum (Hafting et al., 2005; Taube et al., 1990a). 

4.2.1 Místové neurony 

Místové neurony jsou pyramidálními neurony hipokampu a nachází se v CA1 a CA3 ob-

lasti (CA1 a CA3) (Kumaran and Maguire, 2006b; Lee et al., 2004). Pomocí nahrávání aktivi-

ty místových neuronů u potkanů bylo zjištěno, že mají prostorově specifickou aktivitu, což 

znamená, že pálí, jen když je potkan v určitém místě prostředí. Oblast, ve které jednotlivé 

neurony pálí nejvíce, bylo nazváno jejich prostorovým receptivním polem v daném místě 

(„place field“). Sousedící neurony mohou pálit v jiném místě prostředí, takže celé prostředí je 

reprezentováno lokální aktivitou populace místových neuronů. Různá prostředí jsou reprezen-

tována stejnými buňkami, ale liší se vztahy mezi pálícími populacemi neuronů (Kumaran and 

Maguire, 2006b; O’Keefe and Conway, 1978). Prostorová mapa reprezentovaná místovými 

neurony je závislá na vnějších orientačních bodech, což znamená, že ji ovlivňují alothetické 

podněty (O’Keefe and Conway, 1978). 

Důležitou vlastností místových neuronů je přemapování („re-mapping“). To probíhá při 

změnách v prostředí a může se projevovat změnou prostorového vzorce aktivity shluků mís-

tových neuronů, změnou velikosti prostorového pole nebo hodnoty pálení a ukončením nebo 

začátkem pálení (Bostock et al., 1991; Leutgeb et al., 2005; Shapiro et al., 1997). Podle studie 

Leutgeba a jeho kolegů může přemapování probíhat ve dvou nezávislých formách. Jednou z 

nich je tzv. „rate re-mapping“, kdy zůstávají pozice prostorových polí stejné, ale mění se míra 

pálení místových neuronů. Tento druh přemapování je typický pro kódování jednotlivých 

částí zkušeností, během kterého je udržována integrita kódu pro prostorové umístění. Druhou 

formou přemapování je globální přemapování, kdy dochází ke změně rozmístění pozic polí i 

míry pálení neuronů. Toto přemapování umožňuje rozlišení dvou podobných zkušeností, které 
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se objevují v jiném prostorovém kontextu. Existence těchto dvou nezávislých populačních 

kódů pro umístění a uspořádání podnětů může současně poskytovat zvířeti informaci o tom, 

kde se nachází a co se aktuálně nalézá v daném místě. To znamená, že poskytují jak prostoro-

vé informace, tak i kontextové informace pro epizodickou paměť (Leutgeb et al., 2005). 

Zapojení místových neuronů ve formování epizodické paměti uvádějí i jiné studie. Tyto 

studie potvrzují, že místové neurony generují rozdílné specifické vzorce pálení pro různé kon-

texty, i přesto, že se potkan vyskytuje ve stejném prostředí (Smith, 2006; Wood et al., 2000). 

Vzorec aktivity populace místových neuronů je tedy jedinečný pro každý kontext, čímž může 

poskytovat specifický neuronální kód pro daný kontext. Neuronální kód je velmi senzitivní ke 

geometrickým vlastnostem prostředí (Mizumori et al., 1999; O’Keefe and Burgess, 1996). 

Kromě toho je ale kontextový kód citlivý i k neprostorovým vlastnostem prostředí, jako je 

např. barva a pachy (Anderson and Jeffery, 2003; Hayman et al., 2003). Anderson a jeho ko-

legové ve své studii ukazují, že i neprostorová změna prostředí (např. barva nebo pach) může 

způsobit částečné přemapování. Navíc podle autorů jednotlivé složky neprostorového stimulu, 

které charakterizují prostředí, aktivují různé místové neurony, a ne, že kontextový stimulus 

ovlivňuje místové neurony najednou (Anderson and Jeffery, 2003). Výsledky výše zmíněných 

studií potvrzují roli místových neuronů, a tím i hipokampu, v reprezentaci prostorových a 

kontextových informací, a tím i zapojení v epizodické paměti. 

4.2.2 Mřížkové neurony 

Dalšími neurony, které pomáhají kódovat prostorové informace, jsou mřížkové neurony. 

Tyto neurony byly nalezeny v dorzokaudálním mediálním entorhinálním kortexu (MEC), kte-

rý vysílá přímé projekce do hipokampu. Tím MEC zprostředkovává kortikální vstupy do hi-

pokampu (Fyhn, 2004; Knierim et al., 2013). Později byly mřížkové neurony nalezeny i v pre- 

a parasubikulu (Boccara et al., 2010). Mřížkové neurony mají ostře vymezená prostorová pole 

podobně jako místové neurony. Jejich aktivita se liší v tom, že každý pálící neuron má oddě-

lená několikanásobná prostorová pole s podobnou amplitudou (Fyhn, 2004). Několik polí 

jednoho neuronu vytváří stabilní mřížku ve tvaru opakujícího se rovnostranného trojúhelníku, 

která pokrývá celé prostředí, v němž se zvíře pohybuje. Navíc bylo zjištěno, že mřížkové neu-

rony jsou topograficky uspořádané. Každá mřížka je charakterizována vzdáleností mezi poli, 

orientací (směrem), velikostí pole a fází. Mřížky sousedících neuronů mají stejnou orientaci, 

vzdálenost i velikost polí, ale liší se fází. To znamená, že pozice vrcholu pálení mřížkových 

neuronů ve stejném místě je náhodně posunuta podobně jako pole sousedících místových neu-

ronů v hipokampu (Hafting et al., 2005). Topografické uspořádání mřížkových neuronů se 
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projevuje v monotonickém zvětšování vzdáleností polí od dorzomediálních k ventrolaterálním 

oblastem mediálního entorhinálního kortexu (Brun et al., 2008). Další důležitou vlastností 

mřížkových neuronů pro navigaci je to, že je jejich aktivita upevněna vnějšími orientačními 

body, což podporuje tvorbu prostorové mapy (Hafting et al., 2005). Literatura se shoduje na 

názoru, že mřížkové neurony jsou řízeny i idiothetickými signály. Mřížkové neurony vytváří 

dynamickou mapu, která je závislá na pohybu zvířete v prostředí. K hladké přeměně mřížkové 

reprezentace je nutné, aby byly senzorické vstupy dostatečně plynulé. Mezi takovéto vstupy 

patří proprioreceptivní i kinestetické signály, signály z vestibulárního aparátu a optický tok 

(Moser et al., 2014). To podporují studie, ve kterých vzorec pálení mřížkových neuronů zů-

stává i ve tmě po odstranění vizuálních i čichových signálů, což naznačuje, že jsou řízeny 

idiothetickými signály (Fyhn et al., 2007; Hafting et al., 2005). Několik studií ukazuje, že 

přemapování místových neuronů může být modulováno dynamikou shluků mřížkových neu-

ronů (Fyhn et al., 2007; Monaco and Abbott, 2011). Při metrických změnách v prostředí může 

docházet k pohybu nebo rotaci pálení mřížkových polí, což ukazuje jejich dynamiku (Fyhn et 

al., 2007). Ve studii Fyhna a jeho kolegů je míra přemapování („rate re-mapping“) místových 

neuronů spojena se stabilními mřížkovými poli a globální přemapování je doprovázeno koor-

dinovaným posunem vrcholů pálení mřížkových neuronů. Autoři v této studii dokazují, že 

lokální populace mřížkových neuronů vytváří rigidní strukturu prostorové fáze. Ta umožňuje 

reprezentaci a aktualizaci pozice pomocí stejného mechanismu v každém prostředí, ve kterém 

se zvíře pohybuje (Fyhn et al., 2007). 

Podle Haftinga a jeho kolegů by mohly být mřížkové neurony základem metrického sys-

tému pro prostorovou orientaci, jelikož síť z mřížkových neuronů je schopna reprezentovat 

místo, vzdálenost i směr. (Hafting et al., 2005). 

4.2.3 Neurony směru hlavy 

Neurony směru hlavy byly u potkanů nalezeny v mnoha oblastech mozku, jako je presub-

ikulum, posteriorní kortex, thalamus, entorhinální kortex a striatum (Chen et al., 1994; Sargo-

lini et al., 2006; Taube, 1995; Taube et al., 1990a; Wiener, 1993). Neurony směru hlavy, po-

dobně jako místové neurony, kódují prostorové vztahy mezi prostředím a zvířetem. Charakte-

ristickou vlastností neuronů směru hlavy je to, že každý neuron pálí, jenom když hlava volně 

pohybujícího se potkana míří určitým směrem v omezeném rozsahu úhlů v horizontální rovi-

ně. To znamená, že každý neuron je naladěn na jednu alocentrickou orientaci hlavy. Největší 

aktivita daného neuronu je uprostřed rozsahu výseče nebo azimutu a tento úhel je nazýván 

„preferovaným směrem pálení“. Různé neurony směru hlavy mají různý preferenční směr 
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pálení, takže populace těchto neuronů reprezentuje orientaci zvířete v prostředí. Aktivita neu-

ronů směrů hlavy závisí na úhlu mezi středovou čárou hlavy a referenčním směrem 

v referenčním rámci prostředí. Navíc jejich aktivita je charakteristická tím, že preferovaný 

směr je konstantní po celé aréně. Aktivita neuronu trvá po celou dobu, kdy zvíře míří hlavou 

v daném rozsahu směru tohoto neuronu, a trvá, ať už se zvíře pohybuje, nebo stojí. Kromě 

toho aktivita těchto neuronů není závislá na aktuálním chování (Taube, 2007; Taube et al., 

1990a). Neurony směru hlavy jsou ovlivňovány specifickými vnějšími orientačními body 

v prostředí, což bylo zjištěno ve studii, ve které autoři otáčeli vnějšími orientačními body, což 

vedlo k rotaci preferovaného směru neuronů směru hlavy (Taube et al., 1990b). Navíc jejich 

preferovaný směr pálení je dominantně ovlivňován vizuálními prostorovými signály 

z distálních orientačních bodů než lokálními vizuálními signály (Zugaro et al., 2001). 

Neurony směru hlavy některé studie považují za neuronální kompas, který může řídit 

chování zvířete. Podkladem neuronálního kompasu je signál tvořený pálením populace neuro-

nů směru hlavy. To dokazuje např.  experiment, ve kterém autoři oddělili vnější a vnitřní sig-

nály navigace v úloze simulující přírodní podmínky vyhledávání potravy a návratu zvířete 

zpět domů. V této studii bylo zjištěno, že v podmínkách bez vizuálních signálů a při rozpojení 

neuronální reprezentace směru a aktuální pozice hlavy zvířete dochází k chybování zvířat ve 

směru navigace do jejich výchozího bodu. To znamená, že návrat zpět do výchozího bodu je 

závislý na směrovém signálu neuronů směru hlavy. Tím autoři potvrzují funkci neuronů smě-

ru hlavy jako neuronálního kompasu, který zvířeti umožňuje udržovat vnitřní smysl pro směr 

v prostředí bez vnějších orientačních signálů (Butler et al., 2017). Tato studie tedy ukazuje, že 

neurony směru hlavy jsou ovlivňovány i idiothetickými signály, což souhlasí s mnoha dalšími 

studiemi (Taube, 2007). Ty ukazují, že pro aktualizaci směrového signálu je důležitý vestibu-

lární systém i motorické vstupy (Stackman and Taube, 1997; Taube, 2007; Taube et al., 

1990b). Pokud jsou ale postaveny idiothetické signály do konfliktu s významnými a ustále-

nými alothetickými signály, neurony směru hlavy upřednostňují alothetické signály (Taube 

and Burton, 1995). 

4.2.4 Zpracování informací v hipokampální formaci 

Informace z neokortexu putují do hipokampu dvěma paralelními drahami. Podle tradiční-

ho rozdělení jedna z těchto drah zpracovává informace založené na objektech („co“). Tato 

dráha je u potkanů skládá závislá na laterálním entorhinálním kortexu (LEC). Druhá dráha 

kóduje prostorové („kde“) informace a probíhá mediálním entorhinálním kortexem (MEC). 

