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У роботі висвітлено особливості ней-
ропсихологічних порушень, індукова-
них ізольованим інфарктом мозочка 
і  зумовлених дисфункцією супратенто-
ріальних асоціативних кіркових ділянок, 
з  якими мозочок зв'язаний системою 
провідникових шляхів. Обстежено 25 
пацієнтів з  мозочковим інфарктом 
у  гострий і  відновний періоди. Діагноз 
інфаркту встановлювали за даними не-
врологічної клініки та нейровізуалізації. 
Нейропсихологічні порушення оцінюва-
ли з використанням показників ефекту 
словесно-колірної інтерференції — тес-
ту Струпа. Результати дослідження по-
казали, що у  23 із 25 пацієнтів після 
інфаркту мозочка виявляли субклінічні 
порушення пізнавальних процесів: де-
фіцит селективної уваги, уповільнення 
виконавчих функцій, прийняття рішень, 
стомлюваність і/або зниження спро-
можності інгібірувати поточні конкретні 
процеси, які міцно пов'язані з дисфунк-
цією конвекситальної асоціативної кори 
префронтальної ділянки лобових часток 
головного мозку. Когнітивні порушення 
у  хворих поєднувалися з  мозочковим 
руховим синдромом і  були вираже-
нішими при інфарктах на території 
верхньої артерії мозочка, порівняно 
з інфарктами на території задньої ниж-
ньої артерії мозочка, хоча різниця була 
статистично недостовірною (p  <  0,2). 
Проспективне спостереження через 
3 і 12 місяців показало, що пізнавальні 
функції в  пацієнтів мали тенденцію до 
поліпшення. Наші дані свідчать, що тест 
Струпа є  важливим психометричним 
методом діаг ностики когнітивних пору-
шень у хворих з мозочковим інфарктом, 
але для повної оцінки вищих психічних 
функцій його доцільно поєднувати з ба-
тареєю інших тестів.

Ключові слова: інфаркт мозочка, ког-
нітивні порушення, діаг ностика, тест 
Струпа

В работе освещены особенности нейро-
психологических нарушений, индуцирован-
ных изолированным инфарктом мозжечка 
и обусловленных дисфункцией супратенто-
риальных ассоциативных корковых участ-
ков, с которыми мозжечок связан системой 
проводящих путей. Обследовано 25  паци-
ентов с мозжечковым инфарктом в острый 
и  восстановительный периоды. 

Диагноз инфаркта устанавливали по 
данным неврологической клиники и  ней-
ровизуализации. Нейропсихологические 
нарушения оценивали с  использованием 
показателей эффекта словесно-цветовой 
интерференции — теста Струпа. Результаты 
исследования показали, что у 23 из 25 паци-
ентов после инфаркта мозжечка выявляли 
субклинические нарушения познавательных 
процессов: дефицит селективного внима-
ния, замедление исполнительных функций, 
принятия решений, утомляемость и/или 
снижение способности ингибировать теку-
щие конкретные процессы, которые тесно 
связаны с дисфункцией конвекситальной ас-
социативной коры префронтального участка 
лобных долей головного мозга. Когнитивные 
нарушения у больных сочетались с мозжеч-
ковым двигательным синдромом и  были 
более выражены при инфарктах на тер-
ритории верхней артерии мозжечка по 
сравнению с  инфарктами на территории 
задней нижней артерии мозжечка, хотя раз-
ница была статистически недостоверной 
(p < 0,2). Проспективное наблюдение через 
3 и  12 месяцев показало, что познаватель-
ные функции у пациентов имели тенденцию 
к улучшению. Наши данные свидетельствуют, 
что тест Струпа является важным психоме-
трическим методом диаг ностики когнитив-
ных нарушений у  больных с  мозжечковым 
инфарктом, но для полной оценки высших 
психических функций его целесообразно 
сочетать с  батареей других тестов.
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This study determines the fea-
tures of  neuropsychological disor-
ders induced by isolated cerebellar 
infarction and which are considered 
to result from damage in the neu-
ral circuit that links the cerebellum 
with the cerebral cortex. 25 patients 
with cerebellar infarction were exam-
ined in acute and recovery periods. 
All of  them underwent neurological 
examination and MR imaging scan. 
Neuropsychological disorders were 
evaluated by the eff ect of word-color 
interference — Stroop test. The results 
showed that 23 of  25  patients after 
cerebellar infarction determined by 
such subclinical cognitive disorders 
as: the defi cit of  selective attention, 
slowing of  executive functions and 
decision making, fatigue and/or reduce 
of  current capacity to inhibit specifi c 
processes, and were closely related 
to the dysfunction of  the prefron-
tal cortex of  associative areas of  the 
frontal lobes of  the brain. Cognitive 
impairment was combined with motor 
syndrome and was more pronounced 
in patients with the infarction in the 
territory of  superior cerebellar artery 
in comparison with infarcts in the ter-
ritory of  posterior inferior cerebellar 
artery, although the difference was 
not statistically significant(p  <  0.2). 
Prospective study at 3 and 12 months 
showed that cognitive function in pa-
tients was tended to improve. Our 
data suggest that Stroop test is an 
important psychometric method of di-
agnostics of  cognitive impairment in 
patients with cerebellar infarction, but 
for a full assessment of higher mental 
functions it is expedient to combine 
with a  battery of  other tests.

