Oswoić tiki. Praktyczny poradnik o zespole Tourette’a. Praca zbiorowa.

Tomasz Wolańczyk, Piotr Janik, Agnieszka Sobiegała,
Katarzyna Szamburska-Lewandowska, Tomasz Srebnicki, Natalia Szejko,
Maciej Soborczyk, Katarzyna Wróbel, Radosław Jasiński
Publikacja wydana w ramach projektu „Z Tourettem po Polsce – program przeciw
wykluczeniu chorych”, który jest realizowany w ramach programu Obywatele dla
Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
© Copyrights for the edition 2016 by Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a
© Copyrights for texts 2016 by Authors

Redaktor:
Joanna Tarasiewicz
Projekt okładki:
Marta Buchowiecka, White Boat
Redakcja techniczna i skład:
MyWorks Marcin Rossa
Wydawca:
Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a
ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
e-mail: tourette@tourette.pl
www.tourette.pl
tel.: +48 22 828 91 28 wew. 143
Wydanie pierwsze
Warszawa 2016
ISBN 978-83-944966-0-9

1

Spis treści
Wstęp 5
1. Co to są tiki 7
2. Diagnoza i zasady leczenia zaburzeń tikowych 17
3. Nie tylko tiki, czyli zaburzenia współwystępujące 33
4. Leczenie farmakologiczne tików 43
5. Psychoterapia w leczeniu tików 53
6. Uczeń z tikami w szkole 65
7. Dziecko z tikami w systemie rodzinnym 81
8. Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a. Rys historyczny 97

2

Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a składa serdeczne podziękowania
wszystkim autorom niniejszej publikacji za ich bezinteresowny wkład
i zaangażowanie w powstanie poszczególnych rozdziałów oraz udzielone
wsparcie merytoryczne. Dzięki ich społecznej pracy powstał pierwszy polski
poradnik na temat zespołu Gillesa de la Tourette’a.
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Wstęp
Choroba tików, określana często jako Zespół Tourette’a (ZT), należy do tych rzadkich
schorzeń, o których wiedza nie jest powszechna nie tylko w społeczeństwie, ale także wśród
fachowców: lekarzy i terapeutów, a także innych osób z racji swojego zawodu lub funkcji
stykających się z osobami cierpiącymi na ZT, np. nauczycieli, urzędników, policjantów.
Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, powstała dzięki zaangażowaniu członków
i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a – całkowicie społecznej
inicjatywy – które od blisko dwudziestu lat wspiera osoby chore i ich bliskich oraz
propaguje wiedzę na temat ZT.
Naszą intencją nie było wydanie pracy naukowej – choć autorami tekstów są wybitni
naukowcy, lekarze i praktycy – ale przygotowanie praktycznego kompendium, które będzie
służyło wszystkim zainteresowanym jako godne zaufania źródło faktów i informacji na
temat choroby tikowej, będzie swoistym punktem pierwszego kontaktu, z którego
zainteresowani będą mogli zaczerpnąć podstawową wiedzę o istocie schorzenia, jego
diagnozowaniu oraz terapii i metodach wsparcia.
Mamy nadzieję, że jej wydanie przyczyni się do większego zrozumienia sytuacji
i specyficznych potrzeb osób cierpiących na ZT oraz problemów i wyzwań, jakie stoją przed
nimi i ich rodzinami.
Choroba tików ma wiele postaci, a jej objawy powodują, iż można ją również nazwać
„chorobą samotności”. Kiedy dotyka – najczęściej bardzo młodych ludzi – niesie z sobą nie
tylko cierpienie fizyczne, ale przede wszystkim wyzwala cały wachlarz problemów
emocjonalnych i socjalizacyjnych, na tyle trudnych, a wręcz przytłaczających, iż często
prowadzą one do wymuszonej lub dobrowolnie wybranej izolacji.
W myśleniu o ZT jako schorzeniu, które ma swój aspekt społeczny/kulturowy, dwa
wymiary są niezwykle ważne. Pierwszy dotyczy sytuacji samych chorych, których
zachowanie będące emanacją objawów ZT budzi zdziwienie, lęk, a nawet odrazę otoczenia.
Może być źródłem konfliktów, ostracyzmu, wręcz fizycznego prześladowania osób, które
nie są w stanie, pomimo wielkiego wysiłku, zachowywać się i wyrażać zgodnie
z powszechnie przyjętymi i akceptowanymi normami. W naszym zabieganym i ciągle
jeszcze mało tolerancyjnym społeczeństwie niewiele osób zadaje sobie trud głębszego
zastanowienia się nad przyczynami „złego zachowania”, dziwnych gestów czy uznawanych
za wulgaryzmy słów padających z ust nieznanego bliżej człowieka, szybko negatywnie go
kategoryzując lub pejoratywnie naznaczając.
Drugi wymiar „samotności” to sytuacja rodzin osób dotkniętych ZT. Nie ma niczego
gorszego niż świadomość rodzica, iż nie może pomóc własnemu dziecku, że nawet za cenę
swoich największych poświęceń nie zdobędzie cudownego lekarstwa – pogodzenie się z tą
prawda jest nieomal niemożliwe. Codzienne towarzyszenie bliskim dotkniętym ZT w ich
trudnej drodze jest źródłem wielkiego stresu i cierpienia, w którym ulżyć może jedynie
zrozumienie i pomoc ze strony innych ludzi. To właśnie ta pomoc i wsparcie są jedynymi
skutecznymi „medykamentami”, jakie do tej pory wynaleziono na ZT.
Oni, chorzy i ich bliscy, nie muszą być skazani na samotną walkę, dlatego tak ważne jest
istnienie Stowarzyszenia, tworzenie i funkcjonowanie grup wsparcia i systematyczna praca
nielicznej, ale rosnącej grupy wolontariuszy upowszechniających wiedzę o ZT, niosących
wsparcie i otuchę wciąż nowym potrzebującym.
Martin Luter King powiedział kiedyś: „Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem
życia jest: co robisz dla innych?”. Każdy powinien sobie od czasu do czasu zadać to
pytanie, a świat będzie lepszy, bo oparty na ludzkiej solidarności. Bez osobistego
zaangażowania Maćka, Kasi i dosłownie kilku innych osób nie mogłaby istnieć warszawska
baza naszych działań: organizacja, projekty, infolinia, strona internetowa i forum. Bez
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zaangażowania i osobistej odwagi takich młodych ludzi jak Bartek czy Wiktor nie
powstałyby filmy i inne materiały dostępne w mediach społecznościowych. Bez
zaangażowania sieci lokalnych liderów i ich pomocników nie udałoby się dotrzeć
z informacją do kolejnych miast, szkół i społeczności. Bez naukowej i klinicznej pracy
profesorów Tomasza Wolańczyka i Piotra Janika czy doktor Agnieszki Sobiegały nie
moglibyśmy nawet marzyć o jakościowej zmianie w aspekcie diagnozowania i edukacji
profesjonalistów w naszym kraju. Więcej informacji o naszej pracy, historii Stowarzyszenia
i tworzących go ludziach znajdzie Czytelnik w ostatnim rozdziale książki, który zarazem
jest formą podziękowania dla wszystkich, którzy poświęcili innym część siebie.
Kiedy pomyślimy o ZT, pamiętajmy – w każdej szkole jest takie dziecko, w każdej
społeczności dorosłych jest ktoś, kogo natura „obdarzyła” tą przypadłością. To normalni,
zdolni, pełnowartościowi obywatele, którzy chcą żyć tak jak inni i najczęściej nie oczekują
pomocy, ale przede wszystkim zrozumienia i tolerancji.
Źródłem tego zrozumienia musi być rzetelna wiedza i szeroko dostępna informacja. Mamy
nadzieję, że ta książka będzie kolejnym krokiem na długiej drodze do powszechnej
świadomości i akceptacji. Mamy również nadzieję, że przyczyni się do wzrostu
świadomości skali zjawiska i w konsekwencji skłoni do podjęcia dalszych badań nad
poszukiwaniem skutecznych metod terapii.
Radosław Jasiński
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1. Co to są tiki

Piotr Janik1, Natalia Szejko2
1 Oddział Neurologii, Szpital Wolski, Warszawa
2 Oddział Neurologii, Szpital Wolski, Warszawa; Katedra i Klinika Neurologii,
Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

De nicja
Tiki to gwałtowne, szybkie, nawracające i nierytmiczne ruchy (tiki ruchowe) lub
wokalizacje, odgłosy (tiki głosowe) o zmiennym nasileniu i częstości, pojawiające się
zazwyczaj w seriach. Tiki klasyfikowane są w medycynie jako zaburzenie wywołane
nieprawidłową czynnością części mózgu, zwanej układem pozapiramidowym,
odpowiedzialną za nieświadomą kontrolę ruchu.

Podział
Tiki ruchowe i głosowe dzielą się na proste i złożone. Niektórzy klinicyści wyróżniają tiki
głosowe powstające przy użyciu strun głosowych (np. koprolalia, czyli wypowiadanie słów
uchodzących za nieprzyzwoite) i tiki dźwiękowe, które powstają poza krtanią (np.
pociąganie nosem, mlaskanie).
Tiki ruchowe proste wywołane są skurczem pojedynczego mięśnia i dzielą się na kloniczne
(gwałtowne i krótkie) i toniczne. Tikami ruchowymi prostymi (klonicznymi) są, np.:
mrużenie powiek, wzruszanie ramionami, potrząsanie głową, marszczenie czoła, otwieranie
ust, wytrzeszczanie oczu, unoszenie brwi, ściąganie warg w ryjek, wysuwanie języka,
grymasy twarzy. Tiki ruchowe toniczne polegają na izometrycznym skurczu mięśnia
(mięsień się kurczy, ale nie dochodzi do ruchu/przemieszczenia części ciała). Napinanie
mięśni brzucha, uda, całej kończyny górnej, szyi, pośladków są tego rodzaju tikami.
Występują często w zespole Gillesa de la Tourette’a (ZT), mogą pojawiać się w każdym
wieku.
Tiki głosowe proste to dźwięki nieartykułowane: chrząkanie, pociąganie nosem,
pokrzykiwanie, gwizdanie, wąchanie przedmiotów lub swoich rąk, mlaskanie, cmokanie,
pojękiwanie, mruczenie, szczekanie i naśladowanie innych dźwięków wydawanych przez
zwierzęta, głośne odbijanie.
Tiki złożone angażują wiele grup mięśniowych, są wolniejsze, dłuższe i sprawiają
wrażenie celowo wykonywanych ruchów dowolnych lub zrozumiałych wypowiedzi
mających pewne znaczenie. Tiki ruchowe złożone to: dotykanie przedmiotów lub innych
ludzi, poklepywanie, podskakiwanie, kucanie, kopanie, długie spojrzenie utkwione
w jednym punkcie, gryzienie, wyrzucanie w górę rąk, utrzymywanie niekomfortowej
pozycji (postawy dystoniczne), obracanie się wokół siebie, pochylanie, zagryzanie warg,
lizanie siebie lub innych osób, całowanie przedmiotów, wykonywanie obscenicznych
gestów (kopropraksja), naśladowanie ruchów innych osób (echopraksja).
Koprolalia (niecelowe przeklinanie), echolalia (powtarzanie zasłyszanych sylab,
fragmentów słów), palilalia (powtarzanie swoich wypowiedzi), powtarzanie sylab (yyy, aaa,
och), słów (co powiesz, weź przestań) i fragmentów zdań, nietypowości mowy
(przeciąganie słów, zmiany intonacji głosu) to tiki głosowe złożone. Rozpowszechnione,
nawet wśród lekarzy, jest błędne przekonanie, że koprolalia jest stałym objawem ZT.
W rzeczywistości koprolalia dotyczy ¼ wszystkich chorych z ZT z początkiem wystąpienia
około 12 roku życia (dalej r.ż.).
U młodzieży i osób dorosłych występują niekiedy tiki wyzwalane bodźcem (stimulus
boundtics). Tiki ruchowe, rzadziej głosowe, pojawiają się w odpowiedzi na bodziec
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wzrokowy (napis na koszulce, określony gest lub mina innej osoby), słuchowy (kaszel,
określona wypowiedź drugiego człowieka), dotykowy (uciskające skarpety lub kołnierzyk
koszuli) lub myśl (zazwyczaj ta sama). U obserwowanego przez nas pacjenta z ZT
występował bardzo głośny krzyk (tik głosowy prosty) na wspomnienie zawstydzającej
i kompromitującej sytuacji, która miała miejsce w trakcie przyjęcia w firmie, w której chory
pracował. Ten krzyk był sposobem na odsunięcie myśli o przykrym zdarzeniu. Innym
przykładem tików wyzwalanych bodźcem są omówione już wyżej niektóre tiki złożone:
ruchowe (echopraksja) i głosowe (echolalia). Tiki wyzwalane bodźcem mogą wiązać się
z wykonywaniem niebezpiecznych lub zabronionych czynności. Mogą nimi być: potrzeba
dotknięcia rozżarzonej patelni, zaciągnięcia hamulca ręcznego w czasie szybkiej jazdy
samochodem czy zaciśnięcia dłoni na przewodach wysokiego napięcia po przeczytaniu
ostrzegającej informacji o grożącym niebezpieczeństwie.
Prawdopodobnie jedynie u młodzieży i osób dorosłych mogą występować tiki mentalne
(poznawcze, kognitywne) pojawiające się wyłącznie w umyśle (myślach) chorego.
Najczęściej polegają one na powtarzaniu (sylab, słów, fragmentów zdań, całych zdań,
wypowiedzi swoich lub innych osób, przeczytanego tekstu, tekstów piosenek, rytmów
muzycznych), ‘bezgłośnym’ przeklinaniu (mentalna koprolalia), bezproduktywnym liczeniu
w ciszy, mówieniu do siebie (analizowanie). Pozycja nozologiczna tików mentalnych nie
jest jasna i możliwe, że zaburzenie to jest postacią myśli natrętnych (obsesji). Objawy
obsesyjno-kompulsyjne stwierdza się u większości pacjentów, u których występują tiki
mentalne. Podobna sytuacja występuje w przypadku tików wyzwalanych bodźcem, które
bardzo przypominają obsesyjne impulsy (przymus wykonania niechcianej i niebezpiecznej
czynności, np. włożenie ręki do wrzącej wody). Różnica między tikami a myślami
natrętnymi ma polegać na braku związku z lękiem (tiki) lub obecności lęku (obsesje).
W praktyce klinicznej rozróżnienie tych zaburzeń jest zadaniem niezwykle trudnym.
Interesujące jest, że oba rodzaje tików niemal nigdy nie są zgłaszane spontanicznie przez
chorych i ich występowanie możliwe jest do ustalenia dopiero przez zadawanie
odpowiednich pytań przez lekarza badającego.
Tiki dystoniczne, które należą do tików ruchowych, są wolniejsze, sprawiają wrażenie
celowych i prowadzą do chwilowej, wymuszonej pozycji części ciała, którą obejmują.
Przykładem tików dystonicznych mogą być: silne, „zatrzymane” zaciskanie powiek, skręty
głowy i szyi, skręcanie stopy i ręki z nienaturalnym ustawieniem palców, wyginanie ciała do
boku lub do tyłu (tzw. postawy dystoniczne). U niektórych osób tiki dystoniczne mogą
wysuwać się na pierwszy plan, co może prowadzić do pomyłek diagnostycznych tików
i innego zaburzenia z grupy ruchów mimowolnych, czyli dystonii. Tiki dystoniczne
występują bardzo często u większości chorych z ZT, mogą pojawić się w każdym wieku.
Tiki blokujące powodują nagłe przerwanie ‘trwającej’ czynności dowolnej, np. mowy lub
chodu. Przeciągłe jąkanie, które ‘paraliżuje’ komunikowanie się i pojawia się w czasie
mówienia lub nagłe zatrzymanie się w trakcie poruszania to tiki blokujące.

Cechy charakterystyczne
Charakterystyczną cechą tików są poprzedzające je objawy czuciowe, takie jak:
mrowienie, drętwienie, swędzenie skóry, uczucie ucisku, napięcia, gorąca w obrębie części
ciała, w której w krótkim czasie pojawia się tik, np. drapanie/swędzenie w gardle
poprzedzające chrząkanie czy uczucie napięcia mięśni szyi z następczym uniesieniem barku
i ruchem głowy. Objawy te zwykle nie występują (lub trudno ustalić ich występowanie)
u małych dzieci przed ١٠ r.ż. i przed tikami wykonywanymi w bardziej automatyczny
sposób (mrużenie oczu). Ponieważ opisane objawy czuciowe (sensoryczne) są dokuczliwe
dla chorego i ustępują na krótko w następstwie tiku (odczucie ulgi po tiku – inna cecha
charakterystyczna tików), tiki często bywają odbierane jako zachowania wykonywane
celowo, zwłaszcza przez osoby dorosłe. Świadomość celowego wykonywania tiku ma

7

większość chorych po 12 r.ż. [2]. Z tego powodu niektórzy autorzy klasyfikują tiki na
pograniczu ruchów mimowolnych i dowolnych. Trzecią ważną cechą tików jest zdolność do
celowego ich powstrzymania, co związane jest z narastającym uczuciem bliżej
nieokreślonego niepokoju, napięcia i dyskomfortu.
Tiki charakteryzuje zmienność nasilenia, liczby i rodzaju tików w czasie, nawet w ciągu
jednego dnia. W efekcie u chorych współistnieją okresy niezbyt dokuczliwych tików
i okresy, kiedy to nasilenie choroby znacznie ogranicza codzienne życie. Tiki często
występują seriami, chociaż w nieregularnych odstępach czasu. Czynniki zmniejszające
nasilenie tików to sen, wykonywanie czynności wymagających koncentracji i koordynacji
ruchowej (jazda na rowerze, gra na instrumencie muzycznym, taniec, prowadzenie
samochodu) oraz wysiłek fizyczny, np. uprawianie sportu (tiki osłabiają się w czasie i po
wysiłku). Alkohol, używki z konopii, gorączka, relaks, orgazm również mogą zmniejszać
nasilenie tików u niektórych chorych. Tiki mogą nasilać się pod wpływem stresu, emocji,
podekscytowania (przyjęcie urodzinowe, wycieczka do wesołego miasteczka), zmęczenia,
choroby, rozmowy o tikach i wtedy, kiedy chory przebywa sam. U niektórych osób również
miesiączka, jedzenie, niektóre napoje (kawa), upalna pogoda mogą nasilać tiki. Regułą jest
mniejsze nasilenie tików w szkole, pracy, otoczeniu nieznanych osób, a większe w domu
i przy znanych osobach [4, 5]. Te same sytuacje mogą nasilać lub zmniejszać tiki u różnych
nawet tych samych osób. Oglądanie telewizji może nasilać tiki (ekscytujące widowisko
telewizyjne) lub je zmniejszać (spokojny program dokumentalny wymagający skupienia).
Wizyta w gabinecie lekarskim zwykle hamuje tiki (lekarz jest osobą nieznajomą), ale może
też je wyzwalać (rozmowa o chorobie). Ciekawą cechą tików jest podatność na wywołanie
tiku (suggestibility). Tiki, które występowały w przeszłości i już dawno o nich chory
zapomniał, mogą pojawić się ponownie, jeśli staną się tematem bieżącej rozmowy, kiedy
pacjent przypomni sobie o ich wcześniejszym istnieniu. Taka sytuacja ma miejsce w czasie
badania lekarskiego, gdy lekarz pyta o wszystkie możliwe tiki występujące w ZT w celu
ustalenia, które tiki występują obecnie ,a które pojawiały się w przeszłości. Taka lista
możliwych tików znajduje się w kwestionariuszu skali Yale (Yale Global Tic Severity Scale
– YGTSS), służącej do oceny stopnia nasilenia tików.