Podle současných poznatků ale zpracování informací v LEC a MEC je nejspíše mnohem 
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komplexnější. Role MEC ve zpracování prostorové informace je poměrně dobře prokázaná, 

ale v posledních letech rostou důkazy o tom, že LEC může zpracovávat jak neprostorové, tak i 

prostorové informace (Knierim et al., 2013). Tyto vlastnosti mohou být dané samotnou ana-

tomií okruhu hipokampální formace. MEC dostává vstupy především z parasubikula a presub-

ikula, retrospleniálního kortexu a také z postrhinálního kortexu. MEC dále vytváří spojení s 

hipokampální formací. Neurony z druhé vrstvy MEC projikují do dentate gyrus (DG) a CA3 

oblasti. Třetí vrstva MEC má spojení s proximální CA1 oblastí a distálním subikulem. Z těch-

to dvou posledních oblastí vedou zpětné projekce zpět do hluboké vrstvy MEC a odtud do 

hluboké vrstvy postrhinálního kortexu. Oproti tomu LEC dostává vstupy z perirhinálního a 

postrhinálního kortexu a podobně jako MEC vysílá projekce jednou drahou do DG a CA3 

oblasti a druhou drahou do distální CA1 oblasti a proximálního subikula. Zpětné projekce 

z CA1 a spikula pak vedou do hluboké vrstvy LEC a odtud do hluboké vrstvy perirhinálního 

kortexu. Co se týče hipokampu, tok informací probíhá klasickým trojsynaptickým okruhem. 

Informace z LEC a MEC konvergují na stejných pyramidálních neuronech CA3 oblasti a gra-

nulárních buňkách dentate gyru. Tato kombinovaná reprezentace je poté spojena v oblasti 

CA1 s reprezentacemi jednotlivých toků informací z přímých spojení entorhinálního kortexu 

s oblastí CA1 (Knierim et al., 2013; Moser et al., 2014). 

Zpracování informací pomocí LEC a MEC zkoumal Neunuebel a jeho kolegové. Autoři 

nahrávali aktivitu neuronů v LEC a MEC za standardní konfigurace signálů a za rozporné 

konfigurace signálů, kde bylo rotováno buď globálními nebo lokálními orientačními body. 

V MEC byl nalezen rozsáhlý vzorec aktivity, který odpovídal mřížkovým neuronů. Vzorec 

aktivity byl řízen rotací globálních signálů (Neunuebel et al., 2013). Tato zjištění souvisí 

s tím, že se v MEC nachází i neurony směru hlavy, které mohou ovlivňovat aktivitu mřížko-

vých neuronů (Sargolini et al., 2006) a které jsou řízeny rotací globálních signálů (Zugaro et 

al., 2001). To je v souladu s funkcí MEC v reprezentaci prostorových informací. Neurony 

LEC při standardních signálech nevykazovaly žádný prostorový signál, ale při rotaci lokál-

ních signálů měly signifikantní slabý prostorový vzorec pálení. Tento experiment podporuje 

různé zapojení LEC a MEC v kódování prostorových informací (Neunuebel et al., 2013). Ty-

to výsledky naznačují roli MEC ve vytváření globální prostorové mapy a roli LEC v reprezen-

taci lokálních signálů prostředí (Knierim et al., 2013). 

Podle Knierima a jeho spolupracovníků je MEC součástí okruhu, který pomocí signálů 

z vlastního pohybu a vnějších orientačních bodů v prostředí vytváří vnitřní prostorovou repre-

zentaci vnějšího světa. To znamená, že MEC umožňuje výpočty pro integraci dráhy. Oproti 

tomu LEC kóduje informace o jednotlivých objektech a lokálních orientačních bodech, které 



33 

 

jsou využívány pro výpočty prostorové i neprostorové povahy (Knierim et al., 2013). Role 

MEC v integraci dráhy je podporována spojením MEC s oblastmi mozku, které obsahují silné 

signály generované vlastním pohybem a prostorové signály. Těmito strukturami jsou retro-

spleniální kortex a pre- a parasubikulum (Knierim et al., 2013). V těchto oblastech kolokali-

zují mřížkové neurony, neurony směru hlavy a hraniční neurony („border cells“) podobně 

jako v hlubších vrstvách MEC (Boccara et al., 2010; Sargolini et al., 2006). Okrajové neurony 

jsou buňky, které pálí, když je zvíře blízko k jedné nebo několika lokálním hranicím prostředí 

(Solstad et al., 2008). Další vlastností všech těchto neuronů je to, že jsou mírně regulované 

rychlostí pohybu zvířete podobně jako místové neurony (Sargolini et al., 2006). Signály vzni-

kající během pohybu jsou typické vytvářením theta rytmu (Vanderwolf, 1969), které spolu 

s prostorovými signály naznačují, že výše zmíněné oblasti jsou důležitou složkou okruhu pro 

integraci dráhy (Knierim et al., 2013). Jelikož během integrace dráhy prostřednictvím signálů 

z vlastního pohybu vznikají chyby, je nutné ji kalibrovat pomocí vnějších signálů z prostředí. 

To umožní zvířeti udržovat vnitřní reprezentaci prostředí v souladu s vnějším světem (Knie-

rim et al., 2013). Základem integrace dráhy jsou mřížkové neurony, jejichž mřížka vytváří 

vnitřní souvislý prostorový rámec pro integraci dráhy. Mřížky jsou považovány za vnitřní 

koordinační systém, který musí být spojen s rámcem vnějšího světa. Spojení mřížkových neu-

ronů s vnějším světem je možné dosáhnout pomocí změn vlastností mřížky, které jsou různě 

ovlivňovány distálními a lokálními signály (Knierim and Hamilton, 2011). Signály z neuronů 

směru hlavy jsou závislé na distálních orientačních bodech, čímž mohou nastavit orientaci 

mřížky v MEC relativně k vnějšímu prostředí. To následně vede k tomu, že mřížky nastaví 

orientaci prostorové reprezentace místových neuronů v hipokampu (Knierim and Hamilton, 

2011; Zugaro et al., 2001). Tento proces probíhá podle anatomických poznatků takto: signály 

neuronů směru hlavy začínají v subkortikálním okruhu, který obsahuje laterální mamilární 

jádro a dorzální tegmentální jádro. Neurony z laterálního mamilárního jádra projikují do ante-

riorního dorzálního thalamického jádra, odtud vedou do presubikula a posléze do MEC. 

Všechny tyto oblasti obsahují neurony směru hlavy. Upoutání vnějších distálních signálů 

vzhledem k idiothetickému systému neuronů směru hlavy probíhá nejspíše v presubikulu. 

Oproti tomu lokální signály jsou důležitým zdrojem informací pro okrajové neurony, které 

propojují mřížky s vnějším světem pomocí posunu mřížky relativně k vnějším orientačním 

bodům a hranicím. To znamená, že okrajové neurony mohou nastavit translační fázi mřížky 

(Knierim and Hamilton, 2011; Savelli et al., 2008). Spojení mřížky k vnějšímu světu může 

probíhat i díky informacím o vizuálních scénách, které do MEC přichází z postrhinálního kor-
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texu. Tyto informace mohou ovlivňovat okrajové neurony i neurony směru hlavy přímo i ne-

přímo (Knierim et al., 2013). 

Neurony v LEC mají mnohem slabší prostorové signály i signály z vlastního pohybu 

v porovnání s MEC. I přesto v nich byla nalezena slabá prostorová aktivita, která se objevuje 

při prozkoumávání jednotlivých objektů zvířetem, nebo některé buňky pálí v místě, kde byl 

odstraněn objekt. V LEC byly nalezeny i buňky, které podobně jako místové neurony pálí 

v místech, kde zvíře nikdy předtím nezažilo nějaký objekt, ale je nutné, aby se v experimentu 

nějaké objekty vyskytovaly (Deshmukh and Knierim, 2011). Tyto jejich vlastnosti naznačují, 

že LEC se může zapojovat v nějakém typu prostorových výpočtů i zpracování neprostorových 

informací, ale není hlavní komponentou pro integraci dráhy (Knierim et al., 2013). Hlavní 

vstupní oblastí do LEC je perirhinální kortex, který přináší informace o přítomnosti objektů 

v prostředí (Burke et al., 2012; Deshmukh and Knierim, 2011). Tato neuronální reprezentace 

objektů je čistě neprostorové povahy. To znamená, že dráha z perirhinálního kortexu do LEC 

se podílí na zpracování neprostorových informací a v LEC se vytváří kombinovaná prostoro-

vá i neprostorová reprezentace jednotlivých objektů (Deshmukh et al., 2012). Senzorické 

vstupy z perirhinálního a postrhinální kortexu vedoucí do LEC a MEC se liší vlastnostmi in-

formací o objektech. Perirhinální kortex reprezentuje informace o objektech v malém měřítku. 

Oproti tomu postrhinální kortex kóduje informace o objektech ve velkém měřítku (informace 

o scenérii). Z toho vyplývá, že LEC vysílá do hipokampu informace o jednotlivých objektech 

v prostředí, o tom, kde se jednotlivé objekty nachází nebo nacházely. Na rozdíl od toho MEC 

poskytuje globální mapu prostředí (Deshmukh and Knierim, 2011; Knierim et al., 2013). 

Podle Knierima a jeho kolegů tedy tradiční rozdělení zpracování informací LEC (pro 

„co“ informace) a MEC (pro „kde“ informace) není přesné a je třeba na to nahlížet z jiného 

pohledu. LEC přináší informace o jednotlivých objektech, o zapamatované pozici objektů a 

pozici zvířete (nejspíše ve vztahu k těmto objektům). To znamená, že LEC zpracovává infor-

mace v egocentrickém rámci a posílá do hipokampu informace o obsahu zkušeností, které 

zahrnují i prostorovou informaci. Oproti tomu MEC je součástí okruhu pro integraci dráhy a 

vytváří reprezentaci pozice potkana v alocentrickém rámci. Tím dochází ke vzniku globálního 

prostorového rámce v MEC, který informuje hipokampus o prostorovém kontextu zkušeností 

(Knierim et al., 2013). 
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5 Schizofrenie 

Schizofrenie je závažné a chronické neuropsychiatrické onemocnění, u kterého je udává-

na prevalence kolem 1 %. Schizofrenie se projevuje mnoha příznaky, které se dají rozdělit do 

tří skupin: pozitivní, negativní a kognitivní symptomy. Mezi pozitivní (psychotické) příznaky 

jsou řazeny symptomy, jako jsou halucinace a bludy, při kterých člověk ztrácí kontakt s růz-

nými aspekty reality. Halucinace bývají zpravidla sluchové povahy, ale mohou být i z ostat-

ních smyslových modalit. Bludy často zahrnují megalománii a pocit, že je daný pacient pro-

následován. Pozitivní příznaky byly takto nazvány, jelikož jejich přítomnost je vlastně pře-

hnaná normální funkce („něco navíc“, co se u zdravých jedinců nevyskytuje). Oproti tomu 

negativní příznaky jsou definovány ztrátou normální funkce. Do negativních (deficitních) 

příznaků patří symptomy týkající se emocí a jejich prožívání. Typickými negativními přízna-

ky jsou: oploštělé prožívání emocí, apatie, anhedonie a snížená produkce řeči (Fletcher and 

Frith, 2009; Laruelle et al., 2003). Dalšími významnými symptomy schizofrenie jsou poruchy 

kognitivních funkcí, které se týkají např.: pozornosti, zpracování informací, verbálních funkcí, 

pracovní paměti, exekutivních a vizuálně-prostorových funkcí (Carter et al., 2010; Fleming et 

al., 1997; Joyce et al., 2002; Perlstein et al., 2001; Perry and Braff, 1994). 

Schizofrenie je neurovývojová porucha, jehož patofyziologie zatím není úplně jasná. 

