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:: Σύνδρομο Tourette 

 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA856 

 

 

ΠΕΡΗΛΗΨΗ 

Το σύνδρομο Tourette (TS) χαρακτηρίζεται από κινητικά και φωνητικά τικ που συνδέονται με 

ποικίλους βαθμούς ψυχιατρικής συννοσηρότητας. Η επίπτωση του συνδρόμου υπολογίζεται ότι  

είναι 0.4-1/100, στο γενικό πληθυσμό. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

πολλαπλών κινητικών και τουλάχιστον ενός φωνητικού  τικ που παρατηρούνται για τουλάχιστον 

ένα χρόνο και εμφανίζονται πριν τα 18 έτη, απουσία άλλης αναγνωρίσιμης αιτίας. Οι ασθενείς 

έχουν επίσης ποικίλη ψυχιατρική συννοσηρότητα, στις οποίες συμπεριλαμβανονται η 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (Obsessive - Compulsive Disorder (OCD)), η διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (Attention deficit-hyperactivity disorder, ADHD), ο 

πανικός  και οι επιθέσεις οργής, ο αυτο-ακρωτηριασμός και οι αγχώδεις διαταραχές. Η έναρξη 

είναι κατά την παιδική ηλικία και η πορεία χαρακτηρίζεται από διαδοχικές περιόδους σχετικής 

επιδείνωσης και βελτίωσης των τικ Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν βελτίωση στο τέλος της 

δεύτερης δεκαετίας της ζωής, αλλά τα συμπτώματα μπορεί να επιμένουν στην ενήλικη ζωή σε 

περίπου ένα τρίτο των ασθενών. Η αιτία του συνδρόμου Tourette είναι άγνωστη, αλλά φαίνεται 

να παίζουν ρόλο η γενετική προδιάθεση και ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Από την 

παθοφυσιολογική πλευρά, έχει προταθεί η δυσλειτουργία του ντοπαμινεργικού συστήματος, 

καθώς και των νευρωνικών δικτύων στις περιοχές των βασικών γαγγλίων και του 

προμετωπιαίου φλοιού. Αυτές οι δυσλειτουργίες πιστεύεται ότι σχετίζονται με την ανώμαλη 

μετανάστευση των GABA-εργικών και χολινεργικών ενδονευρώνων. Η διάγνωση είναι κλινική και 

βασίζεται στα συμπτώματα που ορίζονται στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών 

Διαταραχών (DSM-IV-TR). Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα μυοκλονία, 

δυστονία, χορεία, παροξυσμική δυσκινησία, ημιβαλλισμό, ημίσπασμο προσώπου, στερεοτυπία, 

μανιερισμό, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, ακαθησία, το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών και 

επιληψία. Η θεραπεία του συνδρόμου Tourette και των σοβαρών τικ είναι συχνά δύσκολη και 

απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση (νευρολόγος, ψυχίατρος, ψυχολόγος και κοινωνικοί 

λειτουργοί). Σε ήπιες περιπτώσεις, συνήθως συνιστάται η ενημέρωση του ασθενούς και 

ψυχολογική αντιμετώπιση. Οι φαρμακευτικές θεραπείες, περιλαμβανομένων των 

νευροληπτικών, είναι ουσιαστικής σημασίας σε ασθενείς με μέτριες και σοβαρές μορφές της 

νόσου. Πρόσφατα έχει βρεθεί ότι η γνωσιακή - συμπεριφορική θεραπεία (CBT) είναι χρήσιμη στη 

θεραπεία των τικ. Για ορισμένα μεμονωμένα τικ, η έγχυση της βοτουλινικής τοξίνης μπορεί να 

αποδειχθεί ευεργετική. Η ψυχιατρική συννοσηρότητα, όταν παρουσιάζεται, συχνά δικαιολογεί 

ειδική θεραπεία. Σε πολύ σοβαρές μορφές του συνδρόμου Tourette, η θεραπεία με εν τω βάθει 

διέγερση του εγκεφάλου (DBS) από τις περιοχές συνειρμού και συναισθήματος του θαλάμου ή 

της ωχρής σφαίρας είναι επί του παρόντος υπό αξιολόγηση σε ένα πολυ-κεντρικό πρωτόκολλο. 

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών 

αναρρώνουν όταν ενηλικιωθούν, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο εξακολουθεί να υποφέρει από τικ με 

ποικίλους βαθμούς κοινωνικής και λειτουργικής ανεπάρκεια. 
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o Καθ.:  Jean-Luc HOUETO 
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Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2011 

Μετάφραση: Αύγουστος 2013 

 

 

 

Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