Różnicowanie
Dystonia i mioklonie
Tiki należy różnicować z innymi ruchami mimowolnymi (dystonia, mioklonie). Tiki
dystoniczne takie, jak: zaciskanie powiek, skręty szyją lub odginanie palców rąk mogą do
złudzenia przypominać odpowiednio kurcz powiek (blepharospasmus), kręcz karku
(dystonia szyjna) lub dystonię dłoni. Zaburzenia te należą do dystonii ogniskowych.
Dystonia prowadzi zazwyczaj do dłużej trwających wymuszonych pozycji ciała, nierzadko
stwierdza się utrwalony przykurcz (np. skręt głowy w bok w kręczu karku czy pochylenie
tułowia w dystonii uogólnionej), który nigdy nie pojawia się w przypadku tików
dystonicznych.
Mioklonie polegają na nagłym, szybkim i krótkotrwałym ruchu części lub całego ciała.
Gwałtowne szarpnięcia całym ciałem, głową lub nagłe prostowanie ręki w łokciu mogą być
zarówno tikami, jak i miokloniami, choć tikom w odróżnieniu od mioklonii towarzyszą
poprzedzające je doznania czuciowe, nie są one jednak, jak już wspomniano, zawsze
obecne. Jeśli wspomnianym ruchom mimowolnym towarzyszą wokalizacje rozpoznaje się
tiki i ZT. Różnicowanie jest bardzo trudne, gdy tiki głosowe nie występują. W takiej sytuacji
możliwe jest rozpoznanie tików ruchowych przewlekłych lub mioklonii. Mioklonie mogą
być również rodzajem napadów padaczkowych i objawem tzw. padaczki mioklonicznej.
Pomocne w różnicowaniu jest występowanie innych rodzajów napadów padaczkowych (np.
napadów nieświadomości i drgawek kloniczno-tonicznych w młodzieńczej padaczce
mioklonicznej) oraz zapis elektroencefalograficzny (EEG). Zapis ten musi być zawsze
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interpretowany razem z objawami klinicznymi, ponieważ typowe zmiany stwierdzane
w padaczce mogą być również u chorych z tikami, u których napady padaczkowe nie
występują.
Różnicując tiki z innymi ruchami mimowolnymi, należy zawsze pamiętać o typowych
cechach tików: zmienność w czasie, ustępowanie jednego i pojawianie się innego tiku
w innej części ciała, poprzedzające wrażenia czuciowe, chwilowa ulga po wykonaniu tiku,
możliwość krótkotrwałego powstrzymania, podatność na pojawianie się tików
występujących w przeszłości (suggestibility). Ponadto dystonia i mioklonie to ruchy
mimowolne o stałym, utrwalonym wzorcu ruchowym, niezmieniające się na przestrzeni
miesięcy i lat, co odróżnia je od tików charakteryzujących się dużą zmiennością.
Stereotypie ruchowe
Odróżnienie tików, zwłaszcza tików ruchowych złożonych, od stereotypii ruchowych
może sprawiać trudność. Typowe stereotypie to: ssanie kciuka, kręcenie włosów, uderzanie
palcami o palce drugiej ręki, kołysanie ciałem. Ruchy stereotypowe podobnie do tików
występują napadowo oraz są nasilane przez zmęczenie i stres. Ruchy stereotypowe
pojawiają się wcześniej, zwykle przed 2 r.ż., są bardziej stałe (mają ten sam wzorzec
ruchowy na przestrzeni lat), rytmiczne, dłuższe (minuty), nie mają określonego celu,
chociaż sprawiają wrażenie ruchów dowolnych, dotyczą zazwyczaj rąk lub całego ciała.
Tiki pojawiają się zazwyczaj później, około 7. r.ż., są zmienne w lokalizacji i nasileniu,
nierytmiczne, krótsze (sekundy), nieregularne, gwałtowne i nieprzewidywalne, niemal
zawsze obejmują twarz i głowę. Ruchy stereotypowe, w przeciwieństwie do tików, nie są
związane z narastaniem wewnętrznego niepokoju po zahamowaniu ruchu ani z potrzebą
jego wykonania w celu zmniejszenia przykrych objawów czuciowych, dlatego dziecko
rzadko próbuje świadomie je powstrzymać. Zaangażowanie w wykonanie jakiejś czynności
hamuje tiki, a wyzwala stereotypie ruchowe. Upośledzenie rozwoju psychoruchowego, stałe
nasilenie i występowanie w jednej okolicy ciała, utrzymywanie się izolowanej czynności
złożonej przy braku prostych tików twarzy i głowy w wywiadzie sugeruje raczej
stereotypowe zaburzenie ruchowe niż tik. Stereotypie pojawiają się najczęściej w przebiegu
całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm i inne zaburzenia z kręgu autyzmu),
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (Obsessive Compulsive Disorder – OCD),
specyficznych zaburzeń umiejętności szkolnych, opóźnionego rozwoju psychoruchowego
i mowy [5]. Różnicowanie tików i stereotypii ruchowych utrudnia fakt, że oba zaburzenia
mogą współistnieć w ZT.
Czynności natrętne (kompulsje)
Z praktycznego punktu widzenia odróżnienie czynności natrętnych (kompulsji) od tików
ruchowych złożonych, chociaż często niełatwe, jest istotne, ponieważ leczenie obu zaburzeń
jest inne. Kompulsje to zachowania lub czynności psychiczne występujące samoistnie lub,
częściej, jako odpowiedź na pojawiające się myśli natrętne (obsesje), wykonywane według
określonych zasad i reguł. Celem ich jest zmniejszenie lęku powstałego w następstwie
obsesji (będących źródłem lęku) lub zapobieżenie określonej sytuacji będącej przyczyną
złego samopoczucia. Cechami wspólnymi tików i kompulsji są: mniejsze nasilenie przy
skupieniu uwagi, nasilenie przez emocje i podekscytowanie, możliwość zahamowania,
większe nasilenie w domu, a mniejsze poza domem (w szkole, pracy). Wspólne
występowanie obsesji i kompulsji jest typowe dla zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
(nerwicy natręctw).
W tabeli 1 wymieniono cechy pomocne w różnicowaniu obu czynności. Kompulsje w ZT
pojawiają się zazwyczaj 2 lata po wystąpieniu pierwszych tików, największe nasilenie
pojawia się po upływie dwóch lat po okresie największego nasilenia tików, czyli między 12
a 14 r.ż. OCD bez tików może wystąpić w każdym momencie dorastania (10-20 r.ż.) jak
również u osób dorosłych. Kompulsje są egodystoniczne, czyli sprzeczne z cechami
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osobowości, w odróżnieniu od tików, które są egosyntoniczne, czyli stanowią integralną
część osobowości pacjenta i fragment jego zachowań (chociaż nieprawidłowy i przesadny).
Celem zachowań kompulsyjnych jest zmniejszenie lęku, w odróżnieniu od tików, które mają
na celu redukcję dokuczliwych objawów sensorycznych. Kompulsje często mają charakter
logiki zdarzeń (jeśli tego nie zrobię, to coś złego się stanie, np. jeśli nie umyję rąk, to zarażę
się bakteriami, jeśli nie sprawdzę, czy zakręciłem gaz, to spłonie mój dom) [5]. Czasami
sprawiają wrażenie przesądów lub zachowania magicznego, czego ilustracją niech będzie
wypowiedź dorosłego pacjenta z ZT, leczonego przez autora.
Stukam dłonią o stół zawsze tyle razy, by skończyć na liczbie nieparzystej, ale nigdy
większej niż 19. Mogę stukać 9, 11, 13 razy, ale nie więcej niż 19. Jeśli się pomylę lub mam
wątpliwość, czy nie zakończyłem na liczbie parzystej, narasta we mnie nieprzyjemne
uczucie, które mogę rozładować tylko poprzez rozpoczęcie stukania dłonią i liczenia w myśli
od początku. Zdaję sobie sprawę, że to, co robię, jest absurdalne i pozbawione sensu, ale
potrzeba stukania i narastający dyskomfort przy próbie powstrzymania się od tej czynności
zwycięża. Tylko gdy stukam ręką do liczby nieparzystej, ta dokuczliwa myśl, która zmusza
mnie do robienie tego, odchodzi i odczuwam ulgę [5].
Niekiedy różnicowanie tików i kompulsji jest jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ
u tego samego chorego mogą pojawiać się oba zaburzenia. Choremu, który ma wrażenie
lepkich palców (odczucie sensoryczne poprzedzające tik) towarzyszy myśl o brudnych
rękach (obsesja). Dyskomfort jest spowodowany zarówno wrażeniem czuciowym, jak
i natrętną myślą. W tym przypadku następująca czynność ruchowa (kompulsje mycia rąk)
spowodowana jest dwoma czynnikami. Termin tiki kompulsyjne (dotykanie, poklepywanie)
dotyczy sytuacji, kiedy odróżnienie tików od kompulsji jest niemożliwe.

10

Tabela. Różnicowanie tików ruchowych złożonych i czynności natrętnych (kompulsji) [5].
Tiki

Kompulsje

7 rż

10 rż

objawy czuciowe

obsesje

egosyntoniczne

egodystoniczne

Lęk

nie występuje

zwykle obecny

Sen

mniej nasilone ale obecne

nie występują

znaczna

niewielka

Początek
Objaw poprzedzający
Związek z cechami
osobowości

Zmienność

Postrzeganie przez chorego

ruch mimowolny
lub dowolny

ruch dowolny

Inne choroby
Odkrztuszanie czy pociąganie nosem należy różnicować z alergią, mrużenie oczu
z osłabieniem ostrości wzroku, zapaleniem spojówek i innymi chorobami narządu wzroku.
Tiki często różnicuje się z padaczką. Tiki oczu (wpatrywanie się, fiksowanie wzroku na
jednym punkcie, obracanie oczu) mogą sprawiać wrażenie ‘zawieszania się’ dziecka
w trakcie dłużej trwającej serii tików, co sugeruje napady padaczkowe typu
nieświadomości. Nagłe szarpnięcia jednej kończyny mogą być również objawem padaczki
(tzw. napady padaczkowe częściowe ruchowe proste). Proste wokalizacje mogą być jednym
z objawów napadu padaczkowego częściowego złożonego, który jednak zawsze przebiega
z utratą świadomości. Tikom nigdy nie towarzyszy utrata świadomości. Badanie EEG może
pomóc, chociaż, jak wspomniano, zmiany napadowe nie należą do rzadkości w ZT [5].
Tiki zazwyczaj ustępują we śnie. U niektórych osób mogą utrzymywać się w czasie snu,
ale i tak zawsze są bardziej nasilone w ciągu dnia. Tiki we śnie należy różnicować
z zespołem niespokojnych nóg (Restless Legs Syndrome – RLS), którego objawami są
przymus poruszania nogami, pojawiający się w pozycji leżącej i w godzinach nocnych,
a ustępujący w ciągu dnia i w czasie chodzenia [5, 7].
Tiki różnicuje się też z ruchami pląsawiczymi, które są bardziej płynne, przypominają
taniec i niepokój ruchowy. Pląsawica mała (taniec św. Wita, pląsawica Sydenhama) jest
najczęstszą przyczyną ruchów pląsawiczych u dzieci zaczynających się między 10 a 15 r.ż.
Nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego po przebytej infekcji paciorkowcem jest
przyczyną tej, obecnie rzadkiej w krajach cywilizowanych, choroby. Wokalizacje i tiki
ruchowe mogą występować również w chorobie Huntingtona (inna nazwa pląsawica
Huntingtona), która jest rodzinną, ciężką chorobą mózgu, mającą początek w wieku
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dorosłym i towarzyszącymi innymi objawami neurologicznymi (otępienie, pląsawica,
zaburzenia zachowania). Początek tików w wieku dorosłym wymaga zawsze wykluczenia
organicznego uszkodzenia mózgu spowodowanego udarem mózgowym, urazem czaszki,
guzem lub zapaleniem mózgu. Bardzo rzadko tiki mogą być wywołane przewlekłym
przyjmowaniem leków stosowanych przez psychiatrów (neuroleptyki, niektóre leki
przeciwdepresyjne) i neurologów (niektóre leki przeciwpadaczkowe), ale też leków
hamujących pracę przewodu pokarmowego.
Psychogenne zaburzenia ruchowe
‘Prawdziwe’ tiki (w języku medycznym lepiej określać je jako tiki organiczne)
spowodowane są zaburzeniem czynności komórek nerwowych w wyniku nieprawidłowego
działania niektórych związków chemicznych w mózgu (głównie dopaminy). Ruchy
mimowolne przypominające tiki mogą pojawić się pomimo prawidłowego działania
związków chemicznych i niezaburzonej czynności komórek nerwowych w mózgu. W tej
sytuacji tiki określa się jako psychogenne, a chorobę jako zaburzenie dysocjacyjne lub
zespół konwersyjny. U części osób z psychogennymi zaburzeniami ruchowymi przyczyny
nie udaje się ustalić. Cechy charakterystyczne dla tików psychogennych obejmują:
niezmienność i stale duże nasilenie ruchów mimowolnych, brak poprzedzających objawów
czuciowych, brak zdolności do zahamowania tiku, brak ulgi po tiku (raczej dyskomfort),
początek w wieku dorosłym, maksymalne nasilenie tików od początku choroby,
ustępowanie w nieoczekiwanej pozycji lub sytuacji (pozycja leżąca, palenie papierosów).
Odróżnienie tików organicznych od tików psychogennych pozwala uniknąć długotrwałej
terapii farmakologicznej nieskutecznej w leczeniu psychogennych zaburzeń ruchowych.
Właściwa psychoterapia rozpoczęta jak najwcześniej rokuje poprawę. Brak właściwej
diagnozy psychogennych zaburzeń ruchowych w ciągu pięciu lat od początku zachorowania
bardzo zmniejsza szansę na poprawę.
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2. Diagnoza i zasady leczenia
zaburzeń tikowych
Tomasz Wolańczyk1

1 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zaburzenia tikowe
W poprzednim rozdziale przedstawiono wyczerpująco, czym są tiki jako objaw. Pojawiło
się również określenie zespół Gillesa de la Tourette’a (ZT), czyli choroba tikowa, nazwana
tak na cześć francuskiego neurologa, który w XIX wieku opisał pacjentów cierpiących
z powodu tików głosowych i ruchowych. Czy jednak każda osoba, która ma tiki, cierpi na
ten zespół? Oczywiście nie. W zależności od tego, jakie dany pacjent ma tiki i jak często
one występują, można postawić rozpoznanie jednego z zaburzeń tikowych. Jeśli są to tylko
tiki ruchowe lub głosowe, niezbyt często występujące i trwające niezbyt długo (krócej niż
rok), to mówimy o tikach przemijających – typowym przykładem może być mruganie
oczami, które pojawia się u dziecka w momencie dużego stresu (np. pójście do szkoły)
i ustępuje samoistnie po kilku miesiącach. Jeśli trwają dłużej niż rok, ale są tylko ruchowe
lub tylko czuciowe, to mówimy o tikach chronicznych. Jeśli natomiast ktoś ma częste
(nawet codzienne) tiki ruchowe i głosowe – choć niekoniecznie równocześnie, to
rozpoznajemy chorobę tikową. Choroba tikowa to właśnie ZT, po raz pierwszy opisany
w 1885 roku.
Jak widać z tego opisu, podział zaburzeń tikowych jest dość akademicki i przypomina
dzielenie włosa na czworo, zwłaszcza że najprawdopodobniej mamy do czynienia z jednym
zaburzeniem, o różnym stopniu nasilenia, od minimalnego (pojedynczy tik co kilka dni) do
bardzo ciężkiego, jak u chorych z nasilonym ZT, kiedy to stale powtarzające się tiki mogą
niemal uniemożliwiać codzienne życie. Co więcej, zgodnie z tym podziałem, pacjent, który
zgłasza się do lekarza z tikami ruchowymi występującymi od jedenastu miesięcy otrzyma
inna diagnozę podczas pierwszej wizyty, a inną, kiedy zgłosi się ponownie do lekarza dwa
miesiące później.
Zaburzenia tikowe są schorzeniami neuropsychiatrycznymi występującymi w każdym
wieku, lecz – ze względu na rozpoczynanie się zwykle w dzieciństwie – klasyfikowane są
wśród zaburzeń funkcjonowania społecznego rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie
lub wieku młodzieńczym, mimo ewidentnie biologicznego, a nie emocjonalnego podłoża
choroby.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10, obowiązująca także w Polsce, zgodna jest
z tendencją do uważania wszystkich zaburzeń tikowych za jedną jednostkę chorobową,
a wszystkie zespoły po prostu określają stopień jej nasilenia. Znajomość zawartych w niej
kryteriów diagnostycznych dotyczy oczywiście profesjonalistów, ale warto znać numery
statystyczne interesujących nas zaburzeń i dokładne kryteria diagnostyczne ich
rozpoznawania.
F95.0. Tiki przemijające

A. Pojedyncze lub liczne tiki ruchowe albo głosowe, albo jedne i drugie, występują
wielokrotnie w ciągu dnia, przez większość dni okresu trwającego co najmniej 4
tygodnie.
B. Zaburzenia trwają 12 miesięcy lub krócej.
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C. W wywiadzie nie ma objawów ZT i zaburzenie nie jest wynikiem stanu
somatycznego ani ubocznych skutków podawania leków.
D. Początek przed 18 r.ż.
Tiki przejściowe są najczęstszą postacią zaburzeń tikowych – ocenia się, że występują u 424% dzieci w wieku szkolnym. Nieznana jest ich rzeczywista częstość występowania
z powodu małego nasilenia objawów i ich przejściowego charakteru. Jest to też
najłagodniejsza postać tików. Są jednak pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o ich przejściowy
charakter. Wieloletnia obserwacja kilkudziesięciu pacjentów wykazała, że część z nich po
latach spełniała kryteria dla choroby Tourette’a (większe ryzyko zostało stwierdzone
w przypadku występowania przejściowych tików wokalnych).
F95.1. Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)

A. Tiki ruchowe albo głosowe, lecz nie jedne i drugie, występują wielokrotnie w ciągu
dnia, przez większość dni okresu trwającego co najmniej 12 miesięcy.
B. W ciągu tego roku nie było remisji trwającej dłużej niż 2 miesiące.
C. W wywiadzie nie ma objawów ZT i zaburzenie nie jest wynikiem stanu
somatycznego ani ubocznych skutków podawania leków.
D. Początek przed 18 r.ż.
Tiki przewlekłe charakteryzują się większym nasileniem objawów niż tiki przejściowe
(mogą występować także u dorosłych). Zaburzenia mają też bardziej stereotypowy,
utrwalony charakter. Są to głównie proste i złożone tiki ruchowe, rzadziej wokalne.
Częstość występowania zespołu oceniana jest na 0,6–1,1%.
F95.2. Zespół tików głosowych i ruchowych (ZT)

A. Liczne tiki ruchowe i jeden lub więcej tików głosowych, występują w jakimś czasie
w okresie trwania zaburzenia, lecz niekoniecznie jednocześnie.
B. Tiki występują wiele razy w ciągu dnia, niemal każdego dnia, dłużej niż rok, bez
remisji trwającej dłużej niż dwa miesiące.
C. Początek przed 18 r.ż.
F95.9. Tiki nieokreślone
Niezalecana kategoria resztkowa dla zaburzeń, które spełniają ogólne kryteria tików, lecz
nie można określić ich specyficznej postaci lub które nie spełniają kryteriów F95.0, F95.1
ani F95.2.

Przebieg choroby tikowej
Przebieg choroby tikowej jest bardzo zmienny. Pierwsze objawy pojawiają się między 2
a 15 r.ż. (najczęściej w wieku około ٧ lat). U większości pacjentów najpierw występuje
pojedynczy objaw. Najczęściej jako pierwsze pojawia się mrużenie oczu, potrząsanie głową
lub grymasy twarzy. Po kilku tygodniach lub miesiącach, tiki przenoszą się w inne miejsce
albo pojawiają się nowe objawy. W miarę rozwijania się choroby u większości pacjentów
pojawiają się rozmaite tiki ruchowe. Często mogą być maskowane i sprawiać wrażenie
czynności zamierzonej, np. przeczesywanie ręką włosów z twarzy, a jedynie osoba dotknięta
nimi zdaje sobie sprawę z tego, że jest to ruch mimowolny. Tiki wokalne, jeśli się pojawiają,
to zazwyczaj po około dwóch latach od wystąpienia tików ruchowych. Najczęściej mają
charakter prosty: pociąganie nosem, chrząkanie czy cmokanie.
Nasilenie tików zmienia się w miarę upływu czasu; objawy stają się szczególnie
dokuczliwe podczas stresu lub innych chorób. Zwykle największe nasilenie choroby
stwierdza się po około dziesięciu latach od rozpoczęcia. Objawy są wtedy
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nieprzewidywalne, mogą zmieniać się z tygodnia na tydzień. Z wiekiem obraz tików
stabilizuje się na pewnym poziomie, u 50% pacjentów z zaburzeniami tikowymi objawy
ustępują lub znacznie zmniejszają się przed 18 r.ż., a u większości (nawet u 80%)
zmniejszają się nadal do pełnej dorosłości (nawet do 30 r.ż.).
Charakterystyczna jest duża zmienność w obrazie choroby u jednej osoby. U niektórych
chorych objawy mogą mieć jednolity charakter, u innych zmienia się ich rodzaj i częstość
występowania. Zmiana obrazu tików zachodzi często bez uchwytnej przyczyny, ale czasami
jest to związane z sytuacją stresową, jak również zmianami hormonalnymi, miesiączkami,
infekcjami. Co interesujące, rozpoczęcie okresu dojrzewania nie wpływa jednoznacznie na
nasilenie tików. U części pacjentów objawy utrzymują się przez całe życie, lecz rodzaj
objawów występujących w dzieciństwie nie jest wskaźnikiem przebiegu u osoby dorosłej.

Rozpoznanie i metody badań
Rozpoznanie zaburzeń tikowych stawia się wyłącznie na podstawie badania pacjenta. Nie
ma badań lub testów potwierdzających to rozpoznanie. Możliwe jest oczywiście wykonanie
rozmaitych badań diagnostycznych wykluczających schorzenia powodujące podobne do
tików objawy, które wyczerpująco opisane zostały w poprzednim rozdziale. Na podstawie
badań można zatem stwierdzić, że ktoś nie ma innych chorób przypominających zaburzenia
tikowe. Jednak zawsze najważniejsze jest stwierdzenie wszystkich charakterystycznych dla
tików cech: mimowolności, objawów poprzedzających, uczucia, że ruch mimowolny służy
do rozładowania pewnego napięcia, możliwości powstrzymania się od tików, wreszcie
zmienności. Jeśli więc lekarz doświadczony w rozpoznawaniu zaburzeń tikowych nie
kieruje pacjenta na przykład na rezonans magnetyczny, nie oznacza to braku staranności.
Jeśli wszystkie objawy, przebieg, wiek wystąpienia zaburzenia są typowe, nie jest konieczne
mnożenie badań diagnostycznych. Lekarz oceniający stan pacjenta z tikami uwzględnia
różne informacje. Najważniejszy jest zawsze wywiad, czyli dokładne wypytanie o to, jakie
objawy u niego występują, jak długo, w jakim nasileniu, ale także pytanie o przebyte
choroby, historię życia, a nawet o choroby występujące w rodzinie. Kolejnych informacji
dostarcza lekarzowi obserwacja pacjenta; bardzo przydatne jest filmowanie pacjentów.
Bardzo pomocne są skale oceniające zarówno nasilenie tików, jak i ich wpływ na
funkcjonowanie osoby nimi dotkniętej, aby móc w sposób w miarę obiektywny opisać stan
chorego w danym momencie. Przykładem takiej skali jest The Yale Global Tic Severity
Scale (YGTSS) zamieszczona na końcu tego rozdziału.
Mimo pozornie prostej diagnozy i charakterystycznych objawów, zaburzenia tikowe często
pozostają nierozpoznane i nieleczone, w Europie średni czas od wystąpienia objawów do
postawienia diagnozy wynosi około pięciu lat.