Key words: cerebellar infarc tion, 
cognitive impairment, diagnostics, 
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8 У літературі останніх двох десятиліть з'являється все 
більше даних, що мозочок відіграє важливу роль не тіль-
ки у контролі за координацією рухів, регуляцією ходи 
і рівноваги тіла, але й у немоторних функціях, зокрема, 
в модуляції пізнавальних та емоційних процесів [16, 22, 
27, 35, 39, 40].

До того ж, когнітивний дефіцит у разі ураження мо-
зочка якісно і кількісно відмінний від тих нейропсихоло-

© Мяловицька О. А., Трепет Г. С., Синицький І. В., 2015

гічних порушень, які виникають за умови пошкодження 
супратенторіальних анатомічних утворень головного 
мозку [19, 26, 46].

Порушення вищих психічних функцій (ВПФ) при 
інфаркті мозочка класифікують на первинні, клінічно 
очевидні, безпосередньо зумовлені ураженням первин-
ної ланки функціональної системи і описані в літературі 
як мозочковий когнітивний афективний синдром [37]; 
вторинні (системні) субклінічні, індуковані первин-
ним ураженням мозочка і  відображають дисфункцію 
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принаймні тих супратенторіальних асоціативних кірко-
вих ділянок півкуль головного мозку, з якими мозочок 
функціонально взаємозв'язаний системою провіднико-
вих шляхів [25, 30, 46].

Як відомо, в корі півкуль великого мозку розрізняють 
дві основні асоціативні зони: передня — конвекситальна 
поверхня префронтальних ділянок лобових часток та за-
дня — ділянки кори задньої тім'яної, верхньої скроневої 
і потиличної часток (зони перекриття окремих аналіза-
торів), за участі яких здійснюються складні надмодальні 
види психічної діяльності: мова, пам'ять, планування, 
мотивація, виконавчі функції та дії, тобто завершується 
формування відповідних почуттів, здійснюються складні 
аналітико-синтетичні процеси [2, 6].

Патофізіологічні аспекти
Для інтерпретації механізмів впливу мозочка на ВПФ 

важливе значення мали відкриття про існування суворої 
відокремленості, ізольованості функціональних шляхів, 
що йдуть від мозочка до моторної кори та кори префрон-
тальних і тім'яних ділянок півкуль великого мозку [28, 43, 
42, 41]. У подальшому за допомогою методу функціональ-
ної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) у  людини 
виявили дихотомію (грец., dicha — дві частини + tome — 
перетин — послідовний поділ цілого на дві частини) між 
функціональними зв'язками передньої частки мозочка 
з  моторною корою, а  також задньої частки  — з  асоці-
ативними кірковими полями префронтальної, задньої 
тім'яної та верхньої скроневої ділянок півкуль головного 
мозку  [18]. Саме сувора відокремленість специфічних 
провідникових шляхів від мозочка до моторної кори 
і  до асоціативних зон кори півкуль великого мозку та 
послідовність надходження інформації до них є  важ-
ливою передумовою селективного впливу мозочка на 
рухові та вищі психічні функції, що в свою чергу визначає 
можливість ізольованого виникнення моторно-коорди-
наторних і когнітивних розладів при ураженні відповід-
них часточок передньої і  задньої частки мозочка  [36]. 
Треба зазначити, що субклінічні когнітивні порушення, 
які можуть бути наслідком ураження мозочка, бувають 
прихованими мозочковими руховими розладами [26, 36]. 
Припускають, що можливим анатомофізіологічним суб-
стратом цих нейропсихологічних симптомів може бути 
дисфункція мозочково-лобової, мозочково-тім'яної та 
мозочково-скроневої паралельних асоціативних петель, 
які формують церебрально-мозочкову взаємодію [18, 32]. 
Найімовірніше когнітивні розлади, індуковані ураженням 
мозочка, відображають прояви метаболічних порушень 
дистантних супратенторіальних асоціативних кіркових ді-
лянок півкуль головного мозку, тобто пов'язані з феноме-
ном перехресного мозочково-півкульного діашизу [8, 12].