Podle dosavadních studií se schizofrenie vyznačuje strukturálními i funkčními abnormalitami 

mozku (Cannon, 1996). Tyto abnormality mohou být částečně způsobené geneticky, což je 

potvrzováno studiemi, které nachází neurokognitivní nedostatky u zdravých příbuzných prv-

ního stupně pacientů se schizofrenií (Ma et al., 2007). U schizofrenie dochází k narušení neu-

rotransmiterových systémů, především dopaminergního a glutámátového, ale může docházet i 

k narušení ostatních neurotransmiterových systémů (Laruelle et al., 2003). Co se týče kon-

krétních abnormalit vyskytujících se u schizofrenie, většina studií nachází zvětšení laterální a 

třetí komory. Dále je typické snížení objemu v celém temporálním laloku a v mediálním tem-

porálním laloku, který zahrnuje hipokampus, parahipokampální oblasti a amygdalu (McCar-

ley et al., 1999). Změny v subkortikálních oblastech, jako jsou bazální ganglia, jsou podle 

MRI studií rozporuplné. Bazální ganglia jsou zkoumána kvůli svým dopaminergním vstupům 

a zároveň ovládání motorických oblastí a thalamu (McCarley et al., 1999). Některé studie 

uvádí snížení objemu v bazálních gangliích (ve striatu) u neléčených pacientů se schizofrenií 

oproti kontrolním subjektům (Corson et al., 1999; Keshavan et al., 1998), jiné neuvádí žádné 

změny objemu (Gunduz et al., 2002). Literatura se ale shoduje na tom, že při chronické léčbě 

typickými antipsychotickými látkami dochází ke zvýšení objemu bazálních ganglií – konkrét-
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ně jádra caudate ve striatu u dříve neléčených pacientů se schizofrenií (Chakos et al., 1994). 

Navíc změna léčby pomocí typického antipsychotika na atypické antipsychotikum (olanzapin) 

vede ke snížení zvýšeného objemu bazálních ganglií (striata) vyvolaného typickými antipsy-

chotiky (Lang et al., 2004). Další subkortikální strukturou s výskytem abnormalit je thalamus. 

Většinou je uváděn zmenšený objem laterálních a mediálních oblastí thalamu (Andreasen et 

al., 1994). Objem thalamu koreluje s rozdíly bílé hmoty v prefrontálním kortexu oproti kont-

rolám, což naznačuje abnormální spojení těchto dvou oblastí (Andreasen et al., 1994; Portas 

et al., 1998). Thalamus funguje jako integrační centrum pro vstupy z neokortexu (např. korti-

kálních asociačních oblastí) a limbických struktur a také je součástí dráhy, která převádí sen-

zorické informace do kortexu. Thalamus tedy zpracovává, filtruje a vysílá informace, takže 

narušení jeho funkce může vysvětlovat psychopatologii schizofrenie. Narušená funkce thala-

mu totiž může vést k přehlcení informacemi a stimuly, čímž člověk může prožívat halucinace, 

bludy i negativní symptomy schizofrenie (Andreasen et al., 1994; McCarley et al., 1999). 

5.1 Farmakologické hypotézy schizofrenie 

5.1.1 Dopaminová hypotéza schizofrenie 

Role dopaminu ve schizofrenii je studována několik desítek let. Dopamin je produkován 

v subkortikálních oblastech mozku – v SN a VTA a právě změny dopaminu v těchto oblastech 

jsou spojované se schizofrenií (Perez-Costas, 2012). Poruchy dopaminového systému u schi-

zofrenie vyplývají z dysfunkcí dopaminu v prefrontálním kortexu, bazálních gangliích (kon-

krétně ve striatu a SN), VTA a hipokampu (Lodge and Grace, 2011; Perez-Costas et al., 2010; 

Yoon et al., 2013). Poruchy dopaminového systému jsou spojovány se všemi třemi skupinami 

příznaků schizofrenie a jsou vysvětlovány pomocí dopaminové hypotézy schizofrenie. Pů-

vodní dopaminová hypotéza schizofrenie byla založena na hyperaktivitě dopaminové neuro-

transmise, která podle ní způsobuje příznaky schizofrenie (Brisch et al., 2014). Tato dopami-

nová hypotéza vycházela z klinických účinků různých antipsychotik (např. chlorpromazin, 

spiroperidol), které souvisí s afinitou k dopaminovým D2 receptorům a se schopností antago-

nizovat D2 receptory a snižovat dopaminovou aktivitu (Creese et al., 1976; Seeman and Lee, 

1975). Navíc byla tato hypotéza podporována účinky látek zvyšujících dopaminovou aktivitu 

(např. d-amfetamin), které zhoršují psychotické stavy u pacientů se schizofrenií (van Kammen 

et al., 1982). Vzhledem k tomu, že neuroleptika nepřináší úspěšnou léčbu u všech pacientů se 

schizofrenií (obzvlášť s negativními příznaky), začalo se pátrat po jiném vysvětlení mecha-

nismu schizofrenie (Davis et al., 1991). V současnosti je dopaminová hypotéza založena na 

hyperaktivitě subkortikálních dopaminových projekcí v mezolimbických oblastech mozku a 
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hypoaktivitě mezokortikálních dopaminových projekcí do prefrontálního kortexu. Podle této 

upravené hypotézy vede dopaminová dysbalance v mezolimbických oblastech k hyperstimu-

laci D2 receptorů, která je spojována s pozitivními příznaky schizofrenie, a v prefrontální kůře 

vede k hypostimulaci D1 receptorů, která souvisí s negativními a kognitivními příznaky (Wal-

ter et al., 2009). 

Modifikovaná dopaminová hypotéza je podporována velkým množstvím studií, které vy-

užívají různé zobrazovací techniky mozku. Studie využívající pozitronovou emisní tomografii 

(PET) nepřímo dokazují, že u neléčených pacientů je zvýšená dopaminergní aktivita ve striatu 

(Elkashef et al., 2000). Podobné výsledky přináší i jiná studie (Howes et al., 2013), kde byla 

potvrzena zvýšená presynaptická aktivita dopaminu v SN a ve  striatálních zakončeních da-

ných neuronů. To značí zvýšenou kapacitu syntézy dopaminu (Howes et al., 2013). To je 

podporováno i studií, ve které byla zjištěna zvýšená syntéza dopaminu ve striatu, konkrétně v 

levém caudatu (Nozaki et al., 2009). Navíc se u pacientů se schizofrenií vyskytuje nadměrná 

dopaminergní stimulace D2 receptorů oproti kontrolám (Abi-Dargham et al., 2000). Podle 

stejné studie je zvýšená synaptická hladina dopaminu dobrým ukazatelem pro rychlejší anebo 

úspěšnější léčbu pozitivních příznaků (Abi-Dargham et al., 2000). Kromě toho studie ukazuje, 

že u pacientů se schizofrenií je množství D2 receptorů zvýšené v SN a VTA a naopak snížené 

množství v thalamu. Autoři této studie navíc našli souvislost mezi pozitivními symptomy a 

množstvím D2 receptorů v určitých částech mozku. Zvýšené množství D2 receptorů ve vent-

rálním striatu je podle autorů spjato se vznikem halucinací. Bludy a neobvyklé chování kore-

lují se zvýšeným množstvím D2 receptorů v temporálním kortexu (Kessler et al., 2009). Jiné 

studie ale neukazují rozdíl v množství D2 receptorů u schizofrenických pacientů oproti zdra-

vým jedincům (Okubo et al., 1997). Hypodopaminergický stav v prefrontálním kortexu je 

zatím určován pouze nepřímo, jelikož se ještě nepodařilo přímo měřit presynaptickou aktivitu 

dopaminu (Abi-Dargham, 2003). V kortexu potvrzují PET studie hypofrontalitu (sníženou 

metabolickou aktivitu), která byla nalezena u neléčených pacientů ve třech hlavních částech 

prefrontálního kortexu – v laterálním, mediálním a orbitofrontálním, a dále byla nalezena 

v parietálním a  inferiorním temporálním kortexu (Andreasen et al., 1997). Hypofrontalita ale 

přímo nedokazuje dopaminovou aktivitu. O to se snažili Okuba a jeho kolegové, kteří objevili 

u neléčených schizofrenických pacientů pomocí PET nižší vaznost radiotraceru k D1 recepto-

rům (tzn. méně D1 receptorů) v prefrontálním kortexu. Navíc snížení D1 receptorů korelovalo 

s negativními i kognitivními příznaky (Okubo et al., 1997). Jiná studie ale našla zvýšený va-

zebný potenciál radiotraceru k D1 receptorům v DLPFC u pacientů se schizofrenií. Zvýšená 

vazebný potenciál podle této studie souvisí se špatným výkonem v úlohách na pracovní pa-
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měť (Abi-Dargham et al., 2002). Tyto rozdílné výsledky mohou být způsobeny rozdílnými 

metodickými postupy (Abi-Dargham, 2003). Stejné výsledky jako předchozí studie, tedy zvý-

šené vázání radiotraceru k D1 receptorům v DLPFC, uvádějí i další studie. Zvýšené vázání 

radiotraceru odráží zvýšené koncentrace D1 receptorů v DLPFC a koreluje se špatnými vý-

sledky v úlohách na pracovní paměť (Abi-Dargham, 2003). Zvýšení koncentrace D1 recepto-

rů je nejspíše kompenzační mechanismus, který reaguje na sníženou mezokortikální funkci 

dopaminu (Abi-Dargham, 2003; Abi-Dargham et al., 2002). Tato hypotéza je podporována 

animálními studiemi, ve kterých chronická deplece dopaminu u potkanů vede ke zvýšenému 

vázání radiotraceru k D1 receptorům (Guo et al., 2003). 

Výše uvedené studie potvrzují upravenou hypotézu schizofrenie, která je definovaná hy-

peraktivitou dopaminu v subkortikálních oblastech a hypoaktivitou dopaminu v kortikálních 

oblastech. Navíc existují důkazy pro souvislost dopaminové dysbalance v těchto dvou oblas-

tech (Simpson et al., 2010). U potkanů bylo dokázáno, že vyvolaná deplece dopaminu 

v prefrontálním kortexu vede ke zvýšenému obratu dopaminu a zvýšenému počtu D2 recepto-

rů v subkortikálních oblastech (Pycock et al., 1980). Dysbalance dopaminu v kortexu a sub-

kortikálních oblastech může být způsobena i obráceně – to znamená, že zvýšená exprese D2 

receptorů ve striatu může vést ke snížení obratu dopaminu a zvýšení D1 aktivity v prefrontál-

ní kůře. Navíc tyto myši vykazují poruchy pracovní paměti, které jsou jedním z typických 

kognitivních příznaků schizofrenie. To bylo zjištěno pomocí transgenních myší, které expri-

mují D2 receptory ve zvýšené míře (Kellendonk et al., 2006). 

5.1.2 Glutamátová hypotéza schizofrenie 

Kromě dysbalance dopaminu je zkoumáno i zapojení glutamátu v souvislosti se schi-

zofrenií. Glutamátová hypotéza schizofrenie je založena na hypofunkci glutamátových NM-

DA receptorů a začala se formovat v 60. letech 20. století spolu s objevením disociativních 

anestetik fencyklidinu a ketaminu (Chen and Weston, 1960; Moghaddam and Javitt, 2012). 

Ketamin je derivátem fencyklidinu a obě tyto látky mají psychogenní účinky, které velmi 

dobře napodobují všechny druhy příznaků schizofrenie (Krystal et al., 1994; Moghaddam and 

Javitt, 2012). Fencyklidin ve vyšších (anestetických) dávkách může způsobovat např. haluci-

nace, bludy, úzkost a pocity nereálnosti (Meyer et al., 1959). V subanestetických dávkách 

může vést k abnormálním výsledkům v testech např. abstraktního myšlení, pozornosti, moto-

rickým funkcím a propriorecepce, což připomíná příznaky schizofrenie (Cohen et al., 1962; 

Rosenbaum et al., 1959). Podobně i ketamin způsobuje v subanestetických dávkách u zdra-

vých jedinců stavy podobné jak pozitivním, tak negativním příznakům schizofrenie (např. 
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paranoidní stavy, neobvyklý obsah myšlenek a emoční stažení). Ketamin dále způsobuje po-

ruchy ve vnímání (těla, prostředí i času), disociativní stavy a poruchy výkonu v úlohách na 

pozornost a paměť (Krystal et al., 1994). 

