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Cím: Tic betegség
Definíció: A tic gyors, rövid ideig tartó, repetitiv, akaratlan izommozgás. Lehet átmeneti vagy
perzisztáló. Megkülönböztetünk mozgásos (motoros) és hangadásos (vokális), valamint
egyszerű (szimplex) és összetett (komplex) formákat. A DSM-IV diagnosztikai rendszer
átmeneti tic betegséget, krónikus motoros- vagy vokális tic betegséget és krónikus motorosés vokális tic betegséget (Tourette-szindróma, TS) ír le.
Gyakoriság: A tic betegség gyakoriságára vonatkozó adatok erős szórást mutatnak attól
függően, hogy populációs vagy klinikai mintát vizsgálunk. A legmagasabb előfordulás 7-11
éves korban van, a populáció 1-2 %-át érinti, és 2-szer annyi a fiú, mint a lány. A TS is
meglehetősen ritka betegség, 10 ezer gyermekre vetítve 5 és 50 közötti az érintettek száma, és
10-szer több a fiúgyermek. Minden etnikai csoportban észlelték.
Etiológia és pathogenesis: A genetikai kutatások (iker- és családvizsgálatok) egyre inkább
bizonyítják, hogy a krónikus tic betegség és TS kialakulásában öröklődő tényezőknek
szerepük van. Számos neuropatológiai, neuroimaging, neurokémiai és neurofarmakológiai
kutatás igazolta, hogy a bazális ganglionok és ezek középagyi és cortexbeli összeköttetései
funkcionális kapcsolatban állnak a tic betegség és TS kialakulásával. Bizonyított, hogy a
betegség hátterében, az agyi ingerület átvitelben szerepet játszó neurotranszmitterek
(elsősorban a dopamin, szerotonin, noradrenalin) agyi anyagcseréjét befolyásoló gén vagy
gének rendellenessége is rejlik. Ezek mellett perinatalis faktorok, sex-specifikus
neuroendokrin faktorok és egyes bakteriális fertőzések utáni autoimmun reakciók is szerepet
játszhatnak a pathogenesisben.
Klinikai tünetek, diagnózis: Átmeneti tic betegségnél hetekig vagy hónapokig, de 1 évnél
mindig rövidebb ideig tartó egyszerű motoros vagy vokális tic van jelen, krónikus motorosvagy vokális tic betegség esetén pedig a tünetek 12 hónapnál hosszabb ideig tartanak,
leginkább szimplex- vagy komplex motoros ticek formájában. A krónikus vokális ticek jóval
ritkább állapotok. A TS többszörös (legalább két) motoros és egyidejűleg, vagy időben
eltolódva egy vagy több vokális tic jellemzi, több mint egy évig, majdnem mindennap,
kevesebb, mint 2 hónap tünetmentességgel. Mindhárom kórforma diagnózisa a tünetek
közvetlen megfigyelésén és a részletes kórtörténeti adatokon alapul.
Gyakoribb komorbiditások és differenciál diagnosztika: A TS-s betegek jelentős része
nem szenved más idegrendszeri vagy pszichés zavarban. A társuló pszichés problémák közül
elsősorban a kényszeres tünetek vagy maga a kényszerbetegség, hiperkinetikus zavar,
magatartászavar, impulzuskontroll zavar, esetenként szorongás vagy depresszió fordul elő.
Kezelés: Általában farmako- és pszichoterápia kombinációjából áll, de megkezdése előtt
fontos a megalapozott diagnózis, a károsodás mértékének megítélése, mely ticek javíthatók,
tünetbecslő skálák (YGTSS) értékelése, szociális és medikális komponensek vizsgálata,
komorbid állapotok felmérése. A használt farmakonok: hagyományos és atipusos
antipszichotikumok, alfa-adrenerg gátlók, SSRI-ok, esetleg stimulánsok. Ezt egészíti ki a
kognitív- és viselkedésterápia, tic-torna, pszichoedukáció, szupportív terápia, coping
stratégiák fejlesztése, szülő tréing, relaxáció.
Prognózis: Az első tünetek iskoláskor előtt jelentkeznek, kezdetben rövid ideig tartó
szimplex mozgásos vagy hangadásos tic formájában. A következő években hullámzó a
lefolyása, spontán súlyosbodnak vagy javulnak. Legsúlyosabb 10-12 éves kor körül, majd
enyhülnek, és a betegek jelentős részénél serdülőkor után teljesen meg is szűnik. Néhány
esetben súlyosabb formát ölt, gyógyszeres kezelésre kevésbé reagál, és egyéb tünetek is
társulnak hozzá (kényszeresség, szorongás, depresszió), melyek miatt tartós orvosi kezelés
lesz szükséges.
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