Діагностика порушень вищих психічних функцій 
без  очевидних клінічних проявів

Оскільки мозочок не генерує, а функціонує як слабко 
виражений модулятор когнітивних процесів, стандартні 
психологічні тести, спрямовані на виявлення явних 
когнітивних порушень, часто виявляються недостатньо 
чутливими і не можуть бути ефективними для якісної та 
кількісної діагностики вторинних, субклінічних когні-
тивних порушень у хворих з мозочковим інфарктом [39, 
26]. Безумовно, у  такому разі їх можна ідентифікувати 
лише за умови використання чутливіших нейропсихоло-
гічних тестів, які відповідали б поставленим завданням 
і ґрунтувалися на припущенні щодо наявності локальної 

дисфункції асоціативних діля нок кори префронтальної, 
тім'яної та скроневої часток півкуль головного мозку.

Для діагностики таких керуючих нейропсихологічних 
функцій як планування, послідовне мислення, увага, 
розумові операції, прийняття рішень, міцно пов'язаних 
з префронтальною корою лобових часток [23, 34], важ-
ливе значення в літературі надається тесту Струпа  [11, 
21, 38, 9]. Водночас популярний у  сучасній зарубіжній 
психології тест Струпа і дотепер не отримав належного 
розвитку в Україні.

Тест Струпа (Test Stroop Eff ect)
Тривало, майже протягом усього ХІХ і ХХ ст. і дотепер 

для нейропсихологічної діагностики ВПФ в англомовній 
літературі широко використовується тест Струпа або 
ефект Струпа [10, 13, 15, 20, 29, 30, 31, 33].

Цей тест або метод ефекту словесно-колірної інтерфе-
ренції [лат. inter + ferens (ferentis) переносити — взаємне 
підсилення або послаблення сприйняття при накладанні 
інформації однієї на іншу] розробив Дж. Р. Струп (США) і ви-
світлив його в 1935 р. у публікації під назвою «Дослідження 
інтерференції в серії вербальних реакцій» [44].

Автор вважав розроблений ним тест як завдання на 
серійну вербальну реакцію. З того часу Струп тест став 
«золотим стандартом» для психологів, а  дослідження 
автора — одним із найчастіше цитованих в історії експе-
риментальної психології та клінічній практиці [9, 24, 48].

У класичному варіанті ефектом Струпа називають за-
тримку реакції суб'єкта на прочитання слів, колір шриф-
ту яких не збігається зі змістом надрукованого слова 
(наприклад, слово «червоний» надруковано шрифтом 
«синього» кольору), що створює «конфлікт» між двома 
процесами діяльності кори головного мозку  — визна-
ченням кольору шрифту і  значенням слова. Інакше 
кажучи, це латентний період тривалості часу називання 
кольору шрифту букв, якими надруковано слово, що ви-
значає назву іншого кольору. У такому разі латентний час 
збільшується пропорційно суб'єктивній важкості зміни 
способів переробки інформації в ситуації когнітивного 
конфлікту. Переробка інформації потребує участі інгі-
біторних процесів. Ригідність когнітивного контролю 
свідчить про важкість переходу від вербальних функцій 
до сенсорно-перцептивних у зв'язку з низьким ступенем 
їх автоматизації [44].

Отже, патофізіологія Струп тесту ґрунтується на різ-
ниці процесів зорового і логічного сприйняття кольору, 
коли протиставляється реальний колір і його вербальна 
назва. Для  прийняття правильного рішення кірковим 
ділянкам кори, які відповідають за виконавчі функції, 
необхідний додатковий (латентний) час для оброблення 
зорового і вербального сприйняття. Звичайно, тривалість 
часу реакції буде збільшуватись із втомою суб'єкта до-
слідження. Збільшення тривалості часу реакції свідчить 
про наявність ефекту інтерференції. Тому тепер цей ефект 
носить ім'я Струпа (інтерференція Струпа).

Тест Струпа використовують в  когнітивній нейро-
пси хології для вивчення селективної уваги  [14, 49, 38], 
оцінювання виконавчих функцій, когнітивної гнучкості, 
швидкості оброблення інформації [7, 9, 30] та інших ней-
ро психологічних порушень.