Jakie są przyczyny zaburzeń tikowych
Jak często bywa w medycynie, najpierw znano metodę leczenia, później zaś ustalono
przyczynę choroby. Przełomowym wydarzeniem w poszukiwaniu przyczyn tej choroby było
doniesienie o pierwszym przypadku skuteczności leczenia lekiem z grupy neuroleptyków –
haloperidolem. W konsekwencji nastąpiło odejście od modelu psychologicznego podłoża
schorzenia, a skłanianie się ku neurologicznemu podłożu. Co ciekawe, sam doktor de la
Tourette uważał, że opisana przez niego choroba to dziedziczne schorzenie neurologiczne.
Obecnie naukowcy upatrują przyczyn powstawania tików w wielu czynnikach:
genetycznych, środowiskowych, nieprawidłowościach anatomicznych i fizjologicznych
mózgu oraz zaburzeniach neuroprzekaźników. Podkreślana jest zwłaszcza rola czynników
genetycznych. Poszukiwaniami genu odpowiedzialnego za występowanie choroby
zajmowało się wielu badaczy. Niestety, jak dotąd bez skutku. Nie wydaje się, aby jeden gen
odpowiadał za powstawanie podatności na wystąpienie tików, obecnie mówi się raczej
o dziedziczeniu wielogenowym. Badania bliźniąt i całych rodzin potwierdziły, że ZT

15

występuje częściej u krewnych pierwszego stopnia pacjentów z tym zespołem niż
w populacji ogólnej. Zespół dziedziczony jest dominujący z różną penetracją genu, co
oznacza, że podatność na wystąpienia tików jest wprawdzie obecna u większości osób
z rodziny dotkniętej tikami, ale choroba może nie ujawniać się wcale bądź w niewielkim
stopniu jako na przykład nieznaczne, przemijające tiki trwające kilka dni. Tak naprawdę nie
wiadomo, co powoduje, w jakim nasileniu cecha ta ujawnia się u określonej osoby.
Wiadomo, że bardziej zagrożeni wystąpieniem tików są chłopcy. Nie tylko czynniki
genetyczne odpowiadają za pojawienie się tików. Złożone przyczyny zaburzeń tikowych
obejmują również wpływ wielu czynników środowiskowych, takich jak poziom stresu,
niekorzystne czynniki związane z ciążą i porodem, ekspozycja na działanie androgenów
(męskich hormonów płciowych), wysokiej temperatury i zmęczenie, jak również
mechanizmy autoimmunologiczne związane z różnego rodzaju infekcjami, jak
paciorkowcowe i mykoplazmozowe, a także toksoplazmoza i borelioza.

Postępowanie w zaburzeniach tikowych
Zaburzenia tikowe obejmują wiele problemów, począwszy od objawów podstawowych,
którymi są tiki, poprzez zaburzone relacje społeczne (poczucie wstydu i napiętnowania,
drwiny rówieśników i otoczenia), zaburzone zachowanie, problemy emocjonalne. Ze
względu na taką liczbę problemów, postępowanie z pacjentem dotkniętym schorzeniem
powinno być kompleksowe. Tak jak obraz kliniczny i przebieg zaburzeń tikowych jest
niezwykle zróżnicowany, tak różne musi być postępowanie z pacjentem. Nie zawsze
bowiem głównym problemem są tiki, często nawet pacjent z ZT bardziej cierpi z powodu
nasilonych rytuałów i częstych czynności natrętnych. Może się także okazać, że problemem
nie są objawy, sporadyczne i mało zaburzające, lecz lęk rodziców przed nasilaniem się
choroby, ich poczucie winy, wreszcie wpływ, jaki wywierają na życie rodziny.
Pierwszym krokiem w leczeniu pacjentów z ZT jest odpowiednia psychoedukacja zarówno
pacjenta, jak i jego rodziny, nauczycieli i osób będących w stałym kontakcie z chorym.

Psychoedukacja
Niezależnie od nasilenia objawów, w każdym przypadku konieczne jest omówienie z
pacjentem i jego rodziną informacji dotyczących choroby, rokowania i możliwości leczenia.
Szczególnie istotne w przypadku dzieci i młodzieży jest wyjaśnienie części zachowań
dziecka w kategorii objawów i omówienie przyczyn tików, co pozwala na uwolnienie
dziecka od poczucia winy. Często zdarza się bowiem, że tiki traktowane są jako
niewłaściwy nawyk wynikający z niedbałości dziecka, z jego złośliwości; dziecko bywa
karane za tiki jako przejaw „wygłupiania się”. Nazwanie objawów i ich związku z emocjami
pozwala na zmniejszenie stopnia dyskryminacji dziecka, a także na przedyskutowanie,
jakiego realnego stopnia kontroli nad objawami w poszczególnych sytuacjach można
oczekiwać od chorego – co dotyczy już pacjentów w każdym wieku. Należy też
porozmawiać z rodzicami o trapiącym ich, dość często, poczuciu winy i przekonaniu
o popełnionych błędach wychowawczych. Trzeba jednak wspomnieć, że choć zaburzenia
tikowe są zaburzeniem neurobiologicznym, to jednak czynniki psychologiczne znacznie
wpływają na ich przebieg, nasilenie, rokowanie, a często decydują o stopniu „inwalidztwa”
pacjenta. Częścią postępowania wyjaśniającego powinno być także przedstawienie
rokowania w zaburzeniach tikowych, poinformowanie rodziców i dziecka o możliwych
sposobach terapii.
Niezbędne bywa objęcie psychoedukacją także szkoły, o czym w rozdziale 6. Często
nauczyciel jest wzorem dla zachowań uczniów i jego stosunek do osoby dotkniętej chorobą
tikową będzie znacząco wpływał na ich postawy i stosunek do dziecka mającego tiki.

Terapia behawioralno-poznawcza
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Behawioralne terapie ukierunkowane na tiki są rozmaite. Na podstawie wyników badań,
najwięcej danych o skuteczności ma odwracanie nawyków (habit reversal training) oraz
ekspozycja z powstrzymaniem reakcji i obie te interwencje uznawane są za pierwsze
interwencje terapeutyczne w leczeniu zaburzeń tikowych i, zgodnie z europejskim
standardamii, ich zastosowanie powinno poprzedzać farmakoterapię, zwłaszcza u dzieci
i nastolatków, choć dostępność w Polsce wyszkolonych terapeutów nie jest wystarczająca.
Metodami drugiego rzutu są zarządzenie uwarunkowaniami (contingency management),
interwencje oparte na analizie funkcjonalnej i treningi relaksacyjne. Więcej na ten temat
w rozdziale 5.

Inne metody psychoterapii
Bardziej tradycyjne metody psychoterapii indywidualnej lub grupowej, w zależności od
zgłaszanych problemów, zalecane są u osób, które mają niską samoocenę, współistniejące
zaburzenia lękowe lub depresję. Jeśli objawy dziecka nasilane są przez rodzinę, konieczna
jest terapia rodzinna.

Leczenie farmakologiczne
Oczywiście, tiki można leczyć farmakologicznie. Leki działają doraźnie, usuwają objawy,
lecz nie są w stanie przewidzieć tego, czy u danej osoby tiki ustąpią w okresie dorastania,
czy będą chorobą na całe życie. W przewlekłej chorobie tikowej o łagodnym przebiegu leki
nie są wskazane. Leczenie farmakologiczne powinno być brane pod uwagę u tych chorych,
u których tiki w istotny sposób zaburzają funkcjonowanie – zakłócają możliwości nauki
i pracy, współżycie z innymi. Zawsze trzeba też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy
negatywne efekty leczenia nie będą bardziej szkodliwe niż same tiki i wiedzieć jak
najwięcej o leczeniu, o czym traktuje rozdział 4.
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SKALA NASILENIA TIKÓW
A. Instrukcje
Kliniczna skala nasilenia tików jest przeznaczona do oceny ogólnego nasilenia objawów
tikowych w poszczególnych ich wymiarach (liczba, częstość, nasilenie, złożoność, wpływ
na funkcjonowanie). Użycie tej skali wymaga od oceniającego doświadczenia klinicznego
z pacjentami z ZT. Końcowa ocena opiera się na wszystkich dostępnych informacjach
i odzwierciedla ogólne wrażenie lekarza, dotyczące każdego z ocenianych aspektów.
Badanie jest wywiadem częściowo ustrukturyzowanym. Badający powinien najpierw
wypełnić listę tików (lista tików ruchowych i wokalnych w ciągu ostatniego tygodnia
podawanych przez pacjenta lub rodzica i obserwowanych przez badającego). Następnie
zaleca się zadawanie pytań dotyczących poszczególnych aspektów zaburzeń tikowych,
wykorzystując punkty odniesienia jako wskazówki.
B. Lista tików
1. Opis tików ruchowych (uwzględnij tiki ruchowe, występujące w ciągu poprzedniego
tygodnia):
a. Proste tiki ruchowe (szybkie, zrywne, niecelowe):
_____ Mruganie oczami
_____ Ruchy oczu
_____ Ruchy nosa
_____ Ruchy ust
_____ Grymasy twarzy
_____ Szarpnięcia/ruchy głowy
_____ Wzruszanie ramionami
_____ Ruchy ręki
_____ Ruchy dłoni
_____ Napinanie brzucha
_____ Ruchy nogi, stopy lub palców stóp
_____ Inne ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
b. Złożone tiki ruchowe (wolniejsze, sprawiające wrażenie celowych):
_____ Ruchy oczu
_____ Ruchy ust
_____ Ruchy lub mimika twarzy
_____ Gesty lub ruchy głowy
_____ Ruchy barku
_____ Gesty ręki lub dłoni
_____ Tiki pisarskie
_____ Postawy dystoniczne
_____ Zginanie lub wykręcanie
_____ Obracanie
_____ Ruchy nogi, stopy lub palców stóp
_____ Zachowania kompulsyjne, związane z tikami (dotykanie,
klepanie, zachowanie związane z dbałością o wygląd)
_____ Kopropraksja
_____ Zachowania samouszkadzające (opisać) ____________________
____________________________________________________
_____ Napady tików (prezentowane), czas trwania ______ sekund
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_____ Zachowania odhamowane (opisać)* ______________________
____________________________________________________
_____ Inne ________________________________________________
________________________________________________
_____ Opisz wszelkie złożone wzorce lub sekwencje tików ruchowych
____________________________________________________
2. Opis tików wokalnych (uwzględnić tiki wokalne, występujące w ciągu poprzedniego
tygodnia):
a. Proste tiki wokalne (krótkie, niecelowe dźwięki):
Dźwięki, odgłosy (np.: pokasływanie, odkrztuszanie, pociąganie nosem, chrząkanie,
gwizdanie, odgłosy zwierząt lub ptaków)
Inne
(wymień)
______________________________________________________________________
______________________________
b. Złożone tiki wokalne (słownictwo: słowa, zdania, wypowiedzi):
_____ Sylaby (wymień) ________________________________________
_____ Słowa (wymień) _________________________________________
_____ Koprolalia (wymień) _____________________________________
_____ Echolalia _______________________________________________
_____ Palilalia _______________________________________________
_____ Zahamowanie mowy _____________________________________
_____ Nieprawidłowości mowy (opisz) ____________________________
______________________________________________________
_____ Mowa odhamowana (opisz)* _______________________________
______________________________________________________
_____ Opisz wszelkie złożone wzorce lub sekwencje tików wokalnych
______________________________________________________
* Nie brać pod uwagę przy podliczaniu skali liczbowej.

C. Skale punktowe (oceń oddzielnie tiki ruchowe i wokalne, jeśli instrukcja nie
wskazuje inaczej).
a. Liczba: Wynik dla tików ruchowych [ ]
Wynik dla tików wokalnych [ ]
Opis (punkty odniesienia):
0 Brak.
1 Pojedynczy tik.
2 Różnorodne pojedyncze tiki (2-5).
3 Różnorodne pojedyncze tiki (>5).
4 Różnorodne pojedyncze tiki i przynajmniej jeden złożony wzorzec różnorodnych
tików jednoczasowych lub występujących w sekwencji, gdzie tiki są trudne do
rozróżnienia.
5 Różnorodne pojedyncze tiki i kilka (>2) złożonych wzorców różnorodnych tików
jednoczasowych lub występujących w sekwencji, gdzie tiki są trudne do
rozróżnienia.
b. Częstość: Wynik dla tików ruchowych [ ]
Wynik dla tików wokalnych [ ]
Opis (punkty odniesienia):
0 Brak objawów tikowych.
1 Rzadko. Poszczególne objawy tikowe występowały w ciągu ostatniego tygodnia.
Objawy te występują rzadko, niekoniecznie codziennie. Jeżeli występują napadowe
serie tików, są one rzadkie i krótkie.
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2 Czasami. Poszczególne objawy tikowe występują zazwyczaj codziennie, ale są
między nimi długie przerwy w ciągu dnia. Napadowe serie tików mogą się czasami
pojawiać, przy czym pojedynczy napad nie trwa dłużej niż kilka minut.
3 Często. Poszczególne objawy tikowe występują codziennie. Nierzadko występują 3godzinne okresy bez tików. Napadowe serie tików występują regularnie, ale są
ograniczone do jednej określonej sytuacji.
4 Prawie ciągle. Poszczególne objawy tikowe występują przez cały okres czuwania
każdego dnia i okresy przedłużających się objawów tikowych regularnie. Napadowe
serie tików są częste i nie ograniczają się do jednej sytuacji.
5 Ciągle. Poszczególne objawy tikowe są właściwie przez cały czas, okresy bez tików
są trudne do określenia i nie trwają dłużej niż 5-10 minut.
c. Nasilenie: Wynik dla tików ruchowych [ ]
Wynik dla tików wokalnych [ ]
Opis (punkty odniesienia):
0 Brak.
1 Minimalne. Tiki nie są widoczne lub słyszalne (są stwierdzane jedynie na podstawie
własnych doznań pacjenta) lub są słabiej wyrażone niż porównywalne czynności
dowolne i zwykle nie są zauważane.
2 Łagodne. Tiki nie są bardziej nasilone niż porównywalne dowolne zachowania lub
wypowiedzi i zwykle nie są zauważane.
3 Umiarkowane. Tiki są silniej wyrażone niż porównywalne dowolne zachowania lub
wypowiedzi, ale nie przekraczają ogólnie przyjętej normy dla porównywalnych
dowolnych zachowań i wypowiedzi. Mogą one przyciągać uwagę otoczenia, ze
względu na swoje nasilenie.
4 Znaczne. Tiki są bardziej wyrażone niż porównywalne dowolne zachowania lub
wypowiedzi i zwykle mają przesadny charakter. Takie tiki często przyciągają uwagę
otoczenia, ze względu na swoje nasilenie i przesadny charakter.
5 Ciężkie. Tiki są skrajnie nasilone i przesadne w wyrazie. Tiki przyciągają uwagę
otoczenia i mogą stwarzać ryzyko obrażeń fizycznych (przypadkowych,
prowokowanych lub samouszkodzeń), ze względu na swoje nasilenie.
d. Złożoność: Wynik dla tików ruchowych [ ]
Wynik dla tików wokalnych [ ]
Opis (punkty odniesienia):
0 Brak. Jeżeli tiki są, mają wyraźnie prosty charakter (nagłe, krótkie i niecelowe).
1 Graniczna. Niektóre tiki nie mają wyraźnie prostego charakteru.
2 Niewielka. Niektóre tiki są wyraźnie złożone (wydają się być celowe) i naśladują
krótkie automatyzmy, to jest zachowania związane z dbałością o wygląd, sylaby lub
krótkie, mające znaczenie wypowiedzi, np.: „hej”, „aha”, „och”, które mogą być
łatwo zatuszowane.
3 Umiarkowana. Niektóre tiki są bardziej złożone (wydają się bardziej celowe
i przedłużone), mogą występować w postaci złożonych napadowych serii trudnych
do zatuszowania, ale mogą być racjonalizowane lub traktowane jako normalne
zachowanie lub mowa (skubanie, klepanie, powtarzanie „no tak ...”, krótka
echolalia).
4 Znaczna. Niektóre tiki są bardzo złożone i mają tendencję do występowania
w postaci przedłużających się złożonych serii napadowych, które są trudne do
zatuszowania i niemożliwe do racjonalizacji jako normalne zachowanie lub mowa,
ze względu na ich czas trwania bądź też niewłaściwy, dziwaczny lub obsceniczny
charakter (długo trwające grymasy twarzy, dotykanie narządów płciowych, echolalia,
nieprawidłowości mowy, długo trwające powtarzanie wyrażeń, np. „O co chodzi?”,
lub fragmentów słów, np. „ku”, „ch”).
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5 Bardzo znaczna. Niektóre tiki układają się w długotrwałe napadowe serie, które są
niemożliwe do zatuszowania lub racjonalizacji jako normalne ze względu na czas ich
trwania bądź też skrajnie niezwykły, niewłaściwy, dziwaczny lub obsceniczny
charakter (długotrwałe zachowania lub wypowiedzi, często obejmujące
kopropraksję, zachowanie samouszkadzające lub koprolalię).
e. Zakłócanie czynności ruchowej i mowy:
Wynik dla tików ruchowych [ ]
Wynik dla tików wokalnych [ ]
Opis (punkty odniesienia):
0 Brak.
1 Minimalne. Jeżeli tiki występują, nie wpływają na płynność zachowania lub mowy.
2 Łagodne. Jeżeli tiki są, czasami zakłócają płynność zachowania lub mowy.
3 Umiarkowane. Jeżeli tiki są, często zakłócają płynność zachowania lub mowy.
4 Znaczne. Jeżeli tiki są, często zakłócają płynność zachowania lub mowy i czasami
przerywają zamierzone czynności lub komunikowanie się.
5 Ciężkie. Jeżeli tiki są, często przerywają zamierzone czynności lub komunikowanie
się.
f. Upośledzenie ogólnego funkcjonowania
Łączne upośledzenie [ ] (oceń łącznie upośledzający
wpływ tików ruchowych i wokalnych)
Opis (punkty odniesienia)
0 Brak.
10 Minimalne. Tiki są związane z nieznacznymi trudnościami z samooceną, życiem
rodzinnym, akceptacją społeczną, funkcjonowaniem w szkole lub pracy (czasami
występuje troska o przyszłość, ze względu na tiki; okresowy niewielki wzrost
napięcia w rodzinie z powodu tików; przyjaciele i znajomi zauważają lub komentują
tiki w przykry sposób).
20 Łagodne. Tiki są związane z niewielkimi trudnościami z samooceną, życiem
rodzinnym, akceptacją społeczną, funkcjonowaniem w szkole lub pracy.
30 Umiarkowane. Tiki są związane z wyraźnymi problemami z samooceną, życiem
rodzinnym, akceptacją społeczną, funkcjonowaniem w szkole lub pracy (epizody
dysforii, kryzysy rodzinne, częste wyśmiewanie lub odrzucenie przez rówieśników,
okresowe zakłócenia funkcjonowania w szkole lub pracy z powodu tików).
40 Znaczne. Tiki są związane z dużymi trudnościami z samooceną, życiem rodzinnym,
akceptacją społeczną, funkcjonowaniem w szkole lub pracy.
50 Ciężkie. Tiki są połączone ze skrajnymi trudnościami z samooceną, życiem
rodzinnym, akceptacją społeczną, funkcjonowaniem w szkole lub pracy (ciężka
depresja z myślami samobójczymi, rozpad rodziny – separacja, rozwód, pobyt
w placówce opiekuńczej, rozpad więzi społecznych, silne ograniczenie
funkcjonowania z powodu napiętnowania społecznego, odrzucenie, usunięcie ze
szkoły lub utrata pracy).
D. Arkusz wyników.
Imię i nazwisko ____________________________ Data ____________

Data urodzenia _____________________________ Płeć ____________
Źródła informacji ________________________________________________
______________________________________________________________
Badający ______________________________________________________
Tiki ruchowe:
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Liczba [ ]
Częstość [ ]
Nasilenie [ ]
Złożoność [ ]
Zakłócanie czynności ruchowej [ ]
Całkowity wynik dla tików ruchowych [ ]
Tiki wokalne:
Liczba [ ]
Częstość [ ]
Nasilenie [ ]
Złożoność [ ]
Zakłócanie mowy [ ]
Całkowity wynik dla tików wokalnych [ ]
Upośledzenie ogólnego funkcjonowania [ ]
Całkowity Wynik
(Ruchowe + Wokalne + Upośledzenie funkcjonowania) [ ]
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3. Nie tylko tiki,
czyli zaburzenia współwystępujące
Tomasz Wolańczyk

Nie można traktować tików jak odrębnego zaburzenia, lecz powinno się uwzględnić całe
spektrum zaburzeń współistniejących. Uważa się, że inne zaburzenia, głównie należące do
grupy zaburzeń psychicznych, można stwierdzić nawet u 90% osób z chorobą tikową, czyli
zespołem Gillesa de la Tourette’a. Brzmi to groźnie, ale pamiętajmy, że stwierdzenie
objawów zaburzenia niekoniecznie oznacza, że są one nasilone w stopniu znacznie
wpływającym na codzienne życie, a zatem nie zawsze wymagają interwencji.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne występuje u 28-68% pacjentów z ZT. Objawami
charakterystycznymi dla OCD są przede wszystkim myśli natrętne (obsesje) i czynności
natrętne (kompulsje). Większość natręctw ma cechy rytuału (jawnego lub wykonywanego
w myślach), czyli działania o wyraźnym początku i końcu, które odbywa się zgodnie ze
wzorcem i w ustalonej kolejności. Czynności natrętne nie muszą jednak ujawniać się tylko
pod postacią czegoś, co można zaobserwować. Mogą być wyłącznie aktem psychicznym,
np.: rytuały liczenia w myślach, modlenia się, przekształcania wydarzeń w wyobrażenia.
Inną postacią natręctw jest pierwotne spowolnienie charakteryzujące się znacznym
wydłużeniem czasu poświęcanego na wykonywanie codziennych czynności oraz
trudnościami związanymi z zapoczątkowaniem danej czynności i wykonaniem jej do końca.
Szczególną postacią myśli natrętnych są ruminacje myślowe, będące długotrwałym ciągiem
nieproduktywnych myśli na pewien temat (myślenie przeżuwające), najczęściej dotyczą one
zagadnień religijnych, filozoficznych, ale też kolejności wykonywanych czynności.
Liczne prace dotyczące objawów obsesyjno-kompulsyjnych, przeprowadzone w różnych
krajach, dowiodły, że jest to zjawisko uniwersalne, nie ma istotnych różnic dotyczących
charakteru objawów, ich nasilenia, jak i przebiegu samego schorzenia w zależności od kraju
pochodzenia, kultury, płci czy wieku osoby chorującej. Choć nie udało się wykazać
występowania specyficznych dla wieku objawów, to jednak wydaje się, że pacjenci
z początkiem w dzieciństwie mają objawy głównie w postaci czynności natrętnych, zaś
myśli natrętne występują sporadycznie bądź są bardzo trudne do zdiagnozowania.
Większość chorych z OCD cierpi z powodu różnorodnych objawów, które w większości
przypadków zmieniają się w miarę upływu czasu, włączając ustępowanie samoistne. Jest to
więc przebieg podobny do zaburzeń tikowych. Charakterystyczna jest skłonność do
ukrywania objawów przed otoczeniem, zwłaszcza przed osobami spoza rodziny. Poza
domem chory jest w stanie w większym stopniu tłumić objawy, czego konsekwencją jest
zazwyczaj nasilenie dolegliwości w domu. Charakterystyczną cechą zaburzenia obsesyjnokompulsyjnego, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, jest tendencja do wciągania w natręctwa
najbliższych członków rodziny.
Warto wspomnieć o objawach obsesyjno-kompulsyjnych jako wariancie prawidłowych
zachowań związanych z rozwojem psychicznym dzieci, czyli tzw. rytuałach
wczesnodziecięcych. Zrytualizowane zachowania są widoczne u większości dzieci
dwuipółletnich. Najczęściej związane są ze sprawdzaniem i dotykaniem różnych
przedmiotów, a większość z nich występuje podczas jedzenia, kąpieli i kładzenia się spać.
Istotną rolę w ich powstawaniu odgrywa najprawdopodobniej wzrost poziomu lęku
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w momencie separacji z rodzicami, jakkolwiek mogą być formą dążenia do sprawowania
kontroli nad otoczeniem. Około 4 r.ż. liczba objawów tego typu zmniejsza się, a dzieci
łatwiej przystosowują się do zachodzących zmian. U dzieci 5-, 6-letnich zrytualizowane
czynności dotyczą zabaw grupowych, które zazwyczaj odbywają się według ściśle
ustalonych reguł, a około ٧ r.ż. mogą również dotyczyć zachowań związanych ze
zbieraniem i kolekcjonowaniem różnych przedmiotów.
Podobnie jak w przypadku zaburzeń tikowych, powstawanie OCD wynika z czynników
genetycznych, biologicznych i środowiskowych. Rola czynników genetycznych jest
niezaprzeczalna, jakkolwiek wyniki przeprowadzonych badań nie pozwalają na
sformułowanie jednoznacznych wniosków. Wśród rodziców chorujących dzieci częstsze jest
występowanie objawów obsesyjno-kompulsyjnych lub zaburzeń osobowości tego typu.
Objawy spostrzegane u rodziców są jednak różne od tych, jakie mają ich dzieci, nie ma więc
prostego przenoszenia objawów” na następne pokolenie. Najprawdopodobniej
w występowaniu zaburzenia rolę odgrywa interakcja kilku lub kilkunastu genów, co
świadczy o tym, że OCD ma charakter wielogenowy.
W przypadku OCD i choroby Tourette’a być może mamy do czynienia ze wspólnym
podłożem genetycznym (wspólne dziedziczenie wieloczynnikowe), zaś objawy obsesyjnokompulsyjne mogą być odmienną manifestacją ZT. Badania nad różnicami w objawach
OCD i ZT wskazują, że powtarzające się zachowania w OCD „czystym” są częściej
związane ze zjawiskami poznawczymi (myśleniem) i niepokojem, lękiem (a więc: mycie,
sprawdzanie, powtarzające się rytuały, porządkowanie), natomiast zachowania w OCD ze
współistniejącym ZT są częściej związane ze zjawiskami czuciowymi, poprzedzającymi
ruchy mimowolne. Sugeruje to, że być może objawy obsesyjno-kompulsyjne u chorych
z ZT mają także inne przyczyny niż w „czystym” OCD.