Glutamátová hypotéza je podporována tím, že fencyklidin a ketamin jsou nekompetitiv-

ními antagonisty glutamátových NMDA receptorů (Javitt and Zukin, 1991). Inhibice pomocí 

těchto látek je způsobená blokádou otevřeného iontového kanálu, který je tvořen podjednot-

kami NMDA receptoru (Vyklicky et al., 2014). Navázání fencyklidinu nebo ketaminu do je-

jich vazebného místa na NMDA receptoru tedy inhibuje normální funkci NMDA receptoru, 

což způsobuje změnu receptorem zprostředkované glutamátergní neurotransmise (Javitt and 

Zukin, 1991). Nekompetitivním antagonistou je i dizocilpin (MK-801), který je často využí-

ván pro animální model schizofrenie (Blot et al., 2013). Psychomimetické účinky mají neje-

nom látky působící navázáním na fencyklidinovou stranu NMDA receptoru, ale i látky vázají-

cí se na glycinovou (např. selektivní antagonista NR2B podjednotky CP-101,606) a glutamá-

tovou (např. kompetitivní antagonista CGS-19755) stranu (Grotta et al., 1995; Moghaddam 

and Javitt, 2012; Preskorn et al., 2008). 

Dalo by se předpokládat, že hypofunkce NMDA receptorů povede ke snížení celkové 

glutamátergní aktivity v mozku, ale podle současných poznatků je tomu právě naopak 

(Moghaddam and Javitt, 2012). Glutamátová hyperaktivita v prefrontálním kortexu po systé-

mové aplikaci NMDA antagonistů je pozorována u potkanů za bdělého stavu (Lorrain et al., 

2003; Moghaddam et al., 1997). Navíc ketamin vyvolává behaviorální změny (např. snížení 

výkonu v úloze na pracovní paměť), které mohou být zlepšeny podáním antagonistů glutamá-

tových AMPA receptorů (Moghaddam et al., 1997). Účinek NMDA antagonistů nejspíše pro-

bíhá tak, že zvyšují vylévání glutamátu na některých synapsích, což poté vede ke zvýšení glu-

tamátové neurotransmise na jiných receptorech, než jsou NMDA receptory, např. částečně na 

AMPA receptorech. Tento mechanismus předpokládá, že hypofunkce NMDA receptorů způ-

sobuje deregulaci glutamátové neurotransmise, která zahrnuje zvýšenou aktivitu jiných recep-

torů, než jsou NMDA receptory (Moghaddam and Javitt, 2012). Dalším důkazem pro tento 

mechanismus přinesla animální studie, ve které vylití glutamátu zprostředkované agonistou 

metabotropních glutamátových (mGlu) receptorů skupiny 2/3 snižuje behaviorální (stereoty-

pické chování, hyperlokomoci i pracovní paměť) a buněčné (eflux glutamátu) účinky NMDA 

antagonisty. Tyto skupiny mGlu receptorů se nachází primárně v oblastech předního mozku a 

presynapticky snižují výlev glutamátu (Moghaddam and Adams, 1998). Podobných výsledků 

bylo dosaženo i u lidí. Ve studii Krystala a jeho kolegů bylo potvrzeno, že aplikace agonisty 
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mGlu receptorů (LY354740) předcházející aplikaci ketaminu zlepšuje pracovní paměť, kterou 

kromě jiného ketamin narušuje (Krystal et al., 2005). 

Mechanismus, jakým NMDA antagonisté zvyšují glutamátovou aktivitu, je nazýván kor-

tikální disinhibice. To je podporováno studií (Homayoun and Moghaddam, 2007), ve které 

bylo zjištěno, že inhibice NMDA receptorů v kortexu má excitační účinek na pyramidální 

neurony. Excitační účinek je pravděpodobně způsoben nepřímo prostřednictvím inhibičních 

GABA interneuronů, které řídí aktivitu pyramidálních neuronů ve frontálním kortexu (Ho-

mayoun and Moghaddam, 2007). Tonická aktivita NMDA receptorů na GABAergních neuro-

nech (ale i serotonergních a noradrenegních) reguluje aktivitu hlavních excitačních drah (Ol-

ney et al., 1999). Pokud nejsou pyramidální neurony inhibovány GABAergními interneurony, 

vstupy na pyramidální neurony způsobují řetězovou reakci vedoucí ke zvyšování neuronální 

aktivity (Moghaddam and Javitt, 2012). Mechanismus disinhibice je popisován takto: pyrami-

dální neurony regulují svou vlastní aktivitu pomocí zpětnovazebné inhibiční kolaterály ve-

doucí na NMDA receptory na GABA interneuronech, které zpětnovazebně působí na dané 

neurony. Při inhibici NMDA receptorů v neokortexu dochází ke komplexní disinhibici. Tato 

disinhibice vede ke zrušení inhibice excitačních drah, což má za následek hyperstimulaci py-

ramidálních neuronů. Jelikož zpětnovazebná smyčka je neaktivní kvůli inhibici NMDA recep-

torů, aktivita pyramidálních neuronů není regulována. Pyramidální neurony jsou tak nadměr-

ně stimulovány disinhibovanými excitačními vstupy a navíc ztrácí kontrolu nad jejich výstupy 

na ostatní neurony. Předpokládá se, že tato změněná funkce excitačních drah může vést 

k narušení normálních mentálních funkcí, a tím ke schizofrenii (Olney et al., 1999). 

5.2 Farmakologické animální modely schizofrenie 

Farmakologické animální modely jsou postaveny na dosavadních poznatcích o změnách 

různých neurotransmiterových systémů v mozku (Marcotte et al., 2001). Existuje celá řada 

manipulací od genetických, farmakologických až po lézové, kterými jsou dosaženy animální 

modely schizofrenie (Marcotte et al., 2001). Farmakologické animální modely schizofrenie 

vychází ze dvou hlavních hypotéz vzniku schizofrenie, a to z dopaminové a glutamátové. Me-

zi těmito neurotransmiterovými systémy existují různé interakce, které mohou být podkladem 

pro rozvoj schizofrenie (Duncan et al., 1999a). 

Tato práce se věnuje animálnímu modelu založenému na glutamátu, jelikož je důležitý 

pro experimentální část, a pro úplnost bude nastíněn i dopaminový animální model. 



41 

 

5.2.1 Dopaminové animální modely schizofrenie 

Literatura se shoduje na tom, že u schizofrenie se vyskytuje dysbalance v dopaminovém 

sytému. Z toho vychází některé animální modely, které dokazují, že amfetamin a podobné 

psychostimulanty vedou k behaviorálním změnám, jako je např. hyperlokomoce a stereotypní 

chování (Sharp et al., 1987). Často je pro ověření animálního modelu schizofrenie využívána 

úloha prepulzní inhibice. Prepulzní inhibice je test senzorimotorického zpracování, které je u 

schizofrenie narušené. Principem této úlohy je to, že slabý stimul (prepulz) prezentovaný před 

silným senzorickým stimulem, který normálně způsobuje úlekovou reakci, snižuje reflexivní 

(úlekovou) odpověď na silný stimul (Parwani et al., 2000; Swerdlow and Geyer, 1998). Plat-

nost dopaminových animálních modelů je potvrzována právě prepulzní inhibicí, ve které D2 

agonisté (jako je např. amfetamin a apomorfin) snižují prepulzní inhibici úlekového reflexu u 

potkanů (Johansson et al., 1995). To souhlasí s narušením prepulzní inhibice u pacientů se 

schizofrenií, kteří ji mají také sníženou (Ludewig et al., 2003; Parwani et al., 2000). Naopak 

antagonisté D2 receptorů (jako je např. haloperidol nebo rakloprid) zvyšují prepulzní inhibici 

u potkanů (Johansson et al., 1995). Prepulzní inhibice navíc může sloužit k testování nových 

antipsychotik. Snížená prepulzní inhibice prostřednictvím apomorfinu u potkanů může být 

zvrácena podáním typických (haloperidol) i atypických (klozapin) antipsychotik (Swerdlow 

and Geyer, 1993). 

5.2.2 Animální modely schizofrenie založené na glutamátergní neurotransmisi 

Glutamátové animální modely jsou postaveny na hypofunkci NMDA receptorů. Tyto 

animální modely se zaměřují jak na akutní, tak na chronickou aplikaci antagonistů NMDA 

receptorů (Bubeníková-Valešová et al., 2008). 

Akutní aplikace antagonistů NMDA receptorů (fencyklidinu, ketaminu a dizocilpinu) 

snižuje prepulzní inhibici u potkanů podobně jako agonisté dopaminových receptorů (Jo-

hansson et al., 1995). Fencyklidin narušuje prepulzní inhibici i u opic, a navíc bylo dokázáno, 

že účinek fencyklidinu na prepulzní inhibici může být zvrácen atypickými antipsychotiky 

(klozapinem), ale ne typickými antipsychotiky (haloperidolem) (Duncan et al., 1998). Stejné 

výsledky obsahují i studie u potkanů, kdy typická antipsychotika nedokáží zvrátit účinek 

NMDA antagonistů na prepulzní inhibici, ale atypická antipsychotika tento účinek zvrátí 

(Geyer et al., 2001). Akutní aplikace NMDA antagonistů zvyšuje produkci dopaminu v NAc a 

zvýšené extracelulární hladiny dopaminu ve striatu u potkanů (Hatip-Al-Khatib et al., 2001; 

Lillrank et al., 1994). Navíc antagonisté NMDA receptorů zvyšují metabolickou aktivitu 

v hipokampální formaci a limbických kortikálních oblastech (Duncan et al., 1999b). To čás-



42 

 

tečně souhlasí s metabolickou aktivitou u schizofrenních pacientů, kteří během testování pro-

žívali psychotické pozitivní příznaky. Zvýšená metabolická aktivita byla nalezena ve frontál-

ním kortexu, temporálním kortexu, thalamu a striatu (Soyka et al., 2005). 

Kromě prepulzní inhibice akutní aplikace NMDA antagonistů narušuje i úlohy závislé na 

hipokampu a amygdale. Těmito úlohami jsou: pasivní vyhýbaní se, učení se v Morrisově vod-

ním bludišti, úloha podmíněného diskriminačního učení a úloha prostorové rozpoznávací pa-

měti (Enomoto et al., 2008; Harrod et al., 2001; Kesner and Dakis, 1997; Murray and Ridley, 

1997). To vede k poruchám např. pracovní paměti, narušuje sociální chování, porušuje zpra-

cování informací a vedou k hyperlokomoci a stereotypnímu chování (Andiné et al., 1999; 

Butelman, 1989; Johansson et al., 1995; Sams-Dodd, 1996). 

Chronická aplikace antagonistů NMDA receptorů u opic způsobuje kognitivní poruchy, 

které souvisí s funkcí prefrontálního kortexu. Navíc chronická administrace NMDA antago-

nisty vedla ke snížené utilizaci dopaminu v prefrontálním a prelimbickém kortexu (Jentsch et 

al., 1997). Subchronické dávky fencyklidinu vedou ke snížení utilizace a vylévání dopaminu v 

prefrontální kůře, což naznačuje sníženou aktivitu dopaminergních neuronů mezoprefrontální 

dráhy u potkanů (Jentsch, 1997; Jentsch et al., 1998a). To znamená, že subchronické dávky 

fencyklidinu způsobují hypodopaminergní funkci v prefrontálním kortexu, což souhlasí 

s hypoaktivací dopaminergního systému v prefrontální kůře u pacientů se schizofrenií (Abi-

Dargham, 2003). Chronická aplikace fencyklidinu způsobuje sníženou metabolickou aktivitu 

v prefrontální kůře, retikulárním jádře thalamu a sluchovém systému, což je v souladu s pozo-

rováním snížené metabolické aktivity v prefrontální kůře a některých jádrech thalamu u schi-

zofrenických pacientů, kteří nikdy nebyli léčeni (Cochran et al., 2003; Lehrer et al., 2005). 

Chronická aplikace NMDA antagonistů ovlivňuje také GABAergní systém. To se projevuje u 

myší sníženou expresí enzymu dekarboxylázy kyseliny glutamové, který vytváří GABAu, 

v mnoha oblastech, jako je např. striatum, NAc, frontální a parietální kortex (Qin et al., 1994). 