У подальшому класичний варіант експерименту 
Струпа стали застосовувати в  дещо змінених формах. 
Зокрема, в російськомовних публікаціях останніх років 
повідомляється про значимість і надійність емоційного 
ефекту Струпа для оцінки таких нейропсихологічних 
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процесів як увага, виконавчі функції і короткострокова 
пам'ять [1, 3]. Розроблені методика вивчення і трактовка 
емоційного ефекту Струпа, встановлений зв'язок вираже-
ності цього феномену з рівнем емоційного інтелекту [5, 4].

Аналіз результатів попередніх і сучасних досліджень 
свідчить, що впровадження психометричного Струп 
тесту в практику нейропсихологічного обстеження па-
цієнтів з мозочковим інфарктом, безумовно, є важливим 
і актуальним для клініки. Однак у вітчизняній літературі 
результати клінічних досліджень з використанням цієї 
методики не висвітлені, що визначило доцільність під-
готовки даної публікації. До того ж науковці недостатньо 
інформовані щодо діагностичних можливостей тесту 
Струпа для визначення нейропсихологічних порушень. 
Оскільки перероблення інформації під час виконання 
тесту Струпа потребує участі інгібіторних процесів, 
тому його доцільно використовувати у  клінічній не-
йропсихології для дослідження когнітивних порушень, 
зумовлених ураженням лобових часток головного мозку.

Мета дослідження: оцінити значення тесту Струпа для 
діагностики субклінічних нейропсихологічних порушень 
у  хворих з  ізольованим інфарктом мозочка у  гострий 
і відновний періоди.

Проведено комплексне клініко-неврологічне та 
нейропсихологічне обстеження 25 хворих із гострим 
ізольованим інфарктом мозочка (чоловіків було 16, 
жінок  — 9) віком від 41 до 75 років (середній вік  — 
59,6  ±  8,58  роки). Основною причиною захворювання 
була артеріальна гіпертензія (n = 23) в поєднанні з атеро-
склерозом судин (n = 24) або цукровим діабетом (n = 3). 
Серед пацієнтів праворуких було 24, ліворуких  — 1. 
Хворі надходили до відділення цереброваскулярної 
патології Олександрівської клінічної лікарні м.  Києва 
в перші 24 години після розвитку захворювання. Критерії 
включення пацієнтів у  дослідження: клінічний діагноз 
гострого ізольованого мозочкового інфаркту, верифі-
кований даними нейровізуалізації. Критерії виключення: 
наявність супутніх осередків ішемії в  різних відділах 
півкуль, стовбура головного мозку, злоякісні інфаркти 
мозочка, пацієнти віком понад 75 років, а  також осо-
би, що зловживали алкоголем або приймали лікарські 
засоби з  побічними ефектами на центральну нервову 
систему. Контрольну групу (n = 15) склали особи, які не 
надходили в клініку і були відібрані із числа сімей пацієн-
тів, не відрізнялись від основної групи за віком (середній 
вік — 55,2 ± 14,4 роки), статтю, освітнім рівнем та були 
без клінічних проявів патології головного мозку. Критерії 
виключення для них були такими, як і  для пацієнтів 
основної групи. Рівень освіти оцінювали таким чином: 
за одиницю відліку взято середню освіту — 1 бал; для 
суб'єктів із середньою спеціальною освітою використо-
вували коефіцієнт 2 бали, а для осіб з вищою освітою — 
коефіцієнт 3  бали. Освітній рівень пацієнтів складав 
2,84 ± 0,09 бали, а контрольної групи — 2,93 ± 0,14 бали.

Діагноз ізольованого інфаркту мозочка встановлю-
вали за даними неврологічної клініки та магнітно-резо-
нансної томографії. Локалізацію ішемічного осередку 
та його розмір верифікували на апараті Flexart (Toshiba) 
з  напругою поля 1,5 Тл, які виконували в  стандартних 
Т1-, Т2-режимах і  в  дифузійно-зваженому (ДЗ) режимі. 
Всім хворим досліджували стандартні лабораторні тес-
ти, проводили 12-канальну електрокардіографію (ЕКГ), 
ехокардіографію (Ехо-КГ). Стан магістральних артерій 
голови в  екстракраніальному відділі та інтракраніаль-
них артерій оцінювали за допомогою транскраніальної 

доплерографії (ТКДГ) та триплексного доплерівсько-
го сканування (Ultima PA «Радмір») за стандартними 
методиками. Функціональну локалізацію інфаркту та 
тяжкість мозочкового рухового синдрому визначали 
з  використанням напівкількісної Міжнародної коопе-
ративної рейтингової шкали атаксії ICARS (International 
Cooperative Ataxia Rating Scale; [47]. Ступінь інвалідизації 
визначали за модифікованою шкалою Ренкіна (мШР) та 
індексом Бартел.