PANDAS
Część badań sugeruje udział czynników zakaźnych w powstawaniu zaburzenia obsesyjnokompulsyjnego. Szeroko opisywanym i dyskutowanym zagadnieniem jest możliwość
ujawnienia się bądź narastania objawów OCD i tików, w wyniku przebycia zakażenia
paciorkowcami. Podobnie jak w gorączce reumatycznej przeciwciała przeciw komórkom
nerwowym, wytworzone w odpowiedzi na obecność bakterii zwanej paciorkowcem betahemolizującym z grupy A (co ważne, tylko tym!), rozpoznają błędnie jako wrogą i atakują
tkankę mózgową, głównie okolicę jądra ogoniastego, czego konsekwencją jest wyzwolenie
objawów obsesyjno-kompulsyjnych.
Punktem wyjścia do badań nad PANDAS było zwrócenie uwagi na szczególną grupę
dzieci z OCD bądź też, u których przebieg schorzenia charakteryzował się zmiennością
w nasilaniu objawów, inną niż w przypadku pozostałych chorych. U tych dzieci początek
schorzenia był nagły, dramatyczny bądź też obserwowano szybki i gwałtowny wzrost
nasilenia objawów, przy czym w obu tych sytuacjach było to w trakcie lub bezpośrednio po
infekcji spowodowanej przez paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A. W odniesieniu do
omawianej grupy pacjentów używa się skrótu PANDAS, czyli pediatric autoimmune
neuropsychiatric disorders associated with streptococcalinfections, co może być tłumaczone
na
język
polski
jako
popaciorkowcowe
autoimmunologiczne
zaburzenia
neuropsychiatryczne u dzieci. Proponowane kryteria diagnostyczne dla PANDAS są
następujące:
1. Obecność OCD i/lub zaburzeń tikowych; objawy obserwowane u chorego muszą
spełniać kryteria dla powyższych schorzeń.
2. Początek zaburzenia miał miejsce w dzieciństwie, czyli objawy muszą się pojawić
przed okresem dojrzewania.
3. Epizodyczny przebieg w zakresie nasilenia objawów; przebieg kliniczny jest
nacechowany nagłym początkiem lub dramatycznymi epizodami narastania ciężkości
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objawów.
4. Wyraźny związek z zakażeniem wywołanym przez paciorkowce beta-hemolizujace
z grupy A; obserwowany wzrost nasilenia objawów musi być związany czasowo
z infekcją, a więc również skorelowany z dodatnimi posiewami z gardła i ze wzrostem
mian przeciwciał przeciwpaciorkowcowych.
5. Występowanie nieprawidłowości w badaniu neurologicznym; podczas epizodu
zaostrzenia wyraźne są objawy nadruchliwości i ruchy przygodne.
W trakcie obserwacji grup dzieci z PANDAS zaobserwowano, że pacjenci, u których
pojawiły się OCD i zaburzenia tikowe byli prawie 3 lata młodsi niż pozostali chorzy. Wśród
zaburzeń współistniejących najczęstsze były: objawy zespołu nadpobudliwości
psychoruchowej (40%), zaburzenia nastroju (42%) i zaburzenia lękowe (32%). Warto
podkreślić, że objawy innych schorzeń, a zwłaszcza ADHD, również nasilały się w trakcie
infekcji. Dodatkowo zaobserwowano występowanie takich objawów, jak: labilność
emocjonalna, lęk separacyjny, zachowania niedostosowane do wieku, problemy ze snem,
w tym koszmary nocne, i nowe rytuały związane z zasypianiem.
Warto o tym pamiętać w przypadku wystąpienia u małego dziecka bardzo nagłego
początku bądź gwałtownego zaostrzenia objawów obsesyjno-kompulsyjnych lub tików,
które jest powiązane z zakażeniem górnych dróg oddechowych. Obecnie najbardziej
skuteczną metodą leczenia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego jest stosowanie,
analogicznie jak w zaburzeniach tikowych, farmakologii i terapii behawioralnej, głównie
w postaci tzw. terapii ekspozycyjnej.
W leczeniu farmakologicznym najbardziej skuteczne są leki z grupy selektywnych
inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), głównie: fluoksetyna, fluwoksamina,
sertralina, citalopram. Efekt może pojawiać się po sześciu, a nawet ośmiu tygodniach
leczenia, a stosowane dawki są zwykle znacznie wyższe niż w przypadku leczenia na
przykład depresji.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (Attention De cit
Hyperactivity Disorder – ADHD)
Kolejnym zaburzeniem współistniejącym z chorobą Tourette’a jest zespół
nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), stwierdzany u 24-62% dzieci z ZT. Jest to
jednak zależność specyficzna. Uważa się, że u dzieci z tikami często we wczesnym
dzieciństwie widzi się głównie objawy ADHD, natomiast tiki pojawiają się znacznie
później.
Wydaje się, że istnieje związek między oboma zaburzeniami – im cięższy przebieg
choroby Tourette’a, tym bardziej nasilone są objawy ADHD. Większość zajmujących się
tym tematem naukowców uważa, że osoby z chorobą tikową mają zwiększone ryzyko
wystąpienia ADHD oraz, że oba zaburzenia mogą mieć u niektórych osób wspólne
pochodzenie, np. kiedy są wynikiem uszkodzenia jąder podstawnych przez jakiś czynnik.
Sugeruje się niekiedy, że pojawienie się objawów ADHD, zanim rozwinie się ZT, oznacza,
iż dziecko dziedziczy dwa niezależne od siebie zaburzenia. Jeśli natomiast ADHD wystąpi
już po pojawieniu się tików, oba zaburzenia są z sobą powiązane.
Obecność obu zaburzeń u dzieci jest źródłem gorszego funkcjonowania niż każda z tych
chorób z osobna. Zauważono również, że nieprawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i złe
kontakty z rówieśnikami są związane z objawami zespołu nadpobudliwości, a nie z tikami.
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest zaburzeniem
neurorozwojowym o zróżnicowanej etiologii, choć dokładna przyczyna nadal pozostaje
nieznana. Uważa się, że przyczyną ADHD nie jest organiczne uszkodzenie mózgu, a raczej
zmiany w jego funkcjonowaniu. Dokonują się one przez zmiany w materiale genetycznym,
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co poprzez wpływ na pracę układu nerwowego przejawia się zaburzeniem procesów
poznawczych i kontroli zachowania.
Do podstawowych trzech grup objawów zaburzenia należą: zaburzenia koncentracji
uwagi, impulsywność i nadruchliwość.
Objawy zaburzeń koncentracji mogą być następujące:
• bardzo długie zabieranie się do zadań związanych z wysiłkiem umysłowym
• trudności ze skupieniem się w czasie pracy
• bardzo łatwe rozpraszanie
• kłopoty z zapamiętaniem przyswajanego materiału
• niesłuchanie poleceń lub brak reakcji na nie
• tendencja do marzycielstwa
• „gapowatość”.
W przypadku impulsywności:
• brak przewidywania konsekwencji swojego działania
• rozpoczynanie zadania bez całkowitego zrozumienia instrukcji
• niewysłuchiwanie poleceń do końca
• kłopoty z wykonaniem złożonych lub terminowych prac
• trudności w uczeniu się z wcześniejszych doświadczeń i ogólnych zasad
• kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej.
W przypadku nadruchliwości:
• dziecko jest stale w ruchu
• trudności z wysiedzeniem w ławce przez całą lekcję
• ciągłe wiercenie się
• preferencja dla zabaw ruchowych
• gadatliwość i hałaśliwość.
Objawy nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci z tikami to głównie impulsywności,
natomiast zaburzenia uwagi wydają się mniej nasilone niż u dzieci z „czystym” ADHD.
Mimo to, ADHD często bardziej niż tiki zaburza funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami
tikowymi.
ADHD występuje u 3-5% dzieci w wieku 7-13 lat. W krajach europejskich ten odsetek jest
podobny i utrzymuje się na stałym poziomie. Szacuje się, że u 35-70% dzieci z ADHD
objawy utrzymają się w okresie dorosłości.Wraz z wiekiem zmienia się jednak obraz.
Początkowo dominują objawy związane z nadruchliwością i impulsywnością, następnie –
w miarę podjęcia przez dzieci obowiązków związanych z nauką – na pierwszy plan
wysuwają się objawy związane z zaburzeniami koncentracji uwagi. W okresie
przedszkolnym dzieci z ADHD cechuje nadmierna ruchliwość i impulsywność,
przejawiające się rozbieganiem podczas zabaw, trudnością w pozostaniu na miejscu,
nierespektowaniem poleceń, wchodzeniem w kontakt z rówieśnikami poprzez przepychanie,
czasami bicie innych dzieci, krzykliwość, hałaśliwość podczas zabaw, konflikty z kolegami,
np. wyrywanie, zabieranie zabawek. Po rozpoczęciu nauki problemy związane
z nadruchliwością przejawiają się głównie przez trudności w pozostaniu na lekcjach
w ławce. Dziecko może wstawać z miejsca, chodzić po klasie, opuszczać pomieszczenie,
rozglądać się, rozmawiać z kolegami. Pojawiają się również problemy związane
z zaburzeniami koncentracji uwagi – krótki czas pracy, przerywanie czynności,
niezapisywanie w zeszycie tematów i pracy domowej, gubienie rzeczy. W tym okresie może
dochodzić do pierwszych problemów z funkcjonowaniem społecznym (uczestniczenie
w bójkach, gorsze relacje z rówieśnikami w porównaniu z innymi dziećmi). W okresie
nastoletnim na pierwszy plan wysuwają się objawy związane z zaburzeniami koncentracji
uwagi. Nadruchliwość może przejawiać się uczuciem niepokoju, poruszaniem rękoma
i nogami pod ławką, bawieniem się długopisem, przewracaniem kartek w zeszycie,
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odwracaniem się do kolegów. Zaburzenia koncentracji uwagi przejawiają się trudnościami
w czytaniu długich tekstów, zgadywaniem poleceń w testach, znaczną niechęcią do pracy
podczas odrabiania lekcji, robieniem licznych błędów z nieuwagi. W tym okresie mogą
pojawić się problemy wynikające z powikłań zaburzenia – uzależnienia, depresja, izolacja
od środowiska rówieśniczego, zachowania antyspołeczne.

Diagnoza
Rozpoznanie zespołu hiperkinetyczne ustala się na podstawie kryteriów diagnostycznych
ICD-10, które obejmują, jak już wspomniano: nadruchliwość, impulsywność i zaburzenia
koncentracji uwagi. Objawy ADHD muszą pojawić się nie później niż przed 7 r.ż., a ich
nasilenie musi powodować upośledzenie funkcjonowania dziecka. Zdarza się, że rodzice
skarżą się na zachowanie dziecka w domu, tymczasem w szkole funkcjonuje ono bardzo
dobrze, nie ma uwag do jego zachowania, przynosi niezłe stopnie. Wówczas ADHD będzie
mało prawdopodobną diagnozą. Warto wtedy raczej pomyśleć o problemach rodzinnych.
Zdarza się też odwrotnie, kiedy rodzic twierdzi, że dziecko stwarza problemy w szkole, a w
domu świetnie sobie radzi. Ta sytuacja jest mniej jednoznaczna, bo może w grupie dziecko
funkcjonuje gorzej niż w kontakcie z bardzo dobrze zorganizowanym rodzicem.
Podstawowym elementem diagnozy jest wykluczenie tych chorób, które mogą mieć objawy
podobne do ADHD.

Leczenie ADHD
Leczenie dziecka z ADHD powinno być zawsze wielokierunkowe, obejmujące wiele
różnych oddziaływań nakierowanych na różne środowiska. Działania dotyczą nie tylko
pacjenta, ale także jego najbliższe otoczenie, środowisko szkolne. Wymaga to stałej
współpracy samego pacjenta, członków jego rodziny, osób z różnych środowisk
(opiekunowie, nauczyciele itd.). Od wzajemnej współpracy, wymiany informacji o
postępach w leczeniu, aktywnego włączenie się do leczenia zależą często efekty terapii.
Leczenie obejmuje:
– psychoedukację
– włączenie oddziaływań psychospołecznych
– psychoterapię
– leczenie farmakologiczne.
Psychoedukacja powinna dotyczyć nie tylko samego pacjenta i jego rodziców, ale także
osób ze środowiska szkolnego (nauczyciele, dyrekcja szkoły, pedagodzy szkolni,
korepetytorzy itd.). Pacjent i jego najbliższe środowisko powinni zrozumieć, w jaki sposób
żyją osoby z tym problemem, i nauczyć się odróżniać objawy i zachowania z nich
wynikające od świadomego działania. Pomoże to w podjęciu oddziaływań wychowawczych
i terapeutycznych w stosunku do dziecka. Metody psychoedukacyjne to także listy do
nauczycieli, pedagogów szkolnych listy wyjaśniające istotę problemu, książki i artykuły
zawierające informacje na temat ADHD, komiksy, w których przedstawia się podstawowe
trudności i sposoby radzenia sobie z nimi. Dla nauczycieli organizowane są spotkania
pozwalające zapoznać się z podstawowymi problemami i metodami ich rozwiązywania.
Poznając istotę problemów dotyczących konkretnego pacjenta, proponuje się konkretne
oddziaływania mające pomóc w poprawie funkcjonowania. Należą do nich: zbadanie
i zaproponowanie miejsca kontynuacji nauki (np. w pojedynczych przypadkach
umieszczenie dziecka w innej klasie, zmiana szkoły, kontynuacja nauki w klasach
integracyjnych, pomoc nauczyciela wspomagającego itd.), skorzystanie z pomocy podczas
odrabiania lekcji (pomoc pedagogów podczas pracy w świetlicy szkolnej, włączenie do
działań woluntariuszy podczas nauki w domu, a także w szkole). Oceniając zachowanie
dziecka w szkole i występujące deficyty, zaproponowanie zajęć wyrównawczych, zajęć
reedukacji itd.

27

Proponowane oddziaływania psychoterapeutyczne powinny być także dopasowane do
stwierdzanych problemów. Mogą dotyczyć zarówno samego pacjenta, jak i całej rodziny.
W przypadku pacjenta są to oddziaływania nastawione na przeciwdziałanie niskiej
samoocenie, poprawie relacji z rówieśnikami, poprzez terapię poprawę zaburzeń
koncentracji uwagi i impulsywności. W przypadku nasilonych zachowań impulsywnych
z agresją nakierowaną na osoby z otoczenia, pacjenci mogą uczestniczyć w zajęciach
treningu zastępowania agresji, zaś w przypadku zaburzenia kompetencji społecznej –
w treningu umiejętności społecznych. Brakuje jednak dowodów, aby terapia samego dziecka
miała istotny wpływ na rokowanie w nadpobudliwości.
Leczenie farmakologiczne stosuje się wtedy, gdy inne proponowane oddziaływania
terapeutyczne są nieskuteczne, utrzymują się nasilone objawy wpływające na złe
funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym, szkolnym, rówieśniczym, co odbija się
na rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym dziecka i jest przyczyną jego
cierpienia. Przy wyborze rodzaju leku kierujemy się wiekiem dziecka, jego stanem
fizycznym, współwystępowaniem innych problemów. Według wskazań ekspertów,
preparatami z wyboru w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej są leki
psychostymulujące. W Polsce dostępny jest metylofenidat. Skuteczność leków
psychostymulujących oceniana jest na 70-80%. Działania niepożądane leków
psychostymulujących to najczęściej: zaburzenia snu, objawy gastryczne, zaburzenia
łaknienia mogące przy braku kontroli nad odżywieniem dziecka prowadzić do zahamowania
wzrostu. Co najważniejsze, u części pacjentów leki psychostymulujące mogą indukować
wystąpienie tików, przy czym pozostaje niejasne, czy sporadyczne sytuacje, kiedy tiki
utrzymują się po wycofaniu leczenia, można traktować jako nieodwracalne działanie
niepożądane czy przypadkowe ujawnienie się współistniejącej choroby.
Lekiem niestymulującym w terapii ADHD jest atomoksetyna. Ma stosunkową dużą
skuteczność zbliżoną do skuteczności leków psychostymulujących. Ze względu na słabe,
lecz widoczne działanie przeciwtikowe, jest lekiem z wyboru u dzieci z ADHD ze
współistniejącymi tikami, jeśli zasadniczym problemem są objawy ADHD.
Kolejnym lekiem o skuteczności potwierdzonej przez mniejszą liczbę badań jest
wspomniana już klonidyna. Lek ten wymaga kontroli pracy serca i ciśnienia tętniczego oraz
powolnego wprowadzania i odstawiania. Efekt działania leku może wystąpić nawet po
sześciu tygodniach stosowania dawki terapeutycznej. Jest podawana głównie w leczeniu
choroby tikowej i u pacjentów, u których nadpobudliwość współistnieje z tikami.
Jak widać, leczenie farmakologiczne dziecka z chorobą tikową i ADHD nie jest proste. Te
leki, które są skuteczne w leczeniu objawów ADHD, mogą z kolei nasilać tiki. Tak jest na
przykład ze wszystkimi lekami psychostymulującymi. U dziecka z ADHD i tikami
bezpiecznymi lekami wydają się być atomoksetyna, klonidyna (i bardzo do niej zbliżona
guanfacyna). Z kolei neuroleptyki skuteczne w chorobie tikowej zmniejszają wprawdzie
impulsywność typową dla ADHD, lecz często mogą nasilać objawy zaburzeń uwagi,
podobnie jak topiramat. Trzeba więc odpowiedzieć na pytanie, które objawy najbardziej
utrudniają pacjentowi życie i negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie.