Kromě toho chronická administrace MK-801 způsobuje snížení GABAergních interneuronů 

pozitivních na parvalbumin, u kterých se předpokládá, že inhibičně řídí excitační pyramidální 

neurony (Rujescu et al., 2006). 

Chronická administrace NMDA antagonistů způsobuje kromě výše zmíněných změn 

v neurotransmiterových systémech i behaviorální změny. Těmi může být např. porucha kogni-

tivních funkcí a zpracování informací (Jentsch, 1997; Stefani and Moghaddam, 2005; Vales et 

al., 2006). Navíc tyto účinky přetrvávají i po ukončení aplikace těchto látek (po vymytí) 

(Mouri et al., 2007). Antagonisté NMDA receptorů snižují fosforylaci CA
2+

/kalmodulin-

dependentní proteinkinázy II, která je důležitá během učení. To může vysvětlovat kognitivní 
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poruchy způsobené NMDA antagonisty (Mouri et al., 2007). Dále NMDA antagonisté zvyšují 

amfetaminem i stresem indukovanou hyperlokomoci, zvyšují stereotypní chování a narušují 

sociální chování (Jentsch et al., 1998b; Sams-Dodd, 1998). 
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6 Intervalové časování a schizofrenie 

Současná literatura ukazuje, že vnímání času je u pacientů se schizofrenií narušené. Paci-

enti se schizofrenií vykazují větší variabilitu ve vnímání  sub- i supra-sekundových intervalů 

oproti kontrolním subjektům (Carroll et al., 2009a). Studie Penneyho a jeho kolegů porovná-

vala výkony v bisekční úloze u lidí s vysokým genetickým rizikem schizofrenie, s afektivní 

poruchou a u kontrol. V této proceduře se participanti nejdříve učili krátké a dlouhé intervaly 

a pak je porovnávali v testovacím sezení. Všechny tři skupiny určovaly sluchové signály jako 

delší a vizuální signály jako kratší oproti stejně dlouhým sluchovým signálům. Největší rozdí-

ly mezi vizuálními a sluchovými signály měli lidé s vysokým genetickým rizikem schizofre-

nie. Podle autorů to je dáno poruchou ve zpracování dvou signálů zároveň (Penney et al., 

2005). Další studie zjistila, že pacienti se schizofrenií jsou méně přesní v určování délky sti-

mulů v úloze rozpoznávání délky trvání stimulů. Tato úloha spočívala v tom, že subjektům 

byl prezentován set 7 stimulů (v délce od 333 ms do 2,333 ms), každý z těchto stimulů byl 

označen značkou (např. písmenem) a během testovacího sezení byl prezentován pouze jeden 

stimulus a subjekt měl říct jeho označení (Elvevåg et al., 2004). Schizofrenní pacienti byli 

testováni i v úloze klepání prsty („finger tapping task“), což je úloha na explicitní časování. 

Tato úloha se skládá ze dvou částí. V první z nich je rychlost klepání prstu udávána tónem a 

v následující části subjekt pokračuje v klepání stejnou frekvencí, ale bez pomoci tónu. Vý-

sledkem studie je, že pacienti trpící schizofrenií mají rychlejší frekvenci v obou částech úlohy 

a i větší variabilitu v odpovědích. Důležitým zjištěním tak je, že pacienti se schizofrenií mo-

hou mít zrychlené vnitřní hodiny, jelikož vykazují v části klepání bez ukazatele menší interva-

ly mezi klepnutím oproti kontrolám. Na rozdíl od toho časové aspekty u klepání udávané tó-

nem jsou způsobené koordinací a synchronizací pohybů (Carroll et al., 2009b). Tento výsle-

dek vychází z poznatků, že rychlost klepání udávaná podle sebe je závislá na bazálních gang-

liích a vyjadřuje vnitřní reprezentaci času. Oproti tomu rychlost klepání prstu udávaná tónem 

je závislá na mozečku, který se podílí na senzomotorickém zpracování (Rao et al., 1997). Při 

použití úlohy očekávání pohybu („anticipation of movement task“) bylo také zjištěno, že schi-

zofrenní pacienti mají narušené časování. Tato úloha je založena na principu, že subjekt sle-

duje horizontální pohyb čtverce zleva doprava na monitoru počítače. Čtverec v určité části 

cesty po monitoru zmizí a subjekt musí dokončit jeho pohyb do cíle v daný časový interval 

(stejnou rychlostí, jakou se čtverec pohyboval). Pacienti se schizofrenií podceňovali čas po-

hybu v sezeních s vyšším kognitivními požadavky oproti kontrolám. Navíc narušené časování 

souviselo s manifestací symptomů. Hodnoty pozitivních symptomů totiž negativně korelovaly 
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s výkonem v úloze, což znamená, že čím byly vyšší hodnoty pozitivních symptomů, tím více 

pacienti podceňovali čas pohybu. Podceňování času pohybu je v souladu se zrychlenými 

vnitřními hodinami v důsledku deregulace dopaminu (Peterburs et al., 2013). Roy a jeho spo-

lupracovníci vyvinuli metodu dynamických stimulů, pomocí které měřili přirozenou frekvenci 

vnitřních hodin. Principem této metody je, že rychlost zvukového stimulu se postupně mění 

(zrychluje nebo snižuje) a zaznamenání těchto změn rychlosti vede k vnímání přitozené frek-

vence hodin. Z jejich výsledků vyplývá, že přirozená frekvence hodin pacientů se schizofrenií 

se neliší od kontrol. Pacienti se schizofrenií mají ale vyšší variabilitu v reprodukci času oproti 

kontrolám a podle výsledků toto narušené časování souvisí s poruchou pracovní paměti (Roy 

et al., 2012). Z výše uvedených článků vyplývá, že pacienti se schizofrenií mají obecně větší 

variabilitu ve vnímání časových intervalů, ale nedá se přesně určit, zda je vnímání času zrych-

lené (Ward et al., 2012). 

Možná souvislost mezi schizofrenií a intervalovým časováním je především prostřednic-

tvím kortiko-thalamo-striatální dráhy. To je podporováno studií, ve které autoři našli pomocí 

fMRI hypoaktivaci především v oblastech DLPFC (středním a inferiorním temporálním gyru) 

a jádře caudatus u pacientů se schizofrenií během intervalového časování. Dále byla nalezena 

během časování také dysfunkce pravého putamenu, mediálního/superiorního prefrontálního 

kortexu a pravého anteriorního thalamu (Volz et al., 2001). Narušené časování u schizofrenie 

souvisí s dopaminovým systémem, který je důležitý jak u schizofrenie (viz kapitola 5.1.1), tak 

intervalového časování (viz kapitola 3.1.2). Hlavní spojitostí mezi těmito dvěma fenomény 

jsou dopaminové D2 receptory, které jsou u schizofrenie hyperstimulovány. Pro intervalové 

časování jsou nezbytné právě tyto receptory. Zpracování časové informace totiž může být 

narušeno pomocí manipulace dopaminového systému např. pomocí aplikace neuroleptik 

(např. haloperidolu), který vyvolává zpomalení vnímání času. Navíc vnímání časového inter-

valu negativně koreluje s afinitou pro D2 receptory (Meck, 1986). Na základě SBF modelu a 

faktu, že pro přesné časování je nutný neporušený prefrontální kortex (Meck et al., 1987), je 

zřejmé, že pro intervalové časování je důležitá integrita kortiko-striatálního okruhu. Právě 

tento okruh je u schizofrenie narušen, čímž je možné vysvětlit narušené vnímání času. Navíc 

kromě nerovnováhy dopaminu je narušené časování u schizofrenie způsobené i dalšími me-

chanismy, jako je pozornost, paměť i exekutivní funkce, které jsou řízeny kortiko-thalamo-

striatální dráhou (Volz et al., 2001). 
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7 Cíle diplomové páce 

Cílem této diplomové práce bylo: 

 studium kognitivnívch strategií během „světlé“ a „temné“ fáze pokusu v úloze AAPA. 

 studium kognitivních strategií v animálním modelu schizofrenie v úloze časové inte-

graci v AAPA. 

 zavedení úlohy časové integrace v nové aparatuře (Arénomat). 

Hypotézy: 

 1. 

o H0 – není rozdíl ve výkonu (počet vstupů do averzivního sektoru) v úloze za 

světlé a temné fáze. 

o HA – počet vstupů za temné fáze je vyšší, než za světlé fáze, časová strategie 

je méně efektivní než možnost orientovat se podle externích prostorových uka-

zatelů. 

 2. 

o H0 – dizocilpin nemá vliv na řešení úlohy za světlé nebo temné části pokusu. 

o HA – dizocilpin ovlivňuje kognitivní funkce, působí rozdílně na „prostorovou“ 

a „časovou“ strategii. 
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8 Materiál a metody 

8.1 Úloha aktivního alothetického vyhýbání se místu 

V experimentální části byla používána úloha aktivního alothetického vyhýbání se místu, 

proto zde bude uveden její princip. Úloha AAPA je behaviorální úloha, která byla vyvinuta 

pro testování prostorové navigace a paměti a kognitivní koordinace (Bures et al., 1997, 1998; 

Stuchlik et al., 2013; Wesierska, 2005). Principem úlohy AAPA je to, že se potkan musí nau-

čit vyhýbat se sektoru na rotující aréně, který je definován vzhledem k orientačním bodům v 

prostředí experimentální místnosti (v referenčním rámci místnosti). To znamená, že tento sek-

tor je vždy ve stejném místě a nerotuje spolu s arénou. Sektor, kterému se potkan musí naučit 

vyhýbat, může bý definovaný i v referenčním rámci arény, takže se pohybuje spolu s arénou 

(Bures et al., 1998; Cimadevilla et al., 2000; Fenton et al., 1998). Důležitou vlastností této 

úlohy je to, že rotace arény tedy způsobuje neustálou disociaci dvou různých prostorových 

stimulů. To znamená, že dochází ke konfliktu orientace podle referenčního rámce arény a 

orientace podle rámce místnosti. K úspěšnému řešení této úlohy je nutné, aby se potkan naučil 

vyhýbání se averzivnímu sektoru s využitím distálních stabilních orientačních bodů v experi-

mentální místnosti. Informace z referenčního rámce arény není pro tuto úlohu důležitá a 

potkan ji musí naopak potlačit (Cimadevilla et al., 2001, 2001; Stuchlik et al., 2004). 

Podle standardního protokolu je úloha AAPA prováděna v pěti sezeních, přičemž jedno 

sezení trvá 20 minut (Stuchlik et al., 2004). Potkan je umístěn do kruhové rotující arény 

s kovovým povrchem, která umožňuje udílení elektrických šoků (viz Obr. 4). Povrch arény 

nepřetržitě rotuje skrze stabilní neoznačený sektor (averzivní sektor) definovaný 

v souřadnicích místnosti. Pokud potkan vstoupí do daného sektoru, dostane malou elektrickou 

rankou (Stuchlik et al., 2004). Úloha AAPA je závislá na hipokampu, což bylo dokázáno po-

mocí jednostranné inaktivace hipokampu. Ta byla provedena před začátkem úlohy a způsobila 

narušení ukládání informací do paměti i vyvolání z paměti. Navíc výsledky inaktivace hipo-

kampu naznačují, že hipokampus nejenom kóduje informace ohledně alothetických vztahů 

orientačních bodů, ale také organizuje alothetické stimuly do souvislých reprezantací (Cima-

devilla et al., 2001). 

Úloha AAPA může být řešena i bez orientace založené na vizuálních ukazatelích v refe-

renčním rámci místnosti. Pomocí zhasnutí světla je tato orientace znemožněna a potkan musí 

použít jinou strategii k řešení úlohy (např. pomocí auditivních stimulů). Tomu ale musí před-

cházet trénink ve světle, aby potkani pochopili princip této úlohy. Pokud jsou trénováni pouze 

ve tmě, úlohu se nenaučí (Fajnerova et al., 2014). Ve tmě potkani používají strategii založe-
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nou nejspíše na idiothetických informacích, které jim umožňují idiothetickou navigaci. Obdr-

žení elektrického šoku ve tmě poskytuje informaci o pozici averzivního sektoru, takže potkan 

se podle toho může zorientovat v referenčním rámci místnosti a úspěšně se vyhýbat sektoru. 