Оцінку нейропсихологічних функцій  — активної 
уваги, планування, прийняття рішень, виконавчих дій, 
проводили шляхом читання завдань тесту Струпа, який 
включав три види стимулів: карта слів, надрукованих 
чорним шрифтом; карта кольорів, наведених у  формі 
шестикутника; карта слів, у яких колір шрифту не відпо-
відав значенню слова (рисунок).

Стимул 1

Стимул 2

Стимул 3
Стимульні карти (1, 2, 3) тесту Струпа
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У дослідженні використовували чотири забарвлених 
слова: «червоний», «синій», «зелений» і «жовтий». Слова 
і кольори на білих картах наведені у вигляді матриці, яка 
складається з 10 рядків і 10 стовпців. Кожний з чотирьох 
кольорів (чи слів) зустрічається двічі в  кожному рядку 
і в кожному стовпці, але вони не повторювалися поспіль 
і не утворювали певних закономірних послідовностей. 
Слова з невідповідними шрифту значеннями надруковані 
з  однаковою кількістю разів фарбою кожного із трьох 
інших кольорів (наприклад, слово «червоний» було 
надруковано з  однаковою частотою фарбою синього, 
зеленого, жовтого кольору).

У відповідності з наведеним стимульним матеріалом 
та після відповідного інструктажу пацієнту пропонува-
ли виконувати такі три завдання: читання уголос назв 
кольорів, надрукованих нейтральним чорним шрифтом 
(ЧНКч); називання кольорів (НК); називання кольору 
слова, де колір шрифту відрізняється від значення 
слова (НКСв).

Для виконання наведених стандартизованих завдань 
пацієнту пропонували три карти: на першій — сто слів, 
які означали назви основних кольорів, надрукованих 
чорним шрифтом, їх необхідно якомога швидше і без по-
милок уголос прочитати; на другій — сто різнокольоро-
вих шестикутників, необхідно якомога швидше назвати 
їх колір; на третій карті — сто слів назв кольорів, що не 
відповідають кольору шрифту, яким надруковане дане 
слово (наприклад, слово «синій» надруковане червоним 
шрифтом, а необхідно сказати «червоний» і т. д.), тобто 
бажано якомога швидше назвати колір шрифту, яким 
надруковано слово. У  разі помилки пацієнт повинен 
виправити її самостійно, якщо замітив, чи після вказів-
ки лікаря, а  потім продовжити виконання завдання. У 
кожному дослідженні фіксували тривалість часу читання 
всього списку і кількість зроблених помилок.

Оцінка результатів дослідження включала такі по-
казники: тривалість читання назв кольорів, надрукова-
них чорним шрифтом, t(ЧНКч), с; тривалість називання 
кольорів шестикутників t(НК), с; тривалість опрацювання 
кольорових рядків слів t(НКСв), с; кількість помилок під 
час опрацювання рядків з чорним шрифтом; кількість по-
милок при називанні кольорів шестикутників; кількість 
помилок під час опрацювання карти слів кольорових 
рядків. Помилками вважали всі неправильні дії (пропуск 
слів, неправильне читання слова чи називання кольору). 
Досліджували також інші показники, які стосуються пев-
ного аспекту процесу виконання завдань Струп тесту, 
запропоновані A. A. Jensen (1965): фактор колірної склад-
ності (color diffi  culty), який відображається показником 
t(НК)/t(ЧНКч); фактор інтерференції  — t(НКСв)  –  t(НК); 
фактор швидкості оброблення інформації — t(ЧНКч).

Обстеження пацієнтів і суб'єктів контрольної групи 
проводив той  ж самий лікар-невролог (вона пройшла 
стажування в  клініці з  досвідченим нейропсихологом) 
в  окремій кімнаті в  першій половині дня до 13 год. 
Основні показники Струп тесту пацієнтів досліджували 
в перші 5—7 діб від початку захворювання, на 90-ту добу 
і через 12 міс. після розвитку інсульту.

Статистичний аналіз матеріалу проводили з  вико-
ристанням стандартних методик оцінки відмінностей 
у порівняльних групах за допомогою непараметричних 
тестів на базі цифрових програм Microsoft Offi  ce Excel 
2003 та програми SPSS 13.0 (Statistical Package for the 
Social Sciences). Результати окремих даних виражені 
у  вигляді середньої (M  ±  m). Статистично вірогідними 

вважали різницю при p < 0,05. Порівняння динаміки по-
казників проведене за допомогою критерію Вілкоксона.