Specy czne trudności szkolne
Specyficzne trudności szkolne (dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię) stwierdza się nawet u
50% dzieci z zaburzeniami tikowymi:
– dysleksja, specyficzne trudności w nauce czytania
– dysortografia, problemy w opanowaniu prawidłowej pod względem ortograficznym
pisowni
– dysgrafia, nieprawidłowości w zakresie graficznej strony pisma
– dyskalkulia, specyficzne trudności w nauce matematyki.
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Wynikają one z nierównomiernego rozwoju poznawczego, uwarunkowanego w znacznym
stopniu czynnikami genetycznymi. Odmienny rozwój pewnych zdolności poznawczych
powoduje trudności w opanowaniu czynności, dla której wykonania te sprawności są
niezbędne, np. żeby nauczyć się poprawnie pisać, dziecko musi być w stanie odróżnić
poszczególne dźwięki (głoski), z których złożone jest słowo.
Według wspomnianej już klasyfikacji ICD-10, trudności w nauce czytania, pisania lub
matematyki rozpoznajemy, jeżeli osiągnięcia dziecka w zakresie wymienionych
umiejętności szkolnych są wyraźnie poniżej poziomu oczekiwanego dla osoby w danym
wieku, o prawidłowym rozwoju intelektualnym i podlegającej właściwej edukacji oraz
jeżeli te nieprawidłowości wyraźnie wpływają na osiągnięcia w nauce albo na codzienne
sytuacje wymagające tych umiejętności. Aby rozpoznać specyficzne trudności szkolne,
psycholog musi ustalić stopień opanowania umiejętności szkolnych w zakresie czytania,
pisania i matematyki oraz odnieść uzyskany wynik do innych danych o dziecku. Zawsze
trzeba mieć pewność, że proces nauczania był prawidłowo prowadzony (nieprawidłowe
metody nauczania uniemożliwiające dzieciom o przeciętnych zdolnościach opanowanie
programu, dziecko zaniedbane pedagogicznie, często nieobecne w szkole, niesystematyczne
uczenie umiejętności sprawiających trudność).
Podstawową i niezbędną metodą leczenia specyficznych trudności szkolnych jest
długotrwała reedukacja.
Inne objawy nietworzące osobnego zaburzenia
Inne cechy stwierdzane wśród osób z chorobą Tourette’a częściej niż wśród osób
zdrowych to: zwiększona pobudliwość, niedojrzałość emocjonalna, labilność emocjonalna,
brak umiejętności obrony, nieprzyjmowanie argumentacji otoczenia. Nie wiadomo, czy
cechy te są związane ze współistniejącymi zaburzeniami, cechami temperamentu, czy są
następstwem utrzymujących się tików, niskiej samooceny, wycofywaniu z kontaktów
społecznych.
Piśmiennictwo
1. Bryńska A. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży – przegląd piśmiennictwa. Część I.
Psychiatria Polska, 1997, 4, s. 417-428.
2. Bryńska A. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży- przegląd piśmiennictwa. Część II.
Psychiatria Polska, 1998, 1, s. 77-88.
3. Bryńska A., Wolańczyk T. Popaciokowcowe autoimmunologiczne zaburzenia neuropsychiatryczne u dzieci
(PANDAS). Opis 2 przypadków. Psychiatria Polska, 2004, 1, s. 105-123.
4. Bryńska A., Wolańczyk T. Metody psychoterapii stosowane w leczeniu zaburzenia obsesyjnokompusyjnego u dzieci i młodzieży. Psychiatria Polska, 1998, 32, s. 723-738.
5. Leonard H.L., Goldberger E.L., Rapoport J.L. Childhood rituals. Normal development or obsessivecompulsive symptoms? J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1990, 29, s. 17-23.
6. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki
diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Kraków-Warszawa, 1997.
7. Pauls D.L., Towbin K.E., Leckman J.F. Gilles de la Tourette’s syndrome and obsessive compulsive disorder.
Arch Gen Psychiatry, 1986, 43, s. 1180-1182.
8. Piacetini J., Jaffer M., GitowA. Psychopharmacological treatment of child and adolescent obsessivecompulsive disorder. Psych ClinNAm, 1992, 15, 87-107.
9. Swedo S.E. i wsp. Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal
infections: clinical description of the first 50 cases. Am J Psychiatry, 1998, 155, s. 264-271.

29

4. Leczenie farmakologiczne tików
Piotr Janik, Natalia Szejko

Kiedy rozpocząć leczenie i których pacjentów leczyć
Leczenie objawów ZT należy podjąć wyłącznie wtedy, jeśli objawy choroby mają istotny
wpływ na codzienne życie. Większość osób z ZT ma na tyle niewielkie objawy, że nie
poszukuje pomocy lekarskiej, wielu chorych nie wymaga leczenia z powodu braku
negatywnego wpływu objawów choroby na codzienne życie. W pierwszej kolejności należy
ustalić krótką listę objawów, które przeszkadzają choremu w największym stopniu, od
najbardziej do najmniej uciążliwego. Warto pamiętać, że nierzadko tiki nie są głównym
problemem ZT, ale nadmierna ruchliwość, kompulsje, agresja czy depresja. Ustalenie
najbardziej istotnego problemu pacjenta pozwala ukierunkować leczenie w pierwszej
kolejności na ten właśnie objaw. Ponadto, utworzenie listy dokuczliwych objawów pozwala
lekarzowi dobrać jeden lek, który może zmniejszać nie jeden, a kilka objawów (np.
Rysperydon w przypadków znaczących tików i agresji, klonidyna w przypadku znaczących
tików i ADHD). Pozwala to uniknąć stosowania kilku leków jednocześnie, a tym samym
zmniejsza ryzyko niepożądanych objawów.
Decyzja o wyborze leczenia powinna być podjęta indywidualnie z uwzględnieniem
akceptacji przez pacjenta istniejących objawów choroby. W praktyce klinicznej spotyka się
niekiedy osoby, które pomimo nasilonych i częstych tików odmawiają leczenia, uważając,
że nie przeszkadzają one im w życiu. Ci ludzie traktują tiki jako część własnej osobowości
i wydają się być z nimi pogodzeni (mówimy, że tiki są ego-syntoniczne). Pomimo że
otoczeniu trudno jest zrozumieć, jak tak nasilone tiki mogą nie stanowić problemu, nie
należy podejmować leczenia. Zgłaszają się również pacjenci domagający się leczenia
pomimo łagodnych tików, które obiektywnie nie powinny wpływać istotnie na ich życie.
Należy im uświadomić, że ryzyko związane z wystąpieniem polekowych działań ubocznych
jest większe niż potencjalna korzyść (często jednak nie jest to łatwe). Inną grupą chorych,
o której warto wspomnieć, są małe dzieci w wieku przedszkolnym i pierwszych latach
szkoły, które pomimo tików niezakłócających codziennego funkcjonowania otrzymują silne
leki psychotropowe. Lekarze decydują się na podjęcie leczenia zwykle z uwagi na
zaniepokojenie i prośby rodziców. Tiki przeszkadzające rodzicom, a nie choremu dziecku,
nie są wskazaniem do podjęcia leczenia, a uświadomienie rodzicom możliwych skutków
leczenia zazwyczaj pomaga w podjęciu właściwej decyzji.
Leczenie jest konieczne, jeśli tiki powodują fizyczny (ból, powtarzające się urazy) lub
psychiczny (depresja, lęk) dyskomfort u chorego, stwarzają istotne problemy w relacjach
z rówieśnikami (wyśmiewanie, znęcanie, wyobcowanie osoby chorej), utrudniają naukę (np.
przerywają pisanie lub odrabianie lekcji), co powoduje słabsze wyniki w szkole, lub
ograniczają osiągnięcia zawodowe (trudności z zatrudnieniem, konieczność częstej zmiany
pracy). U dzieci bywa konieczne indywidualne nauczanie, ponieważ objawy ZT u chorego
dziecka (tiki, nadruchliwość) uniemożliwiają lub poważnie zakłócają prowadzenie lekcji
w klasie, choć wtedy leczenie farmakologiczne wydaje się mniejszym złem niż izolowanie
dziecka od grupy rówieśniczej i utrudnianie dostępu do kształcenia. W wieku dorosłym
znacznie nasilone tiki mogą uniemożliwić podjęcie pracy zawodowej wymagającej częstych
kontaktów z ludźmi, utrzymanie związku z partnerem lub relacji towarzyskich. W tych
przypadkach leczenie objawowe jest konieczne. Regułą jest, że podobny stopień nasilenia
tików jest bardziej uciążliwy dla osób dorosłych niż dzieci, co wynika z liczniejszych
funkcji społecznych, które pełnią dorośli ludzie.

Jak działają leki osłabiające tiki
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Leki osłabiające tiki najczęściej oddziaływują na tzw. neuroprzekaźniki
(neurotransmitery). Neuroprzekaźniki to substancje chemiczne (np. dopamina, kwas
glutaminowy), które służą do przekazywania informacji między komórkami nerwowymi
(neuronami) w mózgu. To rodzaj ‘listu’, który jedna komórka wysyła do drugiej, gdy chce
przekazać jej określoną wiadomość. W tym celu uwalnia neuroprzekaźnik, który dociera do
docelowego neuronu. Żeby neuroprzekaźnik mógł przekazać wiadomość, musi połączyć się
z odpowiednimi strukturami (tzw. receptorami) znajdującymi się na powierzchni docelowej
komórki nerwowej. Połączenie neuroprzekaźnika z jego receptorem powoduje przekazanie
pożądanej informacji. Leki redukujące tiki mogą zmieniać uwalnianie neurotransmiterów
(klonidyna, tetrabenazyna), uniemożliwiać ich działanie przez zablokowanie receptorów, do
których przyłącza się neuroprzekaźnik (np. neuroleptyki blokują receptor dla dopaminy,
hamując jej działanie) lub działać bezpośrednio na powierzchni komórki nerwowej,
hamując lub nasilając wyładowania neuronów (topiramat).

Podstawowe informacje o chorobie
Choremu dziecku i jego rodzicom należy przekazać informacje o dobrym rokowaniu, co
wyraża się ustępowaniem tików wraz z dorastaniem. Największe nasilenie tików przypada
między 10 a 12 r.ż. Potem, zwłaszcza po ukończeniu 15 lat, tiki zazwyczaj ulegają
osłabieniu; 4/5 dorosłych pacjentów, którzy w dzieciństwie mieli tiki w stopniu
umiarkowanym lub ciężkim albo będzie całkowicie wolna od tików, albo tiki będą łagodne.
Jedynie u co piątego pacjenta tiki będą stanowiły istotny problem w dorosłym życiu [2].
Można zatem powiedzieć, że jest niewiele przewlekłych chorób o podłożu genetycznym
o tak dobrym rokowaniu jak tiki w ZT. Niestety, rokowanie nie jest już tak dobre
w przypadku towarzyszących chorób psychicznych. Objawy ADHD (zespół
nadpobudliwości psychoruchowej), głównie zaburzenia koncentracji, utrzymują się u 2/3
dorosłych osób z ZT, OCD i depresją występują nawet częściej u dorosłych niż u dzieci
i młodzieży.
Uspokajające są zwykle informacje, że przyczyną tików nie są problemy rodzinne.
Rodzice czasem zarzucają sobie, że rozpad małżeństwa jest przyczyną choroby ich dziecka.
Stres, silne emocje – również te związane z problemami rodzinnymi – mogą nasilać już
istniejące tiki, ale w żadnym razie nie jest to decydująca przyczyna objawów choroby,
ponieważ ZT jest schorzeniem rodzinnym, uwarunkowanym genetycznie. Należy
uświadomić rodzicom, że stałe upominanie dzieci prowadzi zwykle do nasilenia tików.
Bezpośrednią reakcją na upomnienie jest zahamowanie tików, ale w dłuższym okresie
dziecko musi odreagować, co może wiązać się z nasileniem tików w stopniu większym niż
pierwotnie. Najlepszym postępowaniem jest niezwracanie uwagi dziecku i ignorowanie jego
tików.

Interwencje behawioralne
Tiki nie poddają się leczeniu metodami klasycznej psychoterapii i nie powinny być jej
przedmiotem. Psychoterapia indywidualna może pomagać w codziennym radzeniu sobie
z trudnościami spowodowanymi przez tiki, ale nie zmniejsza ich nasilenia. Należy to bardzo
wyraźnie podkreślić, ponieważ w naszym kraju wciąż jest rozpowszechnione błędne
przekonanie, że tiki mają podłoże nerwicowe (powstał nawet termin ‘tiki nerwowe’, który
w literaturze medycznej nie istnieje) i można je leczyć zapewnieniem wsparcia czy innymi
metodami klasycznej psychoterapii. Opóźnia jedynie wdrożenie właściwego postępowania.
Tylko terapia behawioralna uważana jest za skuteczne postępowanie w leczeniu tików.
Potwierdzono skuteczność terapii behawioralnej opartej na technice odwracania nawyku
(HRT) i terapii ekspozycyjnej z powstrzymaniem reakcji (ERP), które polegają na
rozpoznawaniu objawów czuciowych bezpośrednio poprzedzających tik, a następnie
unikaniu/powstrzymaniu tiku poprzez wykonanie neutralnego ruchu dowolnego. HRT i ERP
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są uznawane za interwencje behawioralne z wyboru w leczeniu tików w ZT. Dokładny opis
terapii behawioralnych w leczeniu tików znajduje się w innym rozdziale poradnika.
Interwencje behawioralne mają podobną skuteczność jak leczenie farmakologiczne.
Amerykańscy autorzy zwracają ponadto uwagę na trudności w dostosowaniu się rodziców
i dzieci do zaleceń tej metody terapii, brak wykwalifikowanych psychoterapeutów, co
sprawia, że szersze jej zastosowanie jest obecnie trudne [8].

Leczenie farmakologiczne
Leczenie farmakologiczne jest leczeniem objawowym, zmniejsza nasilenie tików, ale nie
wpływa na naturalny przebieg choroby. Zaniechanie leczenia objawowego u pacjenta
cierpiącego z powodu tików nie pogarsza długookresowego rokowania. Innymi słowy, 20letnia osoba będzie miała ten sam stopień nasilenia tików, wynikający z naturalnego
przebiegu jej choroby, bez względu na to, czy jako na przykład 10-letnie dziecko była była
leczona, czy nie. Celem leczenia farmakologicznego nie jest całkowite wyeliminowanie
tików, gdyż zazwyczaj nie jest to możliwe, lecz powrót do normalnego funkcjonowania
w życiu codziennym. Zasadą jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki leku i powolne
jej zwiększanie (start low, go slow).
W leczeniu objawowym tików stosuje się neuroleptyki klasyczne (haloperydol, pimozyd)
i atypowe (rysperydon, sulpiryd, tiapryd, arypiprazol, zyprazydon, olanzapina, kwetiapina),
leki z grupy α2-agonistów (klonidyna), niektóre leki przeciwpadaczkowe (topiramat,
klonazepam), tetrabenazynę, toksynę botulinową [1, 9]. Haloperydol jest jedynym lekiem
zarejestrowanym do leczenia tików. Neuroleptyki są najskuteczniejszymi lekami
objawowymi, a nowsze neuroleptyki atypowe najczęściej stosowanymi. Wybór leku zależy
głównie od stopnia nasilenia tików i towarzyszących objawów psychiatrycznych, ale
również od dostępności na lokalnym rynku. Niektóre leki są w Polsce niezarejestrowane
(pimozyd, guanfacyna), ale możliwy jest ich import docelowy na indywidualny wniosek
lekarza. Dotyczy to niemal wyłącznie pimozydu, ponieważ guanfacyna ma taki sam
mechanizm działania jak klonidyna (chociaż wydaje się lepiej tolerowana niż klonidyna),
która jest w Polsce dostępna (preparat Iporel). Guanfacyna jest zajestrowana we wszystkich
krajach Unii Europejskiej i może być udostępniona w aptekach prowadzących import
równoległy, a szeroko stosowana jest w Stanach Zjednoczonych. W Niemczech lekami
z wyboru są tiapryd i sulpiryd, które są niedostępne w USA. Niektóre starsze, klasyczne leki
neuroleptyczne stosowane w leczeniu tików zniknęły z polskiego rynku (perfenazyna,
Trilafon), tryfluoperazyna (Apo-Trifluoperazine, Stelazine).
Niekiedy barierą powszechniejszego stosowania leku jest jego cena. U nas najdroższe jest
stosowanie tetrabenazyny (ok. 600 zł na miesiąc), arypiprazolu (100-150 zł na miesiąc,
w zależności od dawki) oraz tiapridalu 100-200 zł na miesiąc w zależności od dawki). Koszt
leczenia innymi lekami jest zdecydowanie niższy i zwykle nie przekracza 50-60 zł na
miesiąc, w zależności od rodzaju leku i wielkości dawki. Podstawowe leki stosowane
w leczeniu ADHD (metylofenidat i inne leki psychostymulujące, atomoksetyna –
odpłatność ryczałtowa w połączeniu z psychoterapią) i OCD (inhibitory zwrotnego
wychwytu serotoniny, odpłatność 30%) są refundowane.

Algorytm leczenia tików
Tiki łagodne
Tiki łagodne nie wpływają na naukę, relacje z rówieśnikami i nie są uciążliwe dla chorego.
Tiki łagodne nie wymagają leczenia. Przekazanie informacji o istocie choroby jest
wystarczające.
Tiki umiarkowane
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Tiki umiarkowane utrudniają codzienne życie, ale nie są powodem niezdolności
prowadzenia zaplanowanej aktywności życiowej, powodują tylko niewielkie i czasowe
ograniczenie aktywności życiowej chorego (np. kilkudniowa absencja w szkole, trudności
w odrabianiu lekcji, ale z możliwością ich zakończenia). W tej grupie pacjentów decyzje
terapeutyczne są w największym stopniu zindywidualizowane. Lekiem pierwszego wyboru,
zdaniem autora tego rozdziału, jest klonidyna stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego
i migreny. Klonidyna jest najczęściej używanym lekiem redukującym tiki, przynosi poprawę
połowie chorych, zmniejsza również objawy ADHD, wykazuje działanie uspokajające,
nasenne i przeciwlękowe, może jednak nasilać objawy depresyjne. Mechanizm działania
polega na zmniejszeniu aktywności noradrenaliny w mózgu poprzez pobudzenie receptora
α-2. W razie niepowodzenia terapii klonidyną, autor rozdziału stosuje topiramat. Topiramat
jest lekiem przeciwpadaczkowym o złożonym mechanizmie działania, w wyniku którego
dochodzi do osłabienia aktywności komórek nerwowych (neuronów) wykazujących w ZT
nadmierną pobudliwość. Topiramat wydaje się lekiem skuteczniejszym niż klonidyna,
powodującym jednak częściej objawy niepożądane.
U chorych, u których nie udało się osiągnąć poprawy, należy rozważyć czasowe
wprowadzenie neuroleptyku, zwłaszcza u dzieci w wieku 10-12 lat, kiedy tiki są najbardziej
nasilone, lub rezygnację z leczenia objawowego. Decyzję należy rozważyć indywidualnie.
Ten rodzaj tików zazwyczaj jest bardziej uciążliwy dla dorosłych niż dzieci, z uwagi na
prowadzoną aktywność życiową (praca zawodowa, życie osobiste, kontakty towarzyskie).
Ponadto dorośli zwykle mają lepszą tolerancję leków psychotropowych, dlatego terapię
tików umiarkowanych neuroleptykiem częściej podejmuje się u nich. U dzieci częstsza jest
rezygnacja z leczenia farmakologicznego na tym etapie.
Tiki ciężkie
Tiki ciężkie powodują niezdolność prowadzenia normalnej dla chorego aktywności
życiowej (np. powtarzanie klasy w szkole, utrata pracy zawodowej), fizyczny dyskomfort
(np. przewlekłe bóle kręgosłupa w odcinku szyjnym spowodowane tikami szyi), znaczne
pogorszenie jakości życia i konieczność terapii neuroleptykami. Tiki ciężkie charakteryzują
się opornością na leczenie i często wymagają stosowania wielu leków. Lekami pierwszego
wyboru pozostają atypowe neuroleptyki (sulpiryd, rysperydon i arypiprazol) stosowane
zazwyczaj w dużych dawkach [1]. Stwierdzenie innych objawów może ułatwić decyzję
o wyborze leku. Sulpiryd jest dobrą opcją dla chorych, u których współistnieje depresja,
a wcześniejsze stosowanie leków powodowało senność (lek ma łagodne działanie
przeciwdepresyjne i zwykle nie powoduje senności). Przy stosowaniu sulpirydu u mężczyzn
może wystąpić powiększenie piersi, u kobiet wydzielanie mleka z sutków poza okresem
laktacji, zaburzenia miesiączkowania, niemożność zajścia w ciążę co związane jest ze
zwiększeniem poziomu prolaktyny w krwi. Jeśli tikom towarzyszą objawy takie jak agresja
czy poważne zaburzenia zachowania optymalny jest rysperydon. Arypiprazol zalecany jest
u osób z nadwagą (nie powoduje przyrostu masy ciała w przeciwieństwie do pozostałych
neuroleptyków) i towarzyszącą agresją. W przypadku nieskuteczności neuroleptyków
atypowych (nowszych), można próbować stosowania klasycznych (starszych)
neuroleptyków. Haloperydol jest lekiem bardzo skutecznym, ale obarczonym licznymi
działaniami niepożądanymi. Pimozyd wykazuje podobną skuteczność jak haloperydol, ale
jest lepiej tolerowany (dostępny wyłącznie na import docelowy). Pimozyd najbardziej
wydłuża odcinek QT w zapisie elektrokardiogramu, co może prowadzić do zaburzeń rytmu
serca. Przed rozpoczęciem leczenia pimozydem, należy wykonać EKG. Możliwe inne
objawy niepożądane są bardzo liczne i podobne dla całej grupy, chociaż neuroleptyki
atypowe są lepiej tolerowane i rzadziej powodują działania niepożądane. Najczęściej
występują: senność, nadmierne uspokojenie, zaburzenia koncentracji, spadek ciśnienia krwi,
zawroty głowy, wzrost masy ciała, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego,
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nieprawidłowy poziom cholesterolu, przyspieszenie czynności serca, niepokój ruchowy
(tzw. akatyzja), nietolerancja glukozy i cukrzyca, uszkodzenie wątroby (zwiększenie
aktywności aminotransferaz w krwi), zaburzenia potencji, ostre ruchy mimowolne
(najczęściej kręcz karku). Trzeba podkreślić, że są to możliwe objawy niepożądane, czyli
nie muszą wystąpić, a część z nich można opanować stopniowym wprowadzaniem leku lub
zmniejszeniem dawki. Nie można przewidzieć, u których pacjentów pojawią się objawy
nietolerancji leku, a przez dużą grupę chorych leki te są dobrze przyswajane. Mechanizm
działania leków neuroleptycznych polega na osłabieniu działania dopaminy przez
zablokowanie jej receptorów.
Klonazepam stosuje się jedynie w krótkotrwałej, maksymalnie kilkutygodniowej kuracji
w okresie znacznego zaostrzenia tików, z uwagi na ryzyko fizycznego i psychicznego
uzależnienia. Często powoduje senność i nadmierne uspokojenie. Mechanizm działania
klonazepamu polega na hamowaniu aktywności komórek nerwowych w mózgu przez
pobudzenie receptora dla kwasu γ-aminomasłowego (GABA-A). Tetrabenazyna jest lekiem
dość skutecznym w leczeniu tików, jednak z uwagi na wysoki koszt terapii stosowany jest
jako lek ostatniej szansy. Częste objawy niepożądane to: senność, lęk, bezsenność, trudności
w przełykaniu, wymioty, biegunka. Poważnym powikłaniem po zażywaniu tetrabenazyny są
depresja i parkinsonizm (spowolnienie ruchów połączone ze sztywnością mięśni).
Tetrabenazyna zmniejsza działanie dopaminy w mózgu przez usuwanie jej z miejsc, gdzie
normalnie jest magazynowana. Leczeniem ostatniej szansy jest zabieg operacyjny (patrz
niżej).