Mezi obdržením šoků v averzivní oblasti se potkan řídí idiothetickou navigací, která ho in-

formuje o jeho pozičních změnách v místnosti (Fajnerova et al., 2014). Idiothetické signály 

mohou pocházet ze signálů z vlastního pohybu (pomocí odčítání z naučených pohybů po aré-

ně) (Fajnerova et al., 2014) spolu s intervalovým časováním (Bahník and Stuchlík, 2015) 

a/nebo z inerciálních signálů z rotace arény (Blahna et al., 2011). 

AAPA úloha může sloužit k testování animálního modelu psychózy, který je navozen 

aplikací NMDA antagonisty dizocilpinu (MK-801). MK-801 je vysoce selektivní nekompeti-

tivní antagonista NMDA receptorů (Wong et al., 1986). U potkanů způsobuje např. zvýšenou 

lokomoci, stereotypní chování, ve vyšších dávkách ataxii a také snižuje prepulzní inhibici 

úlekové reakce. (Andiné et al., 1999; Johansson et al., 1995). AAPA se využívá pro testování 

deficitu kognitivních funkcí způsobeného aplikací MK-801. Jak již bylo zmíněno, v úloze 

AAPA potkan musí řešit konflikt mezi dvěma rozdílnými prostorovými rámci a vytvořit 

z nich souvislou reprezentaci prostoru. Narušení schopnosti řešení tohoto konfliktu může být 

podobné jako porušení schopnosti rozlišovat nepodstatné informace od podstatných (kogni-

tivní koordinace) u pacientů se schizofrenií (Vales et al., 2006; Wesierska, 2005). 

 

Obrázek 4. Schéma aparatuty pro úlohu AAPA. Upraveno podle Stuchlik et al., 2013. 
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8.2 Zvířata 

Pro experiment bylo použito 18 samců potkanů kmene Long-Evans z akreditovaného 

chovu Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Ve věku 2 až 3 měsíců byli tito 

potkani přivezeni do zvěřince laboratoře, kde pokus probíhal. Zvířata byla během samotného 

experimentu 5 až 6 měsíců stará. Potkani byli chováni v boxu (klecích) po dvou nebo po 

třech. Zvířata měla po celou dobu experimentu neomezený přísun potravy (standardizované 

granule) a vody. Ve zvěřinci byla udržována stálá teplota (22 °C) i vlhkost vzduchu. Cyklus 

dne a noci se střídal v periodě 12/12 (od 6 do 18 h byla světelná fáze dne). 

Po aklimatizačním období (minimálně 14 dnů) byl u každého potkana proveden tzv. 

„handling“, tzn. navykání na manipulaci experimentátorem. Handling trval u každého potkana 

denně 5 minut a byl prováděn po dobu 10 dní. Všechna manipulace se zvířaty i pokusy probí-

haly přibližně ve stejnou denní dobu ve světelné fázi dne. Veškerá manipulace se zvířaty byla 

prováděna v souladu se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb. ve znění poz-

dějších předpisů) a podle směrnic rady EU (2010/63/EC). 

8.3 Aparatura 

Celý experiment probíhal v behaviorální aparatuře zvané Arénomat. Tato aparatura je fy-

zicky stejná jako aparatura pro klasické AAPA, ale zásadně se liší softwarovým vybavením. 

Arénomat umožňuje nastavení různých behaviorálních parametrů jak pro prostorové, tak pro 

časové parametry úlohy, což standardně používaný program pro úlohu AAPA (iTracker) 

v laboratoři Fyziologie paměti Akademie věd České republiky neumožňuje. Z toho důvodu 

byl v této laboratoři vyvinut program Arénomat, který poskytuje všechny požadované funkce 

pro časoprostorové úlohy v jednom programu, což umožňuje snadné ovládání. V programu je 

možné nastavit funkce, jako je nastavení síly elektrické ranky nebo její vypnutí, nastavení 

sektoru (stabilního i rotujícího) a jeho velikosti a délky pokusu. Nastavení těchto funkcí 

umožňuje i program iTracker. Nové funkce, které se dají nastavit oproti iTrackeru, jsou: za-

pnutí a vypnutí světla, nastavení rotace a rychlosti otáček arény v konkrétní časové úseky tré-

ninku a vhazování pelet. Tento software tak umožňuje flexibilní ovládání úlohy a střídání 

parametrů během jednoho sezení při testování (viz Obr. 5 a 6). 

Aparatura se skládá z kovové rotující kruhové arény o průměru 82 cm, která je po obvodu 

krytá průhledným plexisklem vysokým 40 cm. Aparatura je umístěna uprostřed místnosti 1 m 

nad podlahou. Navíc tato místnost obsahovala prostorové orientační body mimo bludiště, jako 

je např. zástěna, charakteristické znaky stěn. Místnost, ve které byla aparatura, byla bez oken 

se třemi zdmi a jednou stěnou z neprůhledné zástěny, která ze všech stran přesně doléhala ke 
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stěnám, podlaze i stropu. To zabezpečovalo místnost proti jakémukoli průchodu světla z ved-

lejší místnosti. Rotace arény byla zajištěna elektrickým motorem, který byl uložen pod arénou 

tak, aby se zabránilo využívání hluku jako vodítka pro orientaci. Kromě toho byl zvuk z mo-

toru arény (popřípadě i z chodby laboratoře) přehlušen ručním pouštěním bílého šumu 

z reproduktorů uložených pod arénou. Rychlost rotace arény byla v základním tréninku nasta-

vena na jednu otáčku za 50 s a při zrychlení rotace během testování na jednu otáčku za 33 s. 

Rychlost rotace arény bylo možné ovládat pomocí počítače ve vedlejší místnosti prostřednic-

tvím změny napětí v elektromotoru. Rychlost rotace i vypínání a zapínání světla bylo automa-

tické, čehož bylo docíleno pomocí nastavení konfigurace v programu, který ovládal aparaturu. 

Pohyb arény byl monitorován kamerou snímající infračervené (IF) světlo. Potkan byl 

snímán díky připevněnému „batůžku“ s IF diodou k jeho zádům. IF světlo není pro potkany 

viditelné, a tak IF dioda nijak nenarušovala pokus. Batůžek s IF diodou sloužil ke snímání 

pohybu a rychlosti potkana a také k udílení elektrických šoků. Pro udílení šoků byla potka-

nům po habituačním sezení zavedena jehla do volného kožního záhybu nad lopatkami. Ostrý 

konec jehly byl odstraněn a zbytek jehly ohnut tak, aby nevypadával. Ohnutý konec jehly 

sloužil k upevnění kovového krokodýlka od batůžku, který byl propojen se systémem udílející 

malé elektrické ranky. Velikost elektrických šoků bylo možné regulovat. Elektrická ranka 

byla potkanům udílena vždy, když do sektoru vstoupili na delší dobu než 300 ms, a byla opa-

kována po každých 900 ms od předchozího šoku. 
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Obrázek 5. Hlavní záložka „General“ programu Arénomat. Zde se provádí základní nastavení 

parametrů úlohy. 

 

Obrázek 6. Záložka „Actions“ programu Arénomat. Zde probíhá nastavení behaviorálních parame-

trů pro časoprostorové úlohy. 



52 

 

8.4 Design experimentu 

Cílem experimentu bylo zjištění, zda je možné využití animálního modelu schizofrenie v 

časoprostorové integraci v úloze AAPA. To bylo testováno pomocí aplikace dizocilpinu (MK-

801) stejné skupině potkanů v dávce 0,12 mg/kg a o měsíc později v dávce 0,10 mg/kg. Kont-

rolní skupině byl podáván fyziologický roztok. 

8.4.1 Habituace 

První den experimentu byli potkani jednotlivě umístěni na 10 minut do aparatury, ve kte-

ré probíhala habitace. Během ní aréna pouze rotovala a zvířata nedostávala elektrické ranky. 

To bylo důležité pro navyknutí zvířete na aparaturu a pro zmírnění stresu z nového prostředí. 

Po každém sezení byl povrch arény vyčištěn, aby se zamezilo vzniku pachových stop. Čištění 

arény bylo dodržováno po každém sezení. 

8.4.2 Trénink 

Během 2., 3. a 4. dne se potkani učili klasickou úlohu AAPA (viz kapitola 7.1) – averziv-

ní sektor byl určen v referenčním rámci místnosti, vůči kterému rotovala aréna. Sezení trvalo 

20 minut a celou dobu za světla. Po 3. dni řešení úlohy AAPA potkani dosahovali poměrně 

stabilních výsledků, a tak jsme během dalších sezení začali postupně vypínat světlo. Následu-

jící den (5. den na Obr. 7) bylo světlo vypnuté po dobu 1 minuty třikrát během sezení. Během 

následujících sezení se počet zhasnutých minut zvyšoval, dokud nebylo dosaženo tmavé fáze 

10 minut v kuse (18. den). Celý tento proces trval 14 tréninkových dní (viz design experimen-

tu na Obr. 7) 

Od 19. do 22. dne byly ke střídání světlé a temné fáze přidány v určité části sezení změ-

ny, tzn. zrychlená rotace arény nebo vypnutí šoků averzivního sektoru (Obr. 7). Tyto změny 

sloužily jako kontrola, abychom mohli určit, jaké kognitivní strategie využívají potkani za 

světlé a temné fáze. 

8.4.3 Testování s aplikací látek 

Od 18. dne byla potkanům podávána habituační intraperitoneální aplikace fyziologického 

roztoku, aby se zmírnil stres z nové manipulace. Habituační aplikace byla podávána po tak 

dlouhou dobu, jelikož potkani reagovali na každou změnu zhoršením výkonu v úloze. 

Aplikace dizocilpinu v dávce 0,12 mg/kg probíhala 24., 26. a 28. den. Dny s aplikací lá-

tek se střídaly se dny s aplikací fyziologického roztoku oběma skupinám, což sloužilo k vy-

mývání účinků MK-801, a zamezilo se tak chronické aplikaci (Obr. 7). 
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Podobně jako během tréninku byly opět v sezení přidány změny. Vypínání šoku a zvýše-

ní rotace bylo prováděno za světla i během tmy a bylo provedeno jak s aplikací látek, tak bez 

ní (viz Obr. 7). Změny v této fázi sloužily k testování vlivu MK-801 na kognitivní strategie 

potkanů za světla a tmy a opět sloužily jako kontrola pro identifikaci ukazatelů, které potkani 

mohli používat pro řešení úlohy. 

Po měsíci od první aplikace dizocilpinu bylo provedeno testování nižší dávky (0,10 

mg/kg), kterým jsme chtěli ještě více disociovat efekt za světla a tmy. Celé testování trvalo 4 

dny. První a druhý den (na Obr. 7 označen jako 30. a 31. den) byl aplikován fyziologický roz-

tok oběma skupinám. Následující den (na Obr. 7 je to 32. den) proběhla aplikace dizocilpinu a 

poslední den (na Obr. 7 označen jako 33. den) byl opět aplikován fyziologický roztok. První 

den bylo provedeno pouze 10minutové sezení, aby si potkani připomněli úlohu po tak dlouhé 

pauze, a následující dny už probíhalo klasické 20minutové sezení. Toto testování probíhalo 

pouze se zhasínáním světla a neobsahovalo žádné změny. 
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8.5 Aplikace látek 

Potkani byli rozděleni do kontrolní a experimentální skupiny pseudonáhodným způso-

bem. Naší snahou bylo, aby v kontrolní i testovací skupině byli rovnoměrně rozmístěni potka-

ni (dobře i hůře řešící úlohu). Navíc jsme potkany rozdělili tak, aby potkani z jednoho boxu 

nebyli ve stejné skupině. 