Клінічна оцінка результатів
Комплексне клініко-неврологічне, доплерографічне 

та нейровізуалізаційне обстеження 25 хворих з гострим 
ізольованим інфарктом мозочка показало, що у 13 із них 
осередок інфаркту локалізувався на території крово-
поста чання верхньої артерії мозочка (ВАМ) і в 12 пацієн-
тів  — на території задньої нижньої артерії мозочка 
(ЗНАМ). Здебільшого у  17 хворих виявляли часткові, 
малі за об'ємом інфаркти, які виникали внаслідок оклюзії 
ме діальної або латеральної гілок ВАМ чи ЗНАМ; у 8 па-
цієнтів діагностували територіальні мозочкові інфаркти 
без мас-ефекту з доброякісним перебігом. У 13 пацієнтів 
інфарктний осередок локалізувався в  правій півкулі 
мозочка, у  10  — у  лівій, ще у  2 хворих верифікували 
білатеральне ураження півкуль мозочка.

Аналіз неврологічної клініки пацієнтів показав, що 
у неврологічному статусі переважав мозочковий рухо-
вий синдром: рухові порушення за пунктами напівкіль-
кісної Міжнародної кооперативної рейтингової шкали 
атаксії (ICARS) при інфаркті на території ВАМ становили 
44,2 ± 3,3 бали, на території ЗНАМ — 60,4 ± 5,1 бали, що 
відповідало атаксії середнього ступеня тяжкості.

Розподіл хворих з  урахуванням показника інвалі-
дизації за мШР у  перші години/дні після інфаркту був 
таким: у 16 — помірний (3 бали); у 8 — помірне тяжке 
порушення, хворі неспроможні ходити без сторонньої 
допомоги (4 бали); у одного пацієнта ступінь інвалідиза-
ції був тяжким (5 балів). 

За оцінкою функціонування за індексом Бартел лише 
у 2 хворих він складав 80 балів і більше, у 23 пацієнтів ви-
явлено різні варіанти повсякденної активності — індекс 
Бартел менш 80 балів. 

Неврологічний дефіцит за шкалою NIHSS також ви-
значали, але не аналізували, оскільки він не відображав 
тяжкість функціональних порушень у хворих з ізольова-
ним інфарктом мозочка.

Оцінка суб'єктивних скарг пацієнтів засвідчила, що 
у жодного із пацієнтів не виявляли очевидних клінічних 
ознак дисфункції асоціативної кори префронтальної, 
нижньої тім'яної та задньої скроневої ділянок головно-
го мозку. Водночас, крім моторних порушень, під час 
детального опитування пацієнтів найхарактернішими 
скаргами у  них були швидка стомлюваність, трудність 
зосередження уваги, уповільнення темпу мови, підви-
щена збудливість.

Нейропсихологічна оцінка з  використанням 
тесту Струпа

Аналіз результатів виконання нейропсихологічних 
завдань тесту Струпа пацієнтів і  суб'єктів контрольної 
групи проводила лікар-невролог за участю нейроп-
сихолога, який не був обізнаний щодо локалізації ін-
фарктного осередку в  півкулях мозочка. За таким же 
алгоритмом проводили аналіз виконання завдань Струп 
тесту при кожному повторному дослідженні на 90-й день 
і через 12 міс. після перенесеного мозочкового інфарк-
ту. Всі пацієнти сприяли успішному виконанню завдань 
дослідження. У 23 хворих виявлені ознаки субклінічних 
нейропсихологічних порушень, лише у 2 — не виявле-
но. Середні показники виконання стандартизованих 
завдань Струп тесту наведені у таблиці.
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Середні показники нейропсихологічного тестування 25 пацієнтів з ізольованим інфарктом мозочка 
за даними тесту Струпа в різні періоди рандомізації (М ± m)

Тест Струпа Контроль 
(n = 15)

Період обстеження пацієнтів (n = 25), дні/міс.

5—7-й день 90-й день 12 міс.