Inne leki
Toksyna botulinowa (jad kiełbasiany) stosowana jest w leczeniu tików przypominających
ruchy dystoniczne. Częste mruganie, zaciskanie powiek, powolne skręty szyją i głową do
boku, odrzucanie głowy do tyłu, przyginanie głowy do przodu, zaciskanie zębów mogą być
leczone tym lekiem. Dawki dobiera się indywidualnie, wstrzyknięcia w odpowiednie
mięśnie powtarza się co kilka miesięcy. Leczenie może prowadzić jedynie lekarz mający
doświadczenie w podawaniu toksyny botulinowej. Nierozwiązaną kwestią w leczeniu tików
pozostaje podawanie marihuany leczniczej. Kanabinoidy stosowane w lecznictwie
zmniejszają nasilenie tików, nie powodują uzależnienia i w wielu krajach są dopuszczone do
leczenia (np. w Niemczech). W Polsce obecny stan prawny wyklucza stosowanie
preparatów marihuany. Stosujemy również hydroksyzynę (lek o działaniu uspokajającym)
i diltiazem (lek blokujący kanały wapniowe). Leki te nie mają udowodnionego działania
redukującego tiki. Dawki najczęściej stosowanych leków osłabiających tiki podano w tabeli
1.

Leczenie operacyjne
Obecnie jedyną metodą leczenia operacyjnego jest zabieg głębokiej stymulacji mózgu
(Deep Brain Stimulation – DBS). Zabieg polega na wszczepieniu stymulatora mózgu
(neurostymulatora) pod obojczyk na klatce piersiowej i elektrody w ściśle określone miejsce
w mózgu. Neurostymulator zostaje następnie połączony z elektrodą za pomocą przewodu
łączącego biegnącego pod skórą na szyi i głowie chorego (rycina 1). Po włączeniu
neurostymulatora, prąd płynie przez łącznik do elektrody i tym samym do zamierzonej
struktury w mózgu, zmieniając tak jej aktywność, że tiki ulegają osłabieniu. Elektrody
umieszcza się we wzgórzu (thalamus), wewnętrznej części gałki bladej (GPi) lub jądrze
półleżącym (nucleus accumbens). Zabieg przeprowadza się obustronnie, wszczepiając dwa
neurostymulatory i dwie elektrody. Podczas umieszczania elektrod pacjent jest zazwyczaj
przytomny, w drugiej części zabiegu, kiedy pacjent zostaje poddany znieczuleniu ogólnemu,
neurochirurg wszczepia neurostymulatory w okolice podobojczykowe i przewody łączące.
Operacja trwa 4-5 godzin.
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Wskazania do leczenia operacyjnego: pewne rozpoznanie ZT lub zespołu tików
przewlekłych; rozpoznanie choroby ustalone przez klinicystę doświadczonego w terapii
tików; ukończone 18 lat (niektórzy autorzy uznają 25 lat jako minimalny wiek kwalifikacji
do zabiegu); tiki są głównym objawem choroby i trwają nie krócej niż 5 lat; nasilenie tików
jest bardzo ciężkie (>35 na 50 możliwych punktów w skali YGTSS) i utrzymuje się nie
krócej niż jeden rok; tiki odpowiadają za znaczne pogorszenie jakości życia i nie poddają się
leczeniu (nieskuteczne minimum trzy leki, w tym neuroleptyk klasyczny i atypowy,
stosowane w odpowiedniej dawce i czasie leczenia oraz minimum 12 sesji terapii
behawioralnej, jeśli jest ona dostępna); towarzyszące zaburzenia psychiczne są właściwie
leczone; objawy ruchowe występujące u chorego (tiki, OCD, samookaleczenia) nie
spowodują zniszczenia neurostymulatora lub elektrod; wykluczono depresję
w bezpośrednim okresie poprzedzającym zabieg oraz inne schorzenia, które mogą
zwiększać ryzyko okołooperacyjne; pacjent wyraził pisemną zgodę na zabieg operacyjny
i będzie się stosował do zaleceń lekarskich; możliwa jest opieka lekarzy doświadczonych
w leczeniu chorych z ZT i programowaniu po zabiegach DBS; istnieje dobra współpraca
między neurochirurgiem a neurologiem/psychiatrą. U większości zakwalifikowanych
pacjentów można się spodziewać od umiarkowanej do znacznej redukcji tików. Działania
niepożądane to: zaburzenia potencji, męczliwość, wahania nastroju, utrata wagi ciała,
zaburzenia psychotyczne, krwawienie wewnątrzczaszkowe, złe gojenie się rany, infekcja
w okolicy neurostymulatora, uszkodzenie neurostymulatora przez pacjenta w wyniku tików
lub czynności natrętnych. Wiele aspektów leczenia metodą DBS pozostaje wciąż
nieustalone: w które miejsce należy wszczepiać elektrody; którzy chorzy są optymalnymi
kandydatami do leczenia; jak ustawiać parametry impulsów elektrycznych generowanych
przez neurostymulator; jak ocenić skuteczność metody skoro tiki wykazują naturalne
remisje i zaostrzenia. Należy podkreślić, że leczenie tików metodą DBS jest na obecnym
etapie wiedzy terapią eksperymentalną o nieudowodnionej jeszcze skuteczności, które
można rozważyć u chorych z bardzo ciężkimi tikami uniemożliwiającymi normalne życie,
w przypadkach gdy leczenie zachowawcze okazało się nieskuteczne.
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Tabela 1. Najczęściej stosowane leki zmniejszające nasilenie tików. Zmody kowano na podstawie
[1]. Przedrukowano za zgodą Medical Tribune Polska.

Lek
Rysperydon

Dawka początkowa (mg) Dawka terapeutyczna (mg)
0,25

1-4

Sulpiryd

50

200-400

Tiapryd

50

300-900

Arypiprazol

2,5

10-20

Haloperydol

0,5

1-5

Pimozyd

0,5

2-8

Zyprazydon

10

10-80

Olanzapina

2,5

5-10

Klonidyna

0,0375

0,225

Klonazepam

0,5

1,5-6

Tetrabenazyna

12,5

37,5-150
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Rycina 1. System do głębokiej stymulacji mózgu (DBS). Przedrukowano za zgodą rmy Medtronic.
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5. Psychoterapia w leczeniu tików
Tomasz Srebnicki1
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Wprowadzenie
Celem rozdziału jest przedstawienie tzw. interwencji behawioralnych stosowanych
w terapii wszystkich rodzajów zaburzeń tikowych. Omówione zostaną między innymi dwa
rodzaje oddziaływań: trening odwracania nawyku (habit reversal training – HRT)
i ekspozycja z powstrzymaniem reakcji (exposure and reaction prevention – ERP).
Skuteczność obu metod, oprócz oddziaływań farmakologicznych, jest dobrze
udokumentowana, aczkolwiek mechanizmy odpowiedzialne za spadek nasilenia tików i ich
wpływu na funkcjonowanie na skutek takich właśnie interwencji behawioralnych nie zostały
dotychczas w pełni poznane. Dodatkowo zostaną także omówione metody towarzyszące
HRT i ERP, które łącznie tworzą kompleksowy model leczenia zaburzeń tikowych.

Behawioralny model tików
Model behawioralny tików przyjmuje istnienie podłoża neurobiologicznego tików
i uznaje, że za ich pojawienie się odpowiadają czynniki genetyczne. Jednocześnie prawa
uczenia się, takie same jak uczenie się wszelkich innych zachowań, w odniesieniu do
zaburzeń tikowych wyjaśniają:
1. Mechanizm podtrzymujący tiki, który zakłada, że tik jest zachowaniem będącym
odpowiedzią na poprzedzający go dyskomfort. Przyjmuje się, że wykonanie tiku
znosi dyskomfort i w konsekwencji prowadzi do powtarzania zachowania (tiku),
poprzez wzmocnienie uczuciem ulgi.
2. Mechanizm, w jakim czynniki środowiskowe – zarówno zewnętrze, czyli związane
z otoczeniem pacjenta (reakcje otoczenia, uzyskiwane straty i korzyści), jak
i wewnętrzne, takie jak myśli czy stany emocjonalne –mogą wpływać na zmienność
nasilenia tików.
Z takiego modelu, który zakłada określony sposób utrwalania się tików, wyprowadzone
zostały, opisane szczegółowo poniżej, techniki służące redukcji nasilenia tików.
W przypadku treningu zastępowania reakcji (HRT), a także ekspozycji z powstrzymaniem
reakcji (ERP) mechanizmami prowadzącymi do zmniejszenia nasilenia tików są:
– wygaszanie (odbieranie) wzmocnienia, czyli pozbawienie tiku jego wartości
wzmacniającej polegającej na znoszeniu napięcia i przynoszeniu ulgi
– przyzwyczajenie się do dyskomfortu wyzwalanego przez doznania poprzedzające tik.
Rycina 2. Model interwencji behawioralnej w terapii tików

Trening odwracania nawyku (HRP)
Trening odwracania nawyku oparty jest na zróżnicowanych wzmacnianych zachowań
innych niż tik. W praktyce oznacza to wprowadzenie zachowania (reakcji konkurencyjnej),
które uniemożliwia wykonanie tiku, będącego celem pracy. Tik, nad którym chce pracować
pacjent, musi być jak najdokładniej zdefiniowany w celu doboru odpowiedniej reakcji
konkurencyjnej.

Trening świadomości tików
Wielu pacjentów z zaburzeniami tikowymi cierpi na nie tak długo, że stają się one dla nich
częścią zwykłego repertuaru zachowań. Dla niektórych pacjentów tik może być
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zachowaniem, w stosunku do którego czują się bezradni lub nie zauważają, że w istocie ma
on swoją opisaną już wcześniej sekwencję wydarzeń: impuls poprzedzający, tik i redukcja
dyskomfortu po jego wykonaniu (ulga). Z tego powodu przed wprowadzeniem treningu
zastępowania nawyku, konieczne jest poprzedzenie go treningiem świadomości tików.
Trening świadomości tików przeprowadza się dla każdego tiku oddzielnie. Wspólnie
z pacjentem pracuje się nad stworzeniem listy bodźców, które pozwalają rozpoznać
pacjentowi zbliżanie się tiku lub początki jego pojawiania się.
W przypadku tików złożonych (łańcuchów tików) sygnałem poprzedzającym może być
seria tików prostych lub specyficznych zachowań (zwiastunów).
UWAGA, TRUDNOŚĆ!!!
Niektórzy pacjenci mogą mieć trudność w identyfikacji bodźców poprzedzających
pojawienie się tików. W takim przypadku pomocne może okazać się podanie pacjentowi
konkretnej listy bodźców poprzedzających, ale także poproszenie pacjenta
o zasymulowanie tiku. Co więcej, niektórzy chorzy mogą mieć dużą trudność
w konkretnej identyfikacji bodźców poprzedzających. („Nie wiem, po prostu wiem, że
będzie”). Jednak zwykle nawet tak ogólna identyfikacja zwiastunów może okazać się
wystarczająca do dalszej pracy.

Wybór reakcji konkurencyjnej
Reakcja konkurencyjna to zachowanie, w które może zaangażować się pacjent przed
pojawieniem się tiku lub zaraz po jego pojawieniu się. Reakcja konkurencyjna musi być
wprowadzona jak najszybciej po pojawieniu się sygnału lub bodźca poprzedzającego. Czas
reakcji konkurującej powinien wynosić co najmniej jedną minutę lub do momentu,
w którym zaniknie impuls poprzedzający, który wielu pacjentów określa jako brak potrzeby
wykonania tiku.
Zasady wyboru reakcji konkurencyjnej
Zachowanie konkurencyjne powinno być uniemożliwiające lub blokujące tik będący celem
oddziaływań. W niektórych przypadkach może to być mniej zaburzająca forma tiku
będącego elementem pracy, na przykład przez wykonanie tylko jego fragmentu. Ta
możliwość dopuszczalna jest wtedy, gdy praca nad reakcja konkurencyjną nie przynosi
satysfakcjonujących efektów.
1. Reakcję konkurencyjną należy dobrać tak, aby była jak najmniej przeszkadzająca
i przykra dla pacjenta i jego otoczenia.
2. Czas trwania reakcji konkurencyjnej w trakcie uczenia zastępowania nawyku powinien
wynosić minimum jedną minutę.
3. Należy wprowadzać taką reakcję konkurencyjną, która będzie najbardziej skuteczna
z perspektywy pacjenta.
Tabela 1. Przykłady reakcji konkurencyjnej

Tik
Wytrzeszczanie
oczu

Reakcja konkurencyjna
wpatrywanie się w jeden punkt, powolne otwieranie i zamykanie oczu

Plucie

złożenie ust w pocałunek, oddychanie przeponowe

Potrząsanie

napięcie mięśni szyi, skierowanie podbródka w kierunku klatki piersiowej,

głową

powolne oddychanie
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Przeklinanie

złożenie ust w „pocałunek”, wciąganie powietrza przez nos, wydychanie
ustami

W przypadku doboru reakcji konkurencyjnej do tiku wokalnego bardzo ważne jest
ustalenie najlepszego dla chorego wzorca oddychania. Reakcja konkurencyjna powinna
być zawsze przeciwieństwem reakcji oddechowej, która jest związana z tikiem. Na
przykład, jeżeli tik rozpoczyna się od wdechu przez nos i kończy się wydychaniem przez
usta, ważne jest, aby reakcja konkurencyjna rozpoczynała się w odwrotnej kolejności, czyli
od wdechu przez usta do wydechu przez nos.
UWAGA, TRUDNOŚĆ!!!
Pacjent, ale także jego otoczenie, może mieć zastrzeżenia co do ćwiczeń i w
początkowych etapach uwagi związane z koniecznością ciągłego skupiania się na nich.
Należy pamiętać, że całkowita koncentracja na reakcji konkurencyjnej jest konieczna
wyłącznie na początku terapii. Wraz z kolejnymi ćwiczeniami pacjent będzie uczył się
zwracać uwagę na otoczenie podczas ćwiczenia reakcji konkurencyjnej.
Częste impulsy poprzedzające pojawienie się tiku:
1. Uczucie „wiem, że zaraz będzie”
2. Drapanie w gardle
3. Swędzenie/ kłucie
4. Poczucie napięcia
5. Poczucie dyskomfortu w takich obszarach ciała, jak: ramiona, klatka piersiowa,
głowa, oczy, nogi, ramiona.

Trening ekspozycji z powstrzymaniem reakcji (ERP)
Trening ekspozycji z powstrzymaniem reakcji jest drugą najczęściej stosowaną grupą
oddziaływań w terapii behawioralnej zaburzeń tikowych. Trening ekspozycji
z powstrzymaniem reakcji nie wyklucza stosowania technik odwracania nawyku. W terapii
ważne jest, aby były one wprowadzane jako dwa oddzielne moduły i nie przeplatały się
wzajemnie. Obydwa rodzaje interwencji stanowią podstawę kompleksowego modelu terapii
tików. Główne różnice dotyczą strategii radzenia sobie z tikami. W przypadku procedury
zastępowania nawyku, interwencja polega na wypracowaniu reakcji konkurencyjnej,
natomiast w przypadku treningu ekspozycji z powstrzymaniem reakcji interwencje polegają
przede wszystkim na powstrzymaniu pojawienia się tików.
Z perspektywy behawioralnej metoda ta będzie polegać przede wszystkim na wygaszeniu
wzmocnienia poprzez niedopuszczenie do pojawienia się tików oraz przyzwyczajenia się i –
co z tego wynika – zniesienia uczucia przykrości impulsu poprzedzającego. Obydwie grupy
interwencji powinny być poprzedzone psychoedukacją i treningiem świadomości tików. Dla
niektórych pacjentów ekspozycja z powstrzymaniem reakcji może okazać się preferowaną
metodą, ze względu na wcześniejsze pozytywne doświadczenia w powstrzymywaniu tików.

Opis metody
1. Powstrzymanie reakcji polega na stopniowym wydłużaniu czasu pomiędzy impulsem
poprzedzającym a tikiem.
2. W odróżnieniu od technik odwracania nawyku, gdzie celem pracy jest konkretny tik,
praca odbywa się z wykorzystaniem całej gamy tików jednocześnie.
3. Pacjent uczy się kontrolowania tików poprzez zliczanie liczby niepowodzeń
w powstrzymaniu i ustanawianiu nowych rekordów.
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4. W początkowych etapach pracy terapeuta i pacjent pracują nad powstrzymywaniem się
od tików tak długo, jak to jest możliwe, a następnie przez z góry ustalony czas (np. 30
s).
5. Podczas kolejnych sesji terapeuta wprowadza techniki wyobrażania sobie lub realnego
przeżywania sytuacji, które w codziennym życiu powodują nasilenie tików.
Podstawowym celem tego rodzaju pracy jest prowokowanie sytuacji, w których tiki
nasilają się, a następnie powstrzymywanie ich wystąpienia. Na przykład, jeżeli pacjent
opisuje, że jego tiki nasilają się podczas gry na komputerze, ekspozycja polega na
wspólnym graniu na komputerze wraz z terapeutą w celu powstrzymywania tików.
W przypadku, w którym gra staje się zbyt ekscytująca, aby kontrolować tiki, wprowadza
się krótką przerwę, aby następnie ponownie przystąpić do gry.
6. W kolejnych etapach pacjent i osoby z najbliższego otoczenia są proszone
o prowokowanie sytuacji, w których pojawiają się tiki, po to, aby finalnie zmniejszyć
ich nasilenie w „gorących sytuacjach” przez powstrzymywanie reakcji.
Tabela 2. Pozostałe elementy złożonych oddziaływań behawioralnych w terapii tików.

HRT i ERP (elementy
wspólne dla obu
procedur)

Psychoedukacja

HRT
(różnice
w stosunku do

ERP

Pozostałe elementy

(różnice w stosunku do

oddziaływań

HRT)

kompleksowych

ERP)
Wsparcie

Nacisk na pracę indywidualną Funkcjonalna analiza

społeczne

zachowań

Trening świadomości

Zaangażowanie Zaangażowanie otoczenia,

Zapobieganie

tików

otoczenia

nawrotom

ograniczone do zliczania
tików i ekspozycji

Identy kacja sytuacji

Reakcja

Powstrzymanie tików

nasilających tiki

konkurencyjna

Identy kacja impulsu

Praca na

Ekspozycja na sytuacje

poprzedzającego

jednym tikiem

nasilające tiki

Systemy nagród
(młodsze dzieci)

Identy kacja czynników nasilających tiki – analiza funkcjonalna
Celem oceny funkcjonalnej jest identyfikacja czynników mających negatywny wpływ na
nasilenie tików, a następnie modyfikacja ich w celu poprawy funkcjonowania pacjenta.
Czynniki, które wpływają na nasilenie tików, a także na pogorszenie funkcjonowania,
można podzielić na dwie grupy: czynników poprzedzających i następstw.
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Czynniki poprzedzające to wszystkie zdarzenia (wewnętrzne lub zewnętrzne), które
pojawiają się przed tikami. Zdarzeniami wewnętrznymi są: napięcie, lęk w oczekiwaniu na
coś, podekscytowanie czy złość.
Do zdarzeń zewnętrznych można zaliczyć obecność w określonych miejscach (np.
w szkole), na określonych lekcjach lub w trakcie określonych czynności lub obecności
określonych ludzi.
Do następstw zaliczamy wszystko, co pojawi się w reakcji na tiki. Na przykład nauczyciel
może poprosić dziecko o opuszczenie pomieszczenia z powodu tików, dziecko może być
zaczepiane przez rówieśników lub mama uspokajać je po okresie nasilenia tików.
W przypadku interwencji opartych na analizie funkcjonalnej przeprowadza się ją na
podstawie konkretnie zdefiniowanej listy tików. Proces oceny przebiega dwuetapowo:
pierwszy etap koncentruje się na znalezieniu czynników odpowiedzialnych za nasilenie
tików oraz ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie. W drugim etapie stosuje się
odpowiednie interwencje.
Model A-B-C
W celu zbadania wpływu otoczenia na nasilenie tików warto odwołać się do modelu A-BC (antecendent; czynniki poprzedzające – behaviour; zachowanie – consequence;
następstwa). Model ten jest pomocny w określaniu czynników środowiskowych, które
potencjalnie mogą mieć wpływ na nasilenie tików. Zarówno czynniki poprzedzające, jak
i następstwa będą unikatowe dla każdego chorego, ponieważ wynikają z jego biografii.
Z tego powodu przed zastosowaniem interwencji behawioralnych ważne jest podjęcie
wysiłku poznania ich w odniesieniu do zdefiniowanego tiku. Wprowadzenie zmian
w otoczeniu pacjenta może mieć istotny wpływ na nasilenie tików.
Tabela 3. Przykład modelu A-B i poprzedzających zmiennych nasilających tiki.

A – antecedent
Obecność ojca

B – behavior
Nasilenie mrugania

Odrabianie pracy domowej oczami
Granie w piłkę

Zmniejszenie się nasilenia podskakiwania i pogwizdywania

Ulubiona gra komputerowa
Uczucie napięcia

Mruganie oczami, mlaśnięcie, potrząsanie głową

Czynniki poprzedzające (A) i następstwa tiku (C)
Jak wspomniano wcześniej, przez czynniki poprzedzające i następstwa tiku rozumie się
czynniki znajdujące się w otoczeniu (np. wykonywanie określonej aktywności) jak i stan
psychiczny pacjenta (np. stan podekscytowania, napięcia czy lęku).
Do czynników poprzedzających zalicza się wszystko, co zdaniem pacjenta lub jego
otoczenia, ma wpływ na nasilenie tików. Na przykład, dziecko może zauważać, że obecność
konkretnych osób przyczynia się do nasilenia tików, podczas gdy zajmowanie się czymś
interesującym zmniejsza ich nasilenie.
Czynniki poprzedzające pojawienie się tików znajdujące się „wewnątrz pacjenta” są często
powiązane z impulsem poprzedzającym (często określanym przez pacjentów jako napięcie
wewnętrzne, uczucie łaskotania, kłucia), ale także stanami takimi jak lęk czy nuda.
Niektórzy pacjenci wskazują, że większym problemem jest napięcie poprzedzające tik
a nie sam tik.
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UWAGA!!!
1. Gdy tiki zakłócają aktywności ważne dla dziecka, ich nasilenie będzie zmniejszało się
w sposób naturalny wraz z upływem czasu.
2. W przypadków następstw polegających na zmniejszeniu zaangażowania w mniej
lubiane aktywności ich nasilenie będzie zwiększało się w czasie.
Tabela 4. Przykład modelu B-C i następstw wpływających na nasilenie tików.