Před samotným testováním dizocilpinu bylo zařazeno 6 dnů dlouhé přivykací období na 

intraperitoneální injekci, kdy byl každému potkanovi podán fyziologický roztok v dávce 1 

ml/kg vždy 15 minut před začátkem sezení. Po naučení úlohy nastalo testovací období trvající 

7 dní, ve kterém byla všem potkanům (z obou skupin) intraperitoneálně aplikována daná lát-

ka. Jedna skupina potkanů sloužila jako kontrolní skupina, takže jim byl 30 minut před začát-

kem sezení intraperitoneálně aplikován fyziologický roztok v dávce 1 ml/kg. Druhé skupině 

potkanů byl aplikován dizocilpin (MK-801) také 30 minut před sezením. Ten byl před aplika-

cí rozpuštěn ve fyziologickém roztoku tak, aby vznikla požadovaná dávka (0,12 a 0,10 

mg/kg). Každý potkan byl před pokusem zvážen, aby bylo možné určit přesnou dávku dizo-

cilpinu nebo fyziologického roztoku. Vážení bylo provedeno v 1. den habituační aplikace a 

poté během testovacího období ob den. 

8.6 Analýza dat 

V úloze AAPA se hodnotí několik důležitých parametrů. Jedním z nich je počet vstupů 

do averzivního sektoru, který určuje úspěšnost potkana při sezení (Stuchlik et al., 2013). Dal-

ším parametrem je počet obdržených el. šoků ku počtu vstupů do averzivního sektrou. Tento 

poměr určuje schopnost potkana vyhýbat se averzivnímu sektoru a čím je menší, tím lepší je 

schopnost vyhýbání se (Dockery and Wesierska, 2010). Dále se hodnotí celková ušlá dráha 

potkana, která vypovídá o lokomoční aktivitě zvířete (Bahník and Stuchlík, 2015). Posledním 

významným parametrem je čas do prvního vstupu do averzivního sektoru, který vypovídá o 

zapamatování si averzivního sektoru z předchozích sezení (Stuchlik and Vales, 2008; Stuchlik 

et al., 2013). 

Kritériem úspěšnosti řešení úlohy byl zvolen počet vstupů za minutu do averzivního sek-

toru během světlé a temné fáze sezení. Dále byly sledovány kognitivní strategie za světlé a 

temné fáze sezení. 

Data z programu Arénomat byla převedena do CM Manageru, který umí vyhodnotit data 

z Arénomatu z jednotlivých časových úseků podle individuálního nastavení. Pomocí CM Ma-

nageru byly vyhodnoceny jednotlivé parametry do tabulky. Tyto hodnoty byly následně zpra-

covány v programu Statistica 10 (StatSoft) a GrafPad Prism 6. Pro vyhodnocení výkonu 
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potkanů během učení úlohy AAPA pouze za světla byla použita jednocestná ANOVA 

s opakovaným měřením v programu Statistica. Vyhodnocení jednotlivých dní za světla a tmy 

bylo provedeno zobecněným lineárním modelem (GLM) v programu Statistica. Dále byly 

analyzovány výkony potkanů z jednotlivých dnů se změnami, které byly porovnávány mezi 

sebou. K tomu byla použita jednocestná ANOVA s opakovaným měřením v programu Graf-

Pad a poté byly porovnávány jednotlivé změny mezi sebou pomocí Tukeyho testu s mnohoná-

sobným porovnáváním. Signifikance byla přijímána na hodnotě p < 0,05. Z vyhodnocování 

dat bylo nutné vyřadit 3 potkany, kteří řešili úlohu pasivní strategií, takže by nebylo možné 

analyzovat rozdíly ve strategiích za světla a tmy. 
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9 Výsledky 

9.1 Trénink 

Během prvních tří dnů po habituačním sezení byli potkani trénováni k řešení klasické 

úlohy AAPA, tzn. že celé sezení probíhalo za světla, při stálé rotace arény a potkan při vstupu 

do averzivního sektoru dostal mírnou el. ranku. Během třetího dne byl průměrný počet vstupů 

se směrodatnou odchylkou (SD) 0,68 ± 0,46. Jednocestná ANOVA s opakovaným měřením 

ukázala signifikanci na faktoru den (F = 21,90, p < 0,001) (Obr. 8). 

Průměrný počet vstupů během učení úlohy AAPA
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Obrázek 8. Průměrný počet vstupů během učení úlohy AAPA. V grafu je zobrazen průměrný po-

čet vstupů (± SD). 

Následujících 14 dní se během sezení střídalo světlo a tma a temná část experimentu se 

postupně zvyšovala, dokud nebylo dosaženo poměru světelné a tmavé fáze 1:1 (toho bylo 

dosaženo od 17. dne). Signifikatní rozdíly byly nalezeny mezi dny v čase do prvního vstupu 

do averzivního sektoru (dvoucestná ANOVA, F = 16, p < 0,001) (Obr. 9). 
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Průměrný čas do prvního vstupu
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Obrázek 9. Průměrný čas do prvního vstupu do averzivního sektoru (± SD) od začátku sezení. Z 

grafu je patrné, že se čas do prvního vstupu do averzivního sektoru se od prvních dnů zvýšil. Tomu by 

tak mělo být, pokud se potkan správně učí řešení úlohy. 

Dále byl vyhodnocen počet vstupů do averzivního sektoru za minutu během všech tré-

ninkových dní zvlášť za světelné a temné fáze sezení (Obr. 10). Během posledního dne tré-

ninku byl průměrný počet vstupů za světla 0,23 ± 0,18 a za tmy 0,57 ± 0,29. Analýza ukázala 

signifikantní rozdíl mezi výkonem za světla a tmy (GLM, F = 90,02, p < 0,001). Signifikance 

byla nalezena i na faktoru den (GLM, F = 8,59, p < 0,001) a při interakci dne a světla/tmy 

(GLM, F = 3,14, p < 0,001). 
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Průměrný počet vstupů během tréninku
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Obrázek 10. Průměrný počet vstupů do averzivního sektoru v jednotlivých dnech za světla a za 

tmy. Zobrazen je průměr skupin (± SD) pro jednotlivé dny. Z grafu je názorně vidět, že se počet vstu-

pů snižoval s narůstajícím počtem sezení. 

9.2 Kontrolní sezení bez aplikace látek 

Po tréninku bylo provedeno třídenní kontrolní sezení se změnami (vypnutí šoků averziv-

ního sektoru nebo zvýšená rotace arény). Pro analýzu dat byla provedena dvoucestná ANO-

VA s opakovaným měřením a následným Tukeyho testem pro mnohonásobné porovnávání. 

Tato analýza ukázala, že se signifikantně liší počet vstupů během standardní fáze (beze změn) 

za světla a tmy, mezi vypnutými šoky za světla a vypnutými šoky za tmy a mezi zvýšenou 

rotací za světla a zvýšenou rotací za tmy. Dále analýza ukázala signifikantní rozdíl mezi po-

čtem vstupů za standardní fáze za světla a vypnutých šoků za tmy, mezi standardní fází za 

světla a zvýšené rotace za tmy, mezi standardní fází za tmy a vypnutými šoky za světla. Signi-

fikantní interakce byla dále nalezena mezi vypnutými šoky za světla a zvýšenou rotací za tmy 

a mezi vypnutými šoky za tmy a zvýšenou rotací za světla. Tyto signifikantní rozdíly jsou 

uvedeny na Obr. 11 a 12. 
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9.3 Aplikace látek 

Po kontrolním sezení následovalo 7 denní testovací období s aplikací látek (viz Obr. 7). 

Potkani byli rozděleni do dvou skupin, přičemž jedné skupině bylo aplikováno MK-801 (v 

dávce 0,12 mg/kg) a druhé fyziologický roztok. Během tohoto období se během sezení střída-

lo světlo a tma v poměru 1:1 a navíc během některých dnů byly přidány i změny (vypnutí 

šoku nebo zvýšení rotace). Vyhodnoceny byly průměrné vstupy potkanů během světlé a tem-

né fáze sezení. 

Analýza ukázala signifikatní vliv dne (GLM, F = 58,62, p < 0,001), signifikatní efekt 

světla/tmy (GLM, F = 108,63, p < 0,001), efekt skupiny neboli látky (GLM, F = 29,73, 

p < 0,001) a signifikantní vliv látky versus světlo/tma (GLM, F = 38,17, p < 0,001). Signifi-

kance byla nalezena i mezi efektem dne (vlivem látky) versus světlo/tma (GLM, F = 76,46, 

p < 0,001) a mezi vlivem dne versus světlo/tma versus látka (GLM, F = 72,00, p < 0,001) 

(Obr. 13). Graf demonstruje, že zatímco u kontrolní skupiny nedošlo ke zhoršení úspěšnosti 

Obrázek 12. Tabulka signifikantních 

interakcí mezi jednotlivými změna-

mi. 

– šok, – vypnutý šok 

– zvýšená rotace 

Obrázek 11. Průměrný počet vstupů 

do averzivního sektoru v jednotli-

vých úsecích. Zobrazen je průměr z 

výkonů (počtu vstupů) všech potkanů 

se směrodatnou odchylkou. Hodnoty za 

standardních podmínek byly zprůmě-

rovány z jednoho dne před změnami a 

z jednoho dne po nich. Hodnoty ze 

změn jsou z měření v jednotlivých 

dnech. 

– světlo, – tma 

– šok, – vypnutý šok 

 – zvýšená rotace 
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(počet vstupů), při aplikaci dizocilpinu došlo ke zvýšení počtu vstupů, přičemž byl rozdílný 

efekt na úspěšnost za světla a tmy (viz Obr. 13). Poté byl proveden post-hoc test (Newman-

Keuls), který potvrdil signifikantní rozdíl v počtu vstupů při aplikaci MK-801 za světlé a tem-

né fáze. Tato post-hoc analýza ukázala u experimentální skupiny ale i signifikantní rozdíl me-

zi počtem vstupů za světlé fáze při aplikaci MK-801 a v kontrolních sezeních (den 23 a 25) 

(p < 0,001 v obou případech). 

Průměrný počet vstupů během dne aplikace u jednotlivých skupin
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Obrázek 13. Průměrný počet vstupů (± SD) během dně aplikace v porovnání se dny bez aplikace 

u jednotlivých skupin. Levý graf ukazuje průměrný výkon kontrolních potkanů. Pravý graf ukazuje 

průměrný výkon potkanů, kterým bylo podáno MK-801 v dávce 0,12 mg/kg. Aplikace MK-

801/fyziologického roztoku byla provedana 24. den. 

9.4 Aplikace nižší dávky MK-801 

Měsíc po první aplikaci dizocilpinu (v dávce 0,12 mg/kg) byla provedena druhá aplikace 

(v dávce 0,10 mg/kg). Nejdříve bylo provedeno 10minutové sezení pro připomenutí úlohy a 

následovaly 3 dny (Obr. 7), kdy byla testována aplikace nižší dávky MK-801 (v dávce 0,10 

mg/kg). Analyzován byl průměrný počet vstupů do averzivního sektoru během dne aplikace 

MK-801 a během dnů bez aplikace látky. 

Analýza ukázala signifikanci na efektu světlo/tma (GLM, F = 12,63, p < 0,01), na efektu 

látka (GLM, F = 9,78, p < 0,01), na efektu dne (GLM, F = 15,79, p < 0,01), na efektu den 

versus světlo/tma (GLM, F = 4,36, p < 0,05) a také na efektu den versus světlo/tma versus 

látka (GLM, F = 4,60, p < 0,05) (Obr. 14). Následně byl proveden post-hoc test (Newman-
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Keuls), který potvrdil signifikantní rozdíl v počtu vstupů při aplikaci MK-801 za světlé a tem-

né fáze. Zároveň tato analýza ovšem ukázala signifikantní rozdíl v počtu vstupů při aplikaci 

MK-801 ve světlé a temné fázi a mezi počtem vstupů ve všech ostatních fázích (p < 0,001). 