Тривалість чи тан ня карти слів, надрукованих чор ним шрифтом, с  104,2 ± 4,5
(50—110)

106,1 ± 3,1
(60—120)

p > 0,5

105,2 ± 2,8
(60—115)

p > 0,5

104,8 ± 3,1
(50—110)

p > 0,5

Тривалість називання кольорових шестикутників, с 109,6 ± 4,8
(50—115)

114,4 ± 3,3
(60—125)

p > 0,2

113,6 ± 3,1
(60—120)

p > 0,5

113,5 ± 2,8
(60—115)

p > 0,5

Тривалість опрацювання карти слів кольорових рядків, с 112,2 ± 4,1
(60—115)

125,8 ± 3,1
(70—130)

p < 0,02

122,6 ± 2,8
(70—125)

p < 0,05

122,2 ± 2,8
(60—115)

p < 0,05

Кількість помилок під час опрацювання карти слів з чорним шрифтом, n 2,3 ± 0,15
(1—3)

2,6 ± 0,10
(2—4)
p < 0,1

2,5 ± 0,05
(2—3)
p > 0,2

2,4 ± 0,10
(1—3)
p > 0,1

Кількість помилок при називанні кольорів шес тикутників, n 2,8 ± 0,15
(1—3)

3,5 ± 0,15
(2—5)

p < 0,05

3,2 ± 0,15
(1—4)
p > 0,1

2,9 ± 1,0
(1—3)
p > 0,5

Кількість помилок під час опрацювання карти слів кольорових рядків, n 4,0 ± 0,15
(2—4)

6,8 ± 0,21
(3—7)

p < 0,001

4,6 ± 0,15
(2—5)

p < 0,02

4,5 ± 0,10
(2—5)

p < 0,05

Як свідчать отримані дані, тривалість виконання 
пацієнтами завдань після використаних різних стимулів 
тесту Струпа була неоднаковою. Найтриваліше за часом 
125,8  ±  3,1  с хворі опрацьовували інформацію в  перші 
5—7  діб після інфаркту мозочка в  разі використання 
неконгруентного (лат. congruens — такий, що збігаєть-
ся) стимулу  3, коли колір шрифту і  значення слова не 
збігалися. Інтерференція в  такому разі була результа-
том «конфлікту» між двома процесами діяльності кори 
головного мозку  — словесно-мовних (вербальних) 
і сенсорно-перцептивних (лат. perceptio — сприйняття, 
безпосереднє відображення об'єктивної дійсності орга-
нами чуттів) функцій. За таких умов пацієнтам необхідно 
було інгібірувати (подавити) неправильний вибір від-
повіді (значення слова) і назвати колір, який він бачить, 
тобто колір шрифту. Звичайно, за таких умов хворі після 
мозочкового інфаркту витрачали більше часу, ніж під 
час опрацювання кольору шестикутників (114,4 ± 3,3 с). 
Тому ж вони частіше припускалися помилки (відповідно 
6,8 ± 0,21 і 3,5 ± 0,15, p < 0,001).

Показник фактора інтерференції — збільшення трива-
лості часу реакції на стимул на 5—7 день після інфаркту 
мозочка складав 11,4  с, тобто спостерігався ригідний 
когнітивний пізнавальний контроль, який свідчив про 
трудність (затримку) переходу від вербальних функцій 
до сенсорно-перцептивних у зв'язку з низьким ступенем 
їх автоматизації. Триваліший період опрацювання паці-
єнтами інформації на колірні стимули відображав такі 
психічні функції в корі головного мозку, як дефіцит уваги, 
порушення виконавчих функцій, уповільнення прийняття 
рішень, стомлюваність і/або зниження спроможності ін-
гібірувати поточні конкурентні процеси, міцно пов'язані 
з дисфункцією префронтальної асоціативної кори лобо-
вих часток головного мозку. Як відомо, префронтальна 
кора більш відома своїм внеском у пізнавальні процеси, 
ніж у здійсненні рухових функцій [17, 34].

Водночас такої затримки реакції не спостерігалось 
під час опрацювання карти слів з нейтральним (чорним) 
шрифтом, що можна пояснити автоматизацією читання, 

коли розумова діяльність автоматично визначає значен-
ня слова (наприклад, пацієнт читає слово «синій» і думає 
про синій колір).

Фактор колірної складності в обстежуваних пацієнтів 
складав 1,08, а фактор швидкості оброблення інформа-
ції — 106,1 с.

Сам Дж. Р. Струп (1935), аналізуючи подібні результати 
дослідження, пояснював їх таким чином: «Ті асоціативні 
зв'язки, які були сформовані між вербальними стимула-
ми і  реакцією читання, мабуть, є  стійкішими, ніж ті, які 
були сформовані між колірними стимулами і  реакцією 
називання кольору».