B – behavior

C – consequence

Nasilenie mrugania oczami i potrząsania głową Przerwanie pracy domowej
Zmniejszenie pogwizdywania

Uwaga matki

Cmokanie

Redukcja napięcia

Pokrzykiwanie

Klasa się śmieje

Wsparcie i systemy nagród
W trakcie terapii behawioralnej tików bardzo ważnym elementem jest dostarczanie
dziecku wsparcia ze strony osób dla niego ważnych. Zazwyczaj naturalnym wyborem są
rodzice dziecka, aczkolwiek może okazać się, że tylko jeden z nich może być dostatecznie
zdystansowany i jednocześnie zmotywowany do pełnienia tej roli. Osoba wyznaczona do
pełnienia roli osoby wspierającej musi przejść psychoedukację, ale także dobrze rozumieć
zasady ERP i HRP po to, aby we właściwym czasie i w odpowiedni sposób przypominać
dziecku o konieczności realizacji zadań, jednocześnie wprowadzać elementy chwalenia.
Istotą zarówno treningu zastępowania nawyku, jak i ekspozycji z powstrzymaniem reakcji
jest ciągłe powtarzanie podobnych ćwiczeń, nic więc dziwnego, że niektórzy pacjenci,
szczególnie dzieci, będą potrzebowali wprowadzenia dodatkowej „motywacji zewnętrznej”
w postaci nagród. Zarówno wielkość nagrody, jak i jej rodzaj powinny być ustalane
w drodze negocjacji między dzieckiem, rodzicem a terapeutą. Ogólnym zaleceniem jest
dobieranie „szybkich”, drobnych nagród materialnych lub wprowadzenie systemu
żetonowego (punktowego) zakończonego możliwością otrzymania większej nagrody
materialnej.

Ograniczenia terapii behawioralnej
Wprowadzenie interwencji behawioralnych powinno być poprzedzone oceną otoczenia
dziecka. Szczególnie ważne jest, aby upewnić się, czy:
– tiki nie są elementem relacji rodzic – dziecko, np. rodzic nie traktuje ich jako złego
zachowania i nie przypisuje im osobistego znaczenia („nie słucha się mnie”)
– dziecko nie jest ofiarą przemocy rówieśniczej
– sytuacja rodzinna nie uniemożliwia zapewnienia dziecku skutecznego wsparcia (np.
dziecko jest włączane w konflikt między rodzicami)
– zaburzenia współwystępujące (jeśli istnieją) nie zaburzają funkcjonowania dziecka
w stopniu większym niż tiki.
W przypadku stwierdzenia wyżej opisanych trudności, przed zastosowaniem interwencji
behawioralnych należy podjąć adekwatne oddziaływania takie, jak np.: konsultacja
rodzinna, interwencje farmakologiczne czy terapia małżeńska.
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Rycina 1. Behawioralny model tików

Mity wokół terapii behawioralnej tików
Mit 1. Supresja tików prowadzi do ich nasilenia (efekt odbicia).
Podstawową przyczyną napędzającą ten mit jest częsta obserwacja zjawiska „wytikiwania
się”. Na przykład rodzice mogą twierdzić, że przebywając w szkole dziecko tak bardzo
hamuje tiki, że po powrocie do domu musi się „wytikać”. Badania nie potwierdzają
występowania efektu odbicia. Z perspektywy behawioralnej przyjmuje się, że jedno
środowisko bardziej sprzyja mniejszemu nasileniu tików, podczas gdy drugie je nasila.
Mit 2. Terapia behawioralna powoduje, że jeden tik zostanie zastąpiony drugim.
Mit ten odnosi się do przekonania, że substytucja tików prowadzi do pojawienia się innego
tiku (czyli zastąpienia jednego objawu innym). Dotychczas przeprowadzone badania nie
potwierdziły istnienia tego zjawiska.
Mit 3. Leczenie jednego tiku pogorszy nasilenie tych nieleczonych.
W terapii behawioralnej tików, a przede wszystkim w procedurze zastępowania reakcji
(HRT), celem pracy jest zredukowanie nasilenia tych tików, nad którymi chce pracować
pacjent.
Przeprowadzone badanie nie potwierdziły dotychczas hipotezy o wpływie terapii
behawioralnej, podczas której leczono określone tiki na nasilenie innych, niebędących
celem oddziaływań behawioralnych.
Mit 4. Zwracanie uwagi na tiki zwiększy ich nasilenie.
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Ten pogląd podzielają nie tylko rodzice czy pacjenci, ale także profesjonaliści mający do
czynienia z tikami. Częściowo znajduje on swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Faktem jest, że u niektórych osób zwracanie uwagi na tiki może zwiększyć ich nasilenie,
a podstawowym zaleceniem jest ich ignorowanie. Powyższe nie dotyczy sesji
terapeutycznej, w czasie której skupianie się na tikach jest koniecznością, a chwalenie
dziecka za pracę nad nimi jest wymaganą formą wsparcia terapii.

Interwencje powiązane z identy kacją czynników środowiskowych
wpływających na nasilenie tików
A. Przykłady interwencji ukierunkowanych na czynniki poprzedzające.
1. Tiki występujące w szkole:
– psychoedukacja nauczycieli na temat tików, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
aspekt braku kontroli nad nimi
– rozważenie zmiany poziomu trudności i poziomu skomplikowania zadań, przy których
tiki nasilają się
– zapewnienie miejsca w klasie jak najmniej zaburzającego funkcjonowanie otoczenia.
2. Tiki występujące w innych środowiskach:
– opracowanie z dzieckiem sposobów wyjaśnienia faktu niekontrolowalności tików,
przede wszystkim grupie rówieśniczej
– unikanie niepotrzebnego narażania dziecka na awersyjne sytuacje społeczne
– techniki relaksacyjne
– nagradzanie za wprowadzenie treningu, zastępowanie nawyku lub ekspozycji
z powstrzymaniem reakcji.
B. Przykłady interwencji ukierunkowanych na zmienne będące
następstwem tików.
1. W przypadku stwierdzenia zyskiwania uwagi otoczenia:
– wycofanie reakcji w momencie pojawienia się tików
– zaprzestanie podejmowania prób uspokajania dziecka, jeżeli tiki się nasilają
– wprowadzenie zasady „zakazu wyśmiewania się z innych”
– wzmacnianie umiejętności komunikowania przez dziecko, czym są tiki, i wycofanie
opowiadania o tymprzez rodzica/opiekuna.
2. W przypadku funkcji ucieczkowej (uniknięcia mało lubianej aktywności, przerwania jej
lub opóźnienia):
– minimalizacja możliwości ucieczki w przypadku nasilenia tików (np. doprowadzenie
do dokończenia zadań )
– uczenie dziecka komunikacji (np. proszenie o przerwę), jednak bez możliwości
uniknięcia dokończenia zadania po przerwie, o którą poprosiło
– zachęcanie do stosowanie procedur HRT lub ERP w sytuacjach nasilających tiki.

Strategie powinny być opracowane dla każdego z tików, nad którym pracować chce
pacjent!!!

6. Uczeń z tikami w szkole

Katarzyna Szamburska-Lewandowska1
1 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie
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Niniejszy rozdział skierowany jest w szczególności do pedagogów i nauczycieli mających
kontakt z dzieckiem z zaburzeniami tikowymi. Stanowi próbę przedstawienia specyficznych
trudności w funkcjonowaniu dziecka z chorobą tikową w szkole i zawiera wskazówki
dotyczące możliwych modyfikacji, kierunków i sposobów pracy z nim. Występowanie
objawów choroby tikowej może wpływać lub znacznie utrudniać dziecku życie w szkole.
Oznacza to potrzebę właściwego postępowania nauczyciela wobec ucznia, a także
konieczność dostosowania wymagań edukacyjnych i sposobów nauczania do jego potrzeb
i możliwości. Opracowanie właściwych rozwiązań powinno być oparte na dokładnym
poznaniu objawów i ich charakterystyki przez zespół nauczycieli pracujących z dzieckiem,
jak i innych specjalistów, pedagoga czy psychologa szkolnego. Niezwykle istotny jest
bezpośredni kontakt i obustronna wymiana informacji między rodzicami a personelem
szkolnym. Zawsze należy brać pod uwagę, w jaki sposób tiki wpływają na pracę dziecka i,
co najważniejsze, wprowadzając zmiany, należy pamiętać, aby nie polegały one na
zmniejszaniu wymagań, a na ich modyfikacji.

Po pierwsze zrozumieć tiki
Podstawą do opracowania planu wsparcia jest poznanie objawów choroby tikowej,
ustalenie, w jaki sposób uczeń i jego najbliżsi radzą sobie z tikami, jaki jest aktualny stan
dziecka z tikami, w jakich sytuacjach występują. Tiki charakteryzują się dużą zmiennością.
Początkowo, przez jakiś czas, uczeń może pociągać nosem, potem wydawać z siebie
piszczący dźwięk, który może towarzyszyć pociąganiu lub zastąpić go. Natężenie
i częstotliwość tików mogą zmieniać się w zależności od okoliczności, np. rano mogą być
mniej intensywne lub częste i stawać się coraz bardziej zauważalne i uciążliwe w ciągu
dnia. Może ich być mniej lub więcej w danym pomieszczeniu lub na określonej lekcji, mogą
zmniejszać lub zwiększać swoje natężenie przed przerwą obiadową i znikać po, mogą
nasilać się, gdy uczeń jest zmęczony, zły, zestresowany. Bardzo często, gdy dziecko
wykonuje czynność, która je pochłania i sprawia przyjemność, jak np.: granie na
instrumencie, uprawianie sportu czy taniec, tiki mogą zaniknąć zupełnie. To, co jest jedynie
spójne w charakterystyce tików, to właśnie brak ich spójności i jednolitego obrazu. Tiki
mogą sprawiać wrażenie zachowań celowych, jest to jednak zaburzenie o podłożu
neurologicznym. Często opisuje się je jako impuls, odczuwanie chęci lub potrzeby zrobienia
czegoś. Nawet jeśli wydaje się, że są odpowiedzią na daną sytuację czy okoliczności, należy
pamiętać, że są niezależne od woli i nie są zachowaniem intencjonalnym. Bardzo ważna jest
świadomość o ewentualnym wzmacnianiu objawów tikowych przez otoczenie szkolne (np.
wzmożona uwaga nauczyciela). Należy zadbać, aby uczeń w taki sposób nie uzyskiwał
„korzyści”, ponieważ w konsekwencji prowadzić to może do utrwalenia objawów. Tiki
mogą podlegać sugestii, czyli mogą być sprowokowane przez zwracanie na przykład uwagi,
żeby ktoś w danym momencie nie poddał się potrzebie tikania, aby „opanował się”. Częste
przypominanie o powstrzymywaniu tiku może tylko zwiększyć potrzebę jego wykonania.
Dodatkowy stres związany z oczekiwanym kontrolowaniem tiku zwiększa uczucie
niepokoju lub zaostrza sygnały odczuwalne przed tikiem. Tłumienie tików może wpływać
na osiągnięcia szkolne, tak jak każdy z nas jest w stanie powstrzymać się przed
podrapaniem, gdy odczuwa swędzenie, tak uczeń może powstrzymać się na jakiś czas przed
wykonaniem tiku. Oczywiste jest, że w wyniku tego ponosi koszty związane koncentracją
na tym, aby powstrzymać tik, co wpływa na skupienie się na wykonywanych zadaniach.
Stres może nasilać tiki niemal zawsze. Nauczyciel może aktywnie wpływać na zmniejszenie
niepokoju u dziecka z zaburzeniami tikowymi, np. zamiast wzywać dziecko do odpowiedzi,
poczekać, aż zgłosi się samo, odpytać je na osobności lub umożliwić pisanie sprawdzianu
w oddzielnym pomieszczeniu, aby dziecko nie obawiało się, że jego tiki mogą rozpraszać
inne dzieci.
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Zaburzenia współwystępujące, wpływające na funkcjonowanie
ucznia w szkole
Na funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami tikowymi w szkole znaczny wpływ mają nie
tylko objawy i ich konsekwencje, ale i zaburzenia współwystępujące, takie jak: ADHD,
OCD, zaburzenia językowe, zaburzenia lękowe i specyficzne zaburzenia rozwoju
umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
ADHD
Objawy ADHD związane są z nadmierną nadruchliwością, zaburzeniami uwagi,
impulsywnością, a także czasami z niedojrzałością emocjonalną. Ważne, z punktu widzenia
radzenia sobie przez dziecko w szkole, są deficyty funkcji wykonawczych, trudności
z zarządzaniem czasem, organizacją i planowaniem, formułowaniem celów,
rozpoczynaniem i kontynuacją zadań, porządkowaniem informacji, reakcjami na
niespodziewane wydarzenia. Stanowią także przyczynę trudności w realizacji
długoterminowych projektów i zadań.

Trudności związane z pisaniem
Kłopoty z tego powodu mogą być skutkiem zaburzeń w integracji wzrokowo-przestrzennej
(specyficzne trudności w uczeniu się) bądź tików, szczególnie odczuwalnych w dłoni,
ramieniu, oczach (mruganie), spowodowane koniecznością dotknięcia lub chwycenia czegoś
czy skurczami palców. Mogą przejawiać się powolnym i mozolnym tempem pisania,
niedbałym pismem, błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi, trudnościami
z przepisywaniem z książki lub tablicy, a także ze spójnym formułowaniem myśli w zdania.
Na pismo może także wpływać konieczność ciągłego zmazywania, poprawiania, zaczynania
tekstu od nowa bądź problemy sensoryczne (przyciskanie ołówków, kredek, wąchanie ich
itd).

Ogólne zaburzenia językowe i związane z tikami
U dzieci z tikami mogą pojawiać się objawy wpływające na mowę, utrudniające uczenie
się oparte na deficytach w rozwoju językowym ogólnie występujące u dzieci, a także
specyficzne dla osób z zaburzeniami tikowymi. Te ostatnie mogą przejawiać się
powtarzaniem własnych słów lub wypowiedzianych przez kogoś innego. Może to brzmieć
jak jąkanie, ale w rzeczywistości wiąże się z wypowiadaniem słów lub całych fraz. Zdarza
się, że inni uczniowie będą wykorzystywać ten objaw przez szeptanie lub mówienie
niewłaściwych słów, tak aby uczeń z ZT powtarzał je, narażając się tym samym na
niepotrzebny stres spowodowany zakłócaniem lekcji i byciem przedmiotem żartów
kolegów. Dodatkowo, ten objaw może być szczególnie widoczny przy zadaniach
związanych z czytaniem lub pisaniem. Uczeń może mieć trudność z dokończeniem zadania,
ponieważ przepisuje lub powtarza słowo czy frazę wielokrotnie.
Specy czne zaburzenia umiejętności szkolnych
Zaburzenia wynikające ze specyfiki funkcjonowania percepcyjno-motorycznego oraz
poznawczego u dzieci w normie intelektualnej dotyczą dysfunkcji analizatorów, dysleksję,
dysgrafię, dysortografię i dyskalkulię.
Objawy obsesyjno-kompulsyjne
U wielu dzieci z ZT i tikami widoczne są zachowania obsesyjno-kompulsyjne, polegające
na niekontrolowanej potrzebie ukończenia czy wykonania pewnych rytuałów. Uczeń może
odczuwać potrzebę powtarzania pracy ze względu na błędy czy niedoskonałości, które
w rzeczywistości są nieistotne lub niemal niewidoczne. Niektóre dzieci mogą odczuwać
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potrzebę kilkakrotnego dotknięcia czegoś przed wejściem do klasy. Starsi uczniowie mogą
zamartwiać się, że coś złego może stać się ich bliskim, jeśli nie wykonają czynności, np. nie
policzą w myślach. Inne objawy to nawracające, natrętne myśli wywołujące wyraźny
niepokój u ucznia. Powyższe objawy mogą znacząco wpływać na funkcjonowanie dziecka
w klasie i jego efektywną pracę.
Wpływ farmakoterapii na funkcjonowanie w szkole
Niestety, nie ma jednego skutecznego leku stosowanego w chorobie tikowej. Wiele
z obecnie polecanych leków ma liczne skutki uboczne. Do najczęstszych należą: przyrost
masy ciała, drażliwość, „spowolnione myślenie”, zmęczenie, objawy depresyjne, lękowe
czy ciężkie reakcje alergiczne. Dodatkowo mogą wpływać na zdolność koncentracji uwagi,
skupienia, jakość pisma, wywoływać senność. Nauczyciel może odegrać znaczącą rolę
w monitorowaniu efektów leczenia, a uzyskane od niego informacje o codziennym
funkcjonowaniu ucznia w szkole są niezwykle cenne.

Postępowanie na terenie szkoły
Podstawowe oddziaływania
To, co nas rozprasza i co nam przeszkadza, bardzo często jest subiektywnym odczuciem.
Ta sama kapiąca woda z kranu dla jednych osób wydaje dźwięk nie do zniesienia, przez
innych jest niezauważalny. Gdy nauczyciel mówi do uczniów w momencie rozwiązywania
zadania, dla jednych dzieci jego głos będzie stanowił jedynie słyszalne tło, które nie wpływa
na skupienie się na zadaniu, dla drugich będzie w znacznym stopniu zakłócał lub
uniemożliwiał wykonanie pracy. Wiele dźwięków słyszalnych w klasie może być uznane za
zakłócające: kaszel, kichanie, przejeżdżające na ulicy samochody, odgłosy na korytarzu.
Przeważnie nie przeszkadzają, ponieważ nasz mózg rozpoznaje je jako tło. Tak samo może
być z tikami. Jeśli wiemy, że pochrząkiwanie nie jest zachowaniem celowym, bardzo często
jesteśmy w stanie ignorować je i uznawać jako hałas, jeśli np. mamy świadomość, że jest to
niecelowy objaw o podłożu neurologicznym i wiemy, że może się pojawić. W takich
sytuacjach nauczyciel odgrywa bardzo ważną rolę, modeluje dzieci (demonstruje), w jaki
sposób ignorować pojawiające się tiki. Niezwykle ważne jest przeciwdziałanie poczuciu
wykluczenia, dzięki włączaniu ucznia do grupy rówieśniczej, powierzając mu zadania
organizacyjne, umożliwiając bliższe przedstawienie swoich pasji i osiągnięć, włączając do
aktywności zespołowych z wyznaczeniem ról. Najważniejszym elementem współpracy
z uczniem z tikami jest dostosowanie warunków nauczania do potrzeb i możliwości
ucznia (tabele 1-4). Zastosowanie określonych modyfikacji i wiedza o naturze tików
znacząco wpływają na łagodzenie wielu sytuacji, które wydają się trudne czy problemowe
w codziennym funkcjonowaniu ucznia z chorobą tikową. Pozwalają zmienić podejście
uczniów i nauczyciela. W kontakcie z dzieckiem, które ma trudności w funkcjonowaniu
wynikające z jakichkolwiek zaburzeń psychicznych czy somatycznych, najważniejsza jest
elastyczność polegająca na adekwatnym wsparciu ucznia, opartym na indywidualnym
podejściu. Dziecko z ZT jest tak samo sfrustrowane i zniecierpliwione pojawiającymi się
tikami jak jego otoczenie. Stając się sprzymierzeńcem dziecka, wraz z jego rodzicami
i opiekującymi się nim profesjonalistami, nauczyciele pomagają w radzeniu sobie
z objawami utrudniającymi funkcjonowanie, co sprawia, że chodzenie do szkoły dla dziecka
z tikami nie będzie trudniejsze niż dla jego rówieśnika bez choroby. Poniższe strategie są
jedynie wskazówkami.
Tabela 1. Strategie ukierunkowane na objawy związane z tikami.

Proszę:
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• nie zwracać uwagi na tiki, zawsze jeśli jest taka możliwość; proszę nie reagować złością lub
zniecierpliwieniem na objawy
• pełnić rolę modela (nauczyciel) dla dzieci, pokazując, w jaki sposób wszyscy powinni
odnosić się do siebie
• umożliwić dziecku przedstawienie klasie informacji dotyczących zaburzeń tikowych lub
zrobić to samodzielnie w ustaleniu z rodzicami i uczniem
• unikać sadzania dziecka w centralnych miejscach w klasie, gdzie objawy będą łatwo
zauważalne i mogą wprowadzać dziecko w zakłopotanie
• w razie potrzeby, w momentach podwyższonego niepokoju, gdy np. dziecko zasygnalizuje,
że ma trudność z powstrzymywaniem tiku, zrobić krótkie, kontrolowane przerwy, np.
poproszenie o rozdanie kartek, przyniesienie czegoś nauczycielowi, wytarcie tablicy;
w takim przypadku dobrze, aby uczeń siedział blisko drzwi
• jeśli starszy uczeń wyrazi zgodę, opracować z nim możliwe sposoby radzenia sobie
w przypadku, gdy tiki przyjmują postać zachowań nieakceptowanych społecznie (plucie,
przeklinanie, dotykanie innych), wskazując inne, akceptowane przez ciebie sposoby
wykonywania tiku (np. spluwanie w chusteczkę).
Tabela 2. Strategie związane z trudnościami w pisaniu i pracami pisemnymi (sprawdziany).

Proszę:
• nie obniżać ocen z powodu niewyraźnego pisma; oceniać wysiłek włożony w pisanie
odręczne; rozważyć możliwość korzystania przez ucznia z tabletu czy komputera
• zapewnić dziecku możliwość pisania sprawdzianu w oddzielnym pomieszczeniu,
dostosowując czas pisania – wydłużając go lub zapewniając przerwy związane
z czasowym nasileniem objawów
• w zależności od możliwości dziecka, wydłużać czas przeznaczony na zadania pisemne lub
skracać, dzieląc odpowiedź na etapy
• akceptować prace wydrukowane na komputerze
• zastanowić się nad alternatywą dla długich wypracowań pisemnych (z powodu trudności
z formułowaniem myśli w formie pisemnej)
• rozważyć możliwość wprowadzenia alternatywnych sposobów zaliczania testów czy zadań
– odpowiedź ustna, pisana na komputerze, tablecie
• zapewnić uczniowi przekazanie materiału z lekcji w formie notatki, zamiast oczekiwać, że
przepisze materiał z tablicy czy usłyszany
• rozważyć zniesienie ograniczeń czasowych przy pracach pisemnych w celu zredukowania
stresu i lęku u ucznia (mogą nasilać objawy tikowe, uniemożliwiając tym samym wykonanie
zadania).