Průměrný počet vstupů během dne aplikace jednotlivých skupin
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Obrázek 14. Průměrný počet vstupů (± SD) během dně aplikace v porovnání se dny bez aplikace 

u jednotlivých skupin. Levý graf ukazuje průměrný výkon kontrolních potkanů. Pravý graf ukazuje 

průměrný výkon potkanů, kterým bylo podáno MK-801 v dávce 0,10 mg/kg. Aplikace MK-

801/fyziologického roztoku byla provedana 32. den. 
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10 Diskuse 

Úloha aktivního alothetického vyhýbání se místu (AAPA) se používá k testování kogni-

tivní koordinace, která může být narušena podáním antagonisty NMDA receptorů MK-801 

v animálním modelu schizofrenie (Vales et al., 2006; Wesierska, 2005). 

Použili jsme tuto úlohu a modifikovali ji k testování animálního modelu schizofrenie 

v časoprostorové integraci. Sledovali jsme různé kognitivní strategie, kterými potkani řeší 

úlohu za světla a za tmy. Tato práce navazuje na experiment mé kolegyně Mgr. Kristýny Ma-

lenínské, která testovala v podobné úloze ovlivnění kognitivních strategií pomocí různých 

látek (amfetaminu, haloperidolu a delta-9-tetrahydrocannabinolu). Schopnost potkanů naučit 

se řešit úlohu vyhýbání se místu na rotující aréně byla už v naší laboratoři dříve demonstrová-

na, nicméně úloha nebyla použita přímo pro studium a manipulaci časové percepce (Fajnero-

va et al., 2014). 

Jako animální model schizofrenie byla zvolena hypofunkce NMDA receptorů, které bylo 

dosaženo aplikací antagonisty NMDA receptorů MK-801. V experimentech byla věnována 

pozornost strategiím potkanů za temné fáze sezení, jelikož o této fázi předpokládáme, že je 

závislá především na časové strategii, zatímco za světla mohou potkani využívat orientaci 

podle distálních vizuálních bodů. 

Nejdříve bylo nutné, aby se zvířata naučila správně řešit úlohu jak za světla, tak za tmy, 

a poté, co si tuto schopnost osvojila, jim bylo aplikováno MK-801 v dávce 0,12 mg/kg. 

Výsledky ukazují, že potkani využívají různé strategie za světla a za tmy v úloze AAPA. 

Navíc bylo zjištěno signifikantní narušení časové strategie za tmy po podání MK-801. Pro 

zcela jasné potvrzení, že došlo k narušení časování, a ne k obecnému narušení kognitivních 

funkcí, by bylo vhodné do experimentů zařadit i čistě časovou úlohu (např. „peak-interval 

procedure“). Nicméně kontrolní sezení, která jsme provedli (odebrání synchronizačních in-

formací o pozici averzivního sektoru – tedy vypnutí el. šoků a zvýšení rotace), nasvědčují 

tomu, že potkani se řídí primárně časovou strategií a nikoliv nějakou alternativní strategií 

(např. že mohou stále vidět nějaké orientační body, případně se řídit auditivními stimuly 

apod.). 

Během prvních tří dnů, kdy se potkani učili řešit klasickou úlohu AAPA za světla, se po-

čet vstupů od prvního dne do třetího signifikantně snížil. To vypovídá o tom, že se potkani 

naučili řešit úlohu. Poté následovalo 14 dnů tréninku, kdy se potkanům v určitých časových 

úsecích zhasínalo. Postupně se počet minut za tmy během sezení zvyšoval, dokud nebylo do-

saženo poměru světlé a tmavé fáze sezení 1:1. Počet vstupů do averzivního sektoru se od za-
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čátku vypínání světla (od 5. dne) signifikantně snížil k 18. dni tréninku. To znamená, že 

potkani si postupně osvojili efektivní strategii za světla i za tmy. To podporují i výsledky 

z analýzy času do prvního vstupu do averzivního sektoru, který se postupně během tréninku 

zvyšoval. Z grafu (Obr. 10) je možné vidět, že 12. den došlo k výraznému snížení vstupů. To 

je pravděpodobně způsobeno tím, že v předchozích sezeních byla vyšší rychlost rotace oproti 

standardní rychlosti při tréninku v podobných úlohách, a v tomto sezení jsme tuto odchylku 

korigovali. Experiment byl prováděn na nové aparatuře, bylo tedy nutné korigovat funkci apa-

ratury. Rotace arény byla tedy 12. den opravena na 1 otáčku za 50 s. 

Signifikantní rozdíl v počtu vstupů za světla a tmy během tréninku ukazuje na to, že 

potkani využívají k řešení úlohy různé strategie, které jsou různě efektivní. 

Následující 3 dny byly sledovány výkony potkanů při změněných podmínkách úlohy. Ta-

to kontrolní sezení se změněnými podmínkami zahrnovala vypnutí šoků averzivního sektoru 

nebo zvýšení rotace arény. Změny probíhaly za světlé i temné fáze pokusu. Manipulace s 

podmínkami byly provedeny jako další doklad využívání různých kognitivních strategií za 

světla a za tmy; a primárně také proto, aby demonstrovaly, které informace používají potkani 

k řešení úlohy za tmy. Výsledky experimentu potvrzují, že za světla se potkani řídí především 

pomocí distálních vizuálních prostorových orientačních bodů místnosti, kdežto na časových 

informacích nebo jiných strategiích jsou závislí minimálně. To vyplývá z výkonů potkanů 

během vypnutých el. šoků nebo zvýšené rotace za světla, ve kterých nebyl signifikantní rozdíl 

v porovnání se standardními podmínkami za světla. Z těchto výsledků tedy vyplývá, že el. šok 

není pro potkany důležitou informací pro pozici na aréně, ale že se orientují pomocí prostoro-

vého rámce místnosti. Oproti tomu ve tmě je el. šok důležitou informací pro určení pozice na 

aréně, což potvrzuje signifikantní rozdíl mezi počtem vstupů během vypnutých šoků za světla 

a za tmy. Signifikance byla nalezena i v počtu vstupů mezi zvýšenou rotací za světla a za tmy, 

což vypovídá o narušení kognitivní (časové) strategie během temné fáze. 

Výše zmíněné výsledky ukazují, že potkan využívá k řešení úlohy za světla a za tmy růz-

né kognitivní strategie. Manipulace podmínek úlohy (vypnutí šoku nebo zvýšená rotace) na-

rušuje strategii ve tmě, kterou si potkan osvojil během tréninku. Strategie za tmy je mnohem 

více závislá na časování než strategie za světla, která je naopak více závislá na prostorových 

orientačních bodech. Tyto výsledky jsou konzistentní s výsledky předchozích experimentů 

(Malenínská, 2016). 

V následující části experimentu probíhalo testování s aplikací dizocilpinu. Snahou bylo 

podání takové dávky MK-801, aby nedošlo k zásadnímu narušení kognitivních funkcí a k 

narušení orientace podle prostorových orientačních bodů, ale byla narušena pouze časová 
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strategie za tmy. MK-801 bylo podáno nejdříve v dávce 0,12 mg/kg. Tato dávka byla určena 

na základě naší pilotní studie, jejíž výsledky zde nebyly uvedeny. 

Předpokladem experimentu bylo, že po aplikaci MK-801 dojde ke zrychlení nebo k obec-

nému narušení časové strategie za tmy. Tento předpoklad vychází z poznatků z animálních 

modelů, ve kterých akutní aplikace NMDA antagonistů může zvýšit hladinu dopaminu ve 

striatu a také zvýšit produkci dopaminu v NAc (Hatip-Al-Khatib et al., 2001; Lillrank et al., 

1994). Zvýšená hladina dopaminu zvušuje rychlost vnitřních hodin u potkanů (Cheng et al., 

2006; Meck, 1983). Navíc narušená funkce kortiko-thalamo-striatální dráhy a zvýšená aktivita 

dopaminu v SN a striatálních dopaminergních zakončeních neuronů je potvrzována i studiemi 

u pacientů se schizofrenií (Howes et al., 2013; Volz et al., 2001). Kromě toho schizofrenní 

pacienti vykazují narušené intervalové časování (Rao et al., 1997; Volz et al., 2001). 

Analýza počtu vstupů během aplikace látek beze změn ukázala signifikantní vliv dne, in-

terakci mezi světlem/tmou a podáním látek a interakci mezi dny a podáním látek. Z výsledků 

testovací fáze je patrné, že MK-801 zásadně narušuje časovou strategii ve tmě, ale počet vstu-

pů se zvýšil i za světla oproti kontrolním sezením. Byl zde však signifikantní rozdíl mezi 

efektem dizocilpinu za světla a za tmy. Zvýšení počtu vstupů za světla s aplikovaným MK-

801 mohlo být způsobeno vlivem této látky na kognitivní koordinaci. 

Po měsíční přestávce jsme se rozhodli aplikovat nižší dávku MK-801 (0,10 mg/kg), aby-

chom zjistili, jaký efekt bude mít na strategie za světla i tmy. K pokusu byli využiti původní 

potkani, kteří už byli na úlohu natrénováni. V experimentu byl použit poměr světelné a tmavé 

fáze sezení 1:1 a neobsahoval žádné manipulace s podmínkami úlohy. Analýza počtu vstupů 

během aplikace látek ukázala podobně jako vyšší dávka signifikantní vliv dne a interakci mezi 

dny a podáním látek, ale u nižší dávky se paradoxně neprokázal signifikantní rozdíl mezi in-

terakcí světla/tmy a podáním látek. To mohlo být způsobeno např. velkým rozptylem hodnot 

v testové skupině, další testování umožní titraci a ověření přesné dávky. 

Výsledky experimentu nicméně ukazují, že existují rozdílné strategie, kterými potkani ře-

ší úlohu ve světlé a temné části experimentu, a že tyto strategie jsou narušeny podáním dizo-

cilpinu, přičemž časová strategie je vulnerabilnější a je více narušena. Alternativním vysvět-

lením může být, že úloha za tmy je více narušena, protože je kognitivně náročnější. Nicméně 

klasická AAPA úloha vyžaduje integraci relevantních informací z referenčního rámce míst-

nosti a paralelně inhibici irelevantních informací z různých referenčních rámců (Fenton et al., 

1998; Stuchlik et al., 2013), zatímco za tmy tento konflikt prostorových informací mizí, a tak 

je otázkou, zda klade stejné nároky právě na kognitivní koordinaci. Dalším argumentem pro 

narušení časové strategie je to, že podobné výsledky můžeme pozorovat i u pacientů trpících 
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schizofrenií (Peterburs et al., 2013; Rao et al., 1997; Roy et al., 2012). Další testy by však 

mohly přispět k jednoznačnému vysvětlení. 
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11 Závěr 

Časová a prostorová kognice je zajišťována různými strukturami mozku a probíhá pro-

střednictvím různých mechanismů. I přesto se mezi nimi vyskytují mnohá spojení. Studium 

zpracování časové a prostorové informace je důležité pro výzkum různých neuropsychiatric-

kých i neurodegenerativních chorob. Jedním z těchto onemocnění je schizofrenie, která je 

spojována s narušeným intervalovým časováním. Vyvinutí vhodných animálních modelů 

schizofrenie a vhodných úloh pro zkoumání zpracování časové a prostorové informace může 

pomoci lepšímu poznání patofyziologie narušeného časování, a tím i možné narušení kogni-

tivních funkcí. 

Experimentální část ukazuje, že potkani využívají různé strategie v úloze AAPA za světla 

a tmy. Pro strategii za světla potkani využívají především informace z prostorových informací 

orientačních bodů, kdežto za tmy je orientace podle nich znemožněna a potkani musí využívat 

jinou strategii, která jim poskytuje informace o jejich poloze. Tou je pravděpodobně strategie, 

která je závislá na časování a ušlé dráze. Časovou strategii je možné narušit podáním antago-

nisty NMDA receptorů MK-801, který je využíván pro animální model schizofrenie. V našich 

experimentech došlo i k mírnému narušení strategie za světla, takže pro budoucí výzkum je 

nutné ověřit přesnou dávku dizocilpinu. Porovnání s úlohou zaměřenou čistě na časovou per-

cepci by umožnilo ověřit, že dané farmakum v dané dávce ovlivňuje primárně časování. 

Náš experiment však ukazuje, že úloha alothetického vyhýbání se místu na rotující aréně 

se může stát potenciálně vhodným nástrojem pro studium prostorových a časových strategií a 

jejich ovlivnění v animálním modelu schizofrenie. 
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