Нами виявлена різниця, хоча несуттєва (p > 0,05), між 
швидкістю називання кольорів і  читанням слів з  ней-
тральним (чорним) шрифтом, що можна пояснити різним 
ступенем тренованості цих дій; читання слів вимагало 
тільки артикуляції, а називання кольорів потребувало ще 
й використання відповідних асоціацій. Мабуть, саме тому 
в перші 5—7 діб після мозочкового інфаркту при називан-
ні кольорів хворі допускалися більшої кількості помилок 
(3,5 ± 0,15), ніж під час опрацювання слів з нейтральним 
шрифтом (2,6 ± 0,10); p < 0,001. Подібні дані можна пояс-
нити наяв ним фактором словесно-колірної інтерферен-
ції, що зумовлювало множинні можливі варіанти відповіді 
та утруднювало вибір оптимальної назви кольору. Такі па-
тофізіологічні процеси могли свідчити про порушення се-
лективної функції кори головного мозку, і виникають при 
дисфункції асоціативної кори нижнього відділу тім'яної 
частки, з якою мозочок зв'язаний системою еферентних 
мозочково-тім'яних провідникових шляхів [18, 41]. Тому 
таку патофізіологічну ситуацію ми розцінювали як прояв 
феномену перехресного мозочково-півкульного діашизу, 
який не виявлявся в подальшому на 90-й день і 12 міс. під 
час контрольного огляду.

За період проспективного спостереження (3 і 12 мі-
сяців) виявлено тенденцію до зменшення тривалості 
часу на прочитання слів кольорових рядків, але різниця 
порівняно з групою контролю залишалася статистично 
недостовірною (p>0,05). Водночас знижувався також 
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показник фактора інтерференції (відповідно 9,0 і  8,7). 
Це  могло свідчити про посилення спроможності галь-
мувати сильніші за своєю природою вербальні функції 
заради сприйняття кольору. Разом з тим фактор колірної 
складності зберігався на вихідному рівні — 1,08. Кількість 
помилок зменшувалась, але не досягала ступеня досто-
вірності. Швидкість читання кольорів була задовільною, 
кількість помилок практично відповідала показнику 
контрольної групи.

Ми дослідили також особливості виконання завдань 
тесту Струпа залежно від ураженої артеріальної тери-
торії мозочка в  гострий період інфаркту. Результати 
дослідження показали, що у  пацієнтів з  інфарктом на 
території ВАМ спостерігалася значніша затримка ре-
акції на прочитання кольорових слів неконгруентного 
стимулу (132,6 ± 5,4 с), порівняно з тривалістю опрацю-
вання слів пацієнтами з  інфарктом на території ЗНАМ 
(120,2  ±  5,8  с; p  <  0,2). Фактор інтерференції складав 
відповідно 15,4 і 7,8 с.

Збільшення тривалості часу опрацювання карти слів 
кольорових рядків і наростання ефекту словесно-колір-
ної інтерференції в групі пацієнтів з мозочковим інфарк-
том на території васкуляризації ВАМ можна пояснити 
функціональною значимістю для когнітивних функцій 
філогенетично новішої передньої частки і  зубчастого 
ядра мозочка, які кровопостачаються ВАМ  [45]. Нижча 
інтерференція при інфаркті мозочка на території ЗНАМ 
свідчила про спроможність гальмування сильніших за 
своєю природою вербальних функцій заради сприйняття 
кольору.

Таким чином, тест Струпа і пов'язаний з ним ефект — 
складний феномен, який неможливо пояснити лише на 
підставі уявлень про певний єдиний патофізіологічний 
механізм, на якому він ґрунтується. Разом з  тим, його 
треба оцінювати як важливий психометричний метод 
діаг ностики нейропсихологічних порушень у  хворих 
після перенесеного ізольованого мозочкового інфаркту.

Нейропсихологічні розлади, індуковані ізольованим 
інфарктом мозочка, мали субклінічний перебіг в  поєд-
нанні з мозочковим руховим синдромом і проявлялися 
порушенням планування селективної уваги, прийняття 
рішень, виконавчих функцій, міцно пов'язаних з асоціа-
тивною корою префронтальної ділянки лобових часток 
головного мозку.

Субклінічні когнітивні порушення в  пацієнтів з  ін-
фарктом на території ВАМ були вираженішими, порів-
няно з пацієнтами з інфарктами на території ЗНАМ, хоча 
різниця була статистично недостовірною. Проспективне 
спостереження через 3 і 12 міс. показало, що пізнавальні 
функції мали тенденцію до поліпшення.

Методика Струп тесту завдяки компактності при 
виконанні, психометричної валідності важлива для діаг-
ностики субклінічних нейропсихологічних порушень, 
індукованих ураженням мозочка. Водночас для повної 
оцінки порушень вищих психічних функцій Струп ефект 
доцільно поєднувати з  батареєю інших нейропсихоло-
гічних тестів.
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