Objawy lękowe czy obsesyjno-kompulsyjne (OCD) mogą być tak różne, że trudno jest dać
ogólne wskazówki. Dodatkowo trudności związane z zaburzeniami językowymi
charakterystycznymi dla ZT wymagają konkretnych oddziaływań przygotowanych dla
danego ucznia.Wskazane jest, aby indywidualny plan postępowania opracować
w porozumieniu z rodzicami, dzieckiem i ewentualnie profesjonalistą opiekującym się
uczniem.
Tabela 4. Strategie związane z innymi objawami.

Przykłady
OCD:
• uczeń, który musi mieć bardzo ostro zatemperowany ołówek może używać ołówków
mechanicznych
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• uczniowi, który ciągle zmazuje to, co napisał (ponieważ w jego ocenie pismo nie jest
wystarczająco dobre), i zaczyna cały czas pracę od początku można zaproponować pisanie
na komputerze.
Zaburzenia lękowe:
• proszę umożliwić uczniowi opuszczenie klasy na 2, 3 minuty przed dzwonkiem, aby uniknął
tłoku na korytarzu.
W przypadku zaburzeń językowych polegających na powtarzaniu słów lub fraz w trakcie
czytania lub pisania:
• gdy nauczyciel zauważy, że uczeń „zaciął” się na powtarzaniu lub przepisywaniu słowa lub
frazy, wskazane jest zrobienie przerwy lub zmiana zadania
• podczas czytania można dać dziecku kartkę z wyciętym „okienkiem”, przez które widać
tylko jedno słowo, tak aby przesuwało ją w trakcie czytania i zasłaniało wcześniejsze
wyrazy, może to ograniczyć liczbę powtarzanych słów/fraz
• w trakcie pisania, gdy dziecko nieustannie poprawia pismo, wskazane jest, aby uczeń
używał ołówka bez gumki lub niezmazywalnych długopisów albo dokończył zadanie ustnie;
czasami przerywanie i zachęta do kontynuowania zadania mogą być skuteczne.

Dostosowania związane ze znacznym nasileniem objawów
W bardzo rzadkich przypadkach, nasilenie tików podczas przebywania w klasie może być
znaczne. Wtedy wszystkim należy przeprowadzić analizę funkcjonalną, czyli bardzo
dokładną analizę sytuacji: co się dzieje tuż przed tikiem i tuż po. Czy można zauważyć jakiś
powtarzalny wzorzec sytuacji i czy pozytywne wsparcie, dostosowanie warunków lub ich
modyfikacja wpłyną na redukcję tików. Gdy w wyniku analizy i podjętych w związku z nią
oddziaływań nie uzyskało się poprawy, można, jeżeli istnieją takie możliwości, wyłącznie
na czas nasilenia objawów przenieść ucznia do oddzielnego pomieszczenia, gdzie przez
połączenie na przykład przez Skype’a czy Facetime’a uczestniczy w lekcji w tym samym
czasie co jego koleżanki i koledzy. W takich sytuacjach zawsze należy pamiętać o kosztach,
jakie ponosi uczeń w związku z izolowaniem go od grupy rówieśników. W skrajnych
przypadkach, wyłącznie na okres nasilenia objawów, można rozważyć nauczanie
indywidualne w oddzielnym pomieszczeniu na terenie szkoły, z absolutnym zaleceniem
włączania do klasy na przedmioty wymagające mniejszej struktury w związku
z wymaganiami wynikającymi z realizowania programu szkolnego (zajęcia artystyczne,
informatyka, religia/etyka) lub na lekcje, w czasie których nasilenie objawów jest
najmniejsze. Takie rozwiązanie musi być krótkie, wprowadzane wyłącznie w wyjątkowych,
sytuacjach i zakończone możliwie jak najszybciej, gdy tylko natężenie tików się zmniejszy.
Izolowanie dzieci od ich grupy rówieśniczej powinno być ostatnim branym pod uwagę,
spośród różnych możliwości. Nie należy go stosować, aby ułatwić prowadzenie zajęć
nauczycielowi. Jest rozwiązaniem czasowym, umożliwiającym dziecku kontynuowanie
nauki, pomimo napotkanych przez nie trudności, niezależnie od ich obrazu i przyczyny.
Proszę pamiętać, że powrót dziecka do klasy po takiej izolacji może wywoływać
podwyższone uczucie lęku, co na krótki czas doprowadziłoby do natężenia tików. Dlatego
zaleca się, aby taki proces przeprowadzać stopniowo i z uwagą, wykorzystując wiedzę
o historii objawów ucznia i wprowadzać go na określone lekcje lub w określonych porach
dnia, kiedy zazwyczaj natężenie czy częstotliwość tików była najmniejsza.

Funkcjonowanie w szkole
Relacje rówieśnicze i umiejętności społeczne
Powstrzymywanie tików, unikanie sytuacji wywołujących tiki czy udawanie, że się ich nie
ma, wymaga dużo czasu i uwagi. Wiele dzieci z ZT lub przewlekłymi tikami jest
zmęczonych po całym dniu zmagania się z tym, aby nie tikać w szkole. Poświęcają na to
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dużo energii, tym samym niewiele pozostaje jej na zwykłe aktywności czy na rozwijanie
umiejętności społecznych potrzebnych w relacjach z innymi dziećmi. Wtedy niezwykle
istotne jest przeciwdziałanie próbom wycofania i izolacji. Dzieci mogą stać się nieśmiałe,
zahamowane, wycofane bądź przeciwnie, zachowywać się prowokacyjnie, przyjmować rolę
klasowego błazna. Nieprawidłowe kontakty rówieśnicze mogą stanowić przeszkodę
w rozwoju spójnej i zgodnej tożsamości. W takich sytuacjach dobrze jest zachęcać dziecko
do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, wspierając je w sytuacjach, w których może
czuć się skrępowane w obawie przed ośmieszeniem, postawieniem siebie w niezręcznej –
z jego punktu widzenia – sytuacji. Nie każdy deficyt umiejętności społecznych wymaga
intensywnych oddziaływań terapeutycznych. Niektóre dzieci jedynie potrzebują
umożliwienia im wejścia w odpowiednie interakcje z rówieśnikami, aby uczyć się wymiany
społecznej w przychylnym środowisku. Szkoła sama w sobie stanowi dla dzieci trudne
środowisko. Ważne jest, aby każdemu dziecku umożliwić funkcjonowanie
w odpowiadającej mu grupie. Wspólne aktywności takie, jak: gra na instrumentach,
sportowe gry zespołowe, wspólne wycieczki, koła naukowe pomagają w wytworzeniu
przyjaznego środowiska i umożliwiają przeżycie pozytywnych doświadczeń w grupie
rówieśniczej. Natomiast niektóre dzieci będą potrzebowały uczestniczenia na przykład
w grupach socjoterapeutycznych organizowanych na terenie szkoły, ponieważ wyłącznie
w takich warunkach mogą wchodzić w relacje z rówieśnikami i uczyć się je podtrzymywać.
Dodatkowo, u znacznej grupy dzieci z chorobą tikową występują zaburzenia
współistniejące, takie jak: OCD, ADHD, zaburzenia lękowe czy specyficzne trudności
szkolne. Badania i obserwacje kliniczne pokazują, że bardzo często deficyty w poznaniu
społecznym u dzieci z ZT związane są z nasileniem objawów współwystępujących, jak na
przykład zaburzenia uwagi typowe dla ADHD (zespołu hiperkinetycznego). Wynikają one,
między innymi, z nadmiernej impulsywności, trudności z odraczaniem, kłopotów
z koncentracją uwagi, trudnościami w planowaniu, frustracji i często występującej
niedojrzałości emocjonalnej. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z różnicy między
dzieckiem mającym trudności w funkcjonowaniu społecznym z powodu na przykład
nieśmiałości a dzieckiem, które wydaje się wycofane, ponieważ musi radzić sobie
z głębszymi trudnościami emocjonalnymi i psychicznymi, będącymi następstwem trudności
o podłożu neurologicznym, jak choroba tikowa. Czasami może okazać się, że wskazane
będzie wsparcie psychologa czy pedagoga szkolnego lub skierowanie dziecka na
profesjonalną konsultację. Taka konsultacja ma pomóc rodzinie ucznia w zrozumieniu istoty
trudności w funkcjonowaniu społecznym ich dziecka i określeniu optymalnego planu
pomocy. Fakt, że uczeń zmaga się z takimi trudnościami, nie oznacza, że stanie się źle
funkcjonującym dorosłym. Oczywiście, deficyty umiejętności społecznych mogą prowadzić
do izolacji społecznej, tym samym być przyczyną nasilonych lęków czy zaburzeń nastroju.
Można temu zapobiec lub zminimalizować konsekwencje, pomagając aktywizować dziecko
w grupie rówieśniczej czy wspierając je indywidualnymi lub grupowymi oddziaływaniami
terapeutycznymi. Szkoły bardzo często mogą organizować zajęcia socjoterapeutyczne,
mające na celu wykorzystanie naturalnych sytuacji do dostarczenia pozytywnych
doświadczeń w interakcjach społecznych. Oddziaływania socjoterapeutyczne na terenie
szkoły pozwalają na takie organizowanie doświadczeń dziecka w jego naturalnym
środowisku szkolnym, aby zaspokajały jego potrzeby emocjonalne oraz stwarzały
alternatywę dla poprzednich i aktualnych sytuacji stanowiących dla dziecka trudność lub
uraz [1].
Zastraszanie i przemoc szkolna (bullying)
Objawy zaburzeń tikowych, mylenie ich z celowymi zachowaniami sprawia, że dzieci
z zaburzeniami tikowymi stanowią grupę zagrożoną zastraszaniem, nękaniem (bullying) ze
strony innych uczniów. Objawy zastraszania są często źle interpretowane i nauczyciele
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mogą nie wiedzieć, jak na takie sytuacje reagować. Definicja znęcania się obejmuje: (1)
zachowanie intencjonalne w celu skrzywdzenia fizycznego, psychicznego czy
emocjonalnego, (2) ma miejsce, kiedy między osobami panuje nierównowaga (jako
przewaga fizyczna, wiek, status społeczny), (3) zachowanie nie jest incydentalne (powtarza
się). Przyjmuje wiele form, od fizycznych (uderzanie, plucie, kopanie), werbalnych
(drażnienie, przezywanie) do emocjonalnego (niewerbalne gesty, społeczna izolacja,
ostracyzm, manipulacja, przemoc w sieci). Dziecko, które padło ofiarą nękania w szkole,
jest narażone na obniżony nastrój, lęk czy niepokój, może mieć pogorszoną samoocenę,
odczuwać dolegliwości somatyczne, takie jak: bóle głowy, brzucha, zmęczenie czy
obniżone łaknienie. Może unikać szkoły, co na pewno wpłynie na jego wyniki w nauce.
Czasami, w skrajnych przypadkach, dziecko może mieć myśli rezygnacyjne lub
samobójcze. Bardzo często rodzice i nauczyciele nie potrafią znaleźć rozwiązania, które
byłoby efektywne. Najczęściej młodsze dziecko zachęcane jest do reakcji fizycznych,
słyszy, że powinno odpowiedzieć tym samym. Niektórzy rodzice radzą sobie w ten sposób,
że wysyłają dziecko na kursy walki, mając nadzieję, że to wzmocni poczucie kontroli
i sprawstwa ich dziecka. Odpowiadanie przemocą na przemoc nie jest strategią
długoterminową. Z czasem konsekwencje takich zachowań mogą być coraz bardziej
poważne. Poza tym, zachęcając dziecka do odpowiadania agresją na agresję, rodzic daje
jasny sygnał, że dziecko jest w tej sytuacji samo. To ono ma sobie radzić, nikt nie może mu
pomóc. Taki komunikat nie jest właściwy. Gdy dziecko jest nękane, dorośli muszą
interweniować. Nie wolno mówić dziecku, aby próbowało ignorować to, co się dzieje, czy
zachęcać do reakcji fizycznej. Nigdy nie wolno za taką sytuację winić dziecka. Nie należy
wymyślać sposobów, które miałyby odwrócić uwagę agresora. Bardzo często nie ma też
sensu kontakt z rodzicami nękającego dziecka, najczęściej prowadzi to wyłącznie do
eskalacji problemu. Najlepiej, aby rodzice skontaktowali się z zespołem nauczycielskim,
informując o sytuacji, deklarując współpracę i monitorując ją do momentu znalezienia
rozwiązania. Powinno usłyszeć, że istnieje różnica między skarżeniem a zwracaniem się
o pomoc w przypadku, gdy ktoś jest ofiarą nękania, dodatkowo należy ustalić, kto
z dorosłych w szkole może stanowić „bezpieczną bazę” w przypadku incydentu. Można
przećwiczyć z dzieckiem właściwą postawę ciała i użycie asertywnego języka. Ważne jest,
aby w odpowiedzi na zastraszanie nie reagowało emocjonalnie, bo tego dokładnie chce
agresor. Zamiast emocjonalnych reakcji, dobrze jest przećwiczyć z dzieckiem sytuację,
w której odpowiada, np.: „przestań, nie możesz mi tego robić”, mówi to stojąc prosto,
zachowując kontakt wzrokowy, po czym odchodzi w kierunku swoich kolegów lub
zaufanego dorosłego. Niezwykle ważna jest konsekwencja, spójność oddziaływań
i edukacja. Ważne jest, aby pamiętać, że powstrzymanie przemocy ukierunkowanej na
dziecko nie jest jego obowiązkiem. To odpowiedzialność innych, zarówno uczniów, którzy
są świadkami takiego zachowania, jak i dorosłych. Szkolne środowisko musi wysłać jasny
przekaz: przemoc nie jest i nie będzie akceptowana, w razie kontynuowania agresywnych
zachowań zawsze spotkają się one z określonymi konsekwencjami. Informacje, które należy
przekazać dziecku w przypadku, gdy jest ono narażane na agresywne traktowanie, to: (1)
nikt nie zasługuje, aby odnosić się do niego w ten sposób, (2) będziemy cię wspierać
i doprowadzimy do tego, że agresja zakończy się, (3) jest w szkole osoba, z którą możesz
skontaktować się, gdyby takie zachowania pojawiały się dalej, (4) pracujemy z personelem
szkoły nad bezpiecznym rozwiązaniem. Również w okresie adolescencji uczniowie mogą
potrzebować pomocy w przypadku nękania ze strony innych uczniów. Także w tej sytuacji
to dorośli, a nie nastolatek, powinni powstrzymać agresję. Dodatkowo, niezwykle ważną
rolę w zwalczaniu przemocy w szkole odgrywają rówieśnicy czy są biernymi świadkami
w takich sytuacjach, czy są w stanie przeciwstawić się i wesprzeć swoją koleżankę/kolegę.
W każdym z przypadków szkoła powinna komunikować jasny przekaz o zakazie nękania.
Edukacja
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Nieznane przeraża, wtedy młodsze dzieci radzą sobie z tą niepewnością przez droczenie
się czy robienie na złość, starsze mogą stosować przemoc. W przeciwdziałaniu takim
zachowaniom w stosunku do dzieci z tikami ważne jest, aby dostarczać uczniom informacji
o ZT i tikach. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być zorganizowanie w szkole dnia edukacji
czy specjalnych lekcji o ZT. Rodzice i nauczycie odgrywają wtedy szczególną rolę
(Załącznik 1 zawiera przykładowy scenariusz lekcji edukacyjnej na temat tików). W trakcie
takiej lekcji dobrze jest pozwolić uczniom zadawać pytania i odpowiadać na nie szczerze.
Jeśli uczeń jest w odpowiednim wieku i nie czuje zakłopotania, może uczestniczyć lub
poprowadzić rozmowę z klasą. Takie działania bardzo często powodują, że dziecko
przestaje być nękane przez kolegów z klasy, co więcej, zyskuje sojuszników, którzy mogą
stanąć w jego obronie. Jeśli nastolatek jest gotowy, może sam przygotować to, co chciałby
powiedzieć, dobrym pomysłem jest także wyświetlenie filmu. Bezpośrednia rozmowa,
szczere odpowiedzi na pytania jak i odwaga w zmierzeniu się z trudnościami zostaną przez
większość rówieśników docenione. Dodatkowo, powszechną praktyką w szkołach powinno
być opracowanie ogólnego planu przeciwko przemocy, opartego na zaakceptowanych przez
wszystkich zasadach. Szkoła nie jest miejscem, w którym mogą być tolerowane takie
zachowania, informacje, dlaczego są one nie do przyjęcia, i co zrobić, gdy jest się
świadkiem lub nękaną osobą. Warto przeprowadzać cykliczne spotkania w klasie. Celem
tych spotkań jest budowanie poczucia wspólnoty, która zmniejszy prawdopodobieństwo, że
uczniowie będą nękać się nawzajem i zwiększy prawdopodobieństwo, że będą udzielać
sobie wsparcia. W Polsce dostępny jest poradnik dla nauczycieli, zawierający programy
zajęć klasowych, dotyczących profilaktyki zastraszania i przemocy w szkole [2].

Podsumowanie
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka sprawi, że zamiast ucznia
sfrustrowanego, uczącego się z poczuciem porażki, który będzie unikał szkoły lub wysiłku
z nią związanego, nauczyciele i rodzice będą mieli kontakt z zmotywowaną
i ukierunkowaną na osiągnięcia osobą. Umożliwienie funkcjonowania dziecku z chorobą
tikową w przewidywalnym i przychylnym środowisku redukuje lęk i stres, co znacząco
wpływa na jego osiągnięcia szkolne.
Tabela 5. Podsumowanie
Piśmiennictwo
1. Jagieła J. Socjoterapia w szkole. Wydawnictwo Rubikon. Kraków, 2007.
2. Tsiantis I. (red). Vademecum nauczyciela. Program zajęć klasowych profilaktyki zastraszania i przemocy
w szkole. .[w:] Dąbkowska M.I., Dąbkowski M.R. (red) Zastraszanie i przemoc szkolna. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Toruń, 2010.
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Załącznik 1
LEKCJA EDUKACYJNA
Scenariusz jest przeznaczony dla dzieci w wieku 7-11 lat.
Celem lekcji będzie wywołanie u dzieci empatii, a nie współczucia, najważniejsza
informacja: dzieci z ZT lub tikami są różne – duże, małe, mają niebieskie lub zielone oczy
itp. jak wszystkie pozostałe dzieci – z tą różnicą, że mają pewne trudności, które mogą
wydawać się dziwne, jeśli nic się o nich nie wie. Po lekcji dzieci powinny znać podstawowe
informacje dotyczące choroby tikowej i sposoby postępowania. Wiedzieć, że najlepiej jest
ignorować objawy i/lub okazywać swojemu koledze/koleżance wsparcie.
Czas lekcji powinien być dostosowany do wieku i możliwości uczniów. Można
przygotować prezentację trwającą 20-30 minut, nie dłuższą. Należy pamiętać
o możliwościach skupienia uwagi przez dzieci, chociaż może zdarzyć się, że uczniowie
przedłużą czas, zadając pytania w trakcie prezentacji lub rozmawiając o niej między sobą.
Niemniej w ogólnym planie lepiej założyć, że nie będzie zbyt długa, przeprowadzona
z użyciem języka odpowiedniego do poziomu dzieci (jeśli prezentuje ją rodzic ucznia lub
nauczyciel).
Materiały pomocnicze:
• multimedia – filmy: “Zespół Tourette’a - fakty i mity”, „I Have Tourettes, But Tourettes
Doesn’t Have Me” (wersja anglojęzyczna), “Klasa Pana Tourette’a”, “Vincent chce nad
morze”
• informacje o znanych osobach z tikami
• materiały z kanału YouTube: film o osobach z zespołem Tourette’a, które tańczą:
SoYouThinkYouCanTic? z polskimi napisami https://www.youtube.com/watch?
v=KOoCEQW5Gvc lub śpiewają: zwycięzca brytyjskiego programu IDOL, Tom
Carpenter,
film
edukacyjny
“Zespół
Tourette’a
fakty
i
mity”
https://www.youtube.com/watch?v=Txj0LJxAtn8, spoty z kampanii społecznych:
“Vincent chce być sobą z syndromem Tourette’a”, “Tourette de Pologne: Bartek”,
“Tourette de Pologne: Wiktor”
• prezentacje dostępne na stronie http://www.tourette.pl/docs/243
• ulotki, broszury, miniporadniki – dostępne na stronie http://www.tourette.pl/docs/242
oraz w wersji papierowej w Polskim Stowarzyszeniu Syndrom Tourette’a
Informacje i tematy do omówienia:
1. Czym są tiki, czym się objawiają, o tym, że nie są zaraźliwe, o zmiennym charakterze
tików, żeby dzieci zrozumiały, dlaczego po czasie objawy będą inne od tych omawianych
na lekcji.
2. Dobrze jest mieć przygotowane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez dzieci
w tym wieku:
• w jaki sposób można zachorować – najlepiej powiedzieć, że jest to choroba dziedziczna
(jeśli mamy pewność, że tak jest w przypadku danego dziecka), tak jak dziedziczy się
kolor oczu, włosów itp.
• czy jest jakieś lekarstwo – nie, ale to dobra wiadomość, bo to oznacza, że
prawdopodobnie (tutaj imię) z wiekiem poczuje się lepiej, np. gdy będziecie
nastolatkami, teraz może być ciężko, ale wytrzymajmy i okażmy wsparcie (tutaj imię)
• czy, jeśli my teraz nie chorujemy, to możemy zachorować – najlepiej odpowiedzieć, że
nie możemy nigdy powiedzieć tego, czy na pewno nie zachorują, ale jeśli ich rodzice nie
chorują prawdopodobnie one też nie będą chore
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• czasami dzieci pytają, czy to jest niebezpieczna lub śmiertelna choroba – po prostu są
przestraszone i tego nie wiedzą.
3. Najlepiej naturę tików wytłumaczyć na przykładzie czkawki: każde z dzieci miało
czkawkę; można zapytać, czy były w stanie powstrzymać ją tylko dlatego, że chciały;
porównanie czkawki i tików: czkawki nikt nie planuje, nikt jej nie chce, nikt nie jest
w stanie nagle jej powstrzymać, czkawka mija w określonym czasie; tutaj dobrze jest dać
możliwość, aby dzieci powiedziały, jak się czują, gdy czkawka trwa zbyt długo i staje się
bolesna; dodatkowo opowiadając o próbach powstrzymywania tików, można przywołać
porównanie do powstrzymywania się przed drapaniem, po tym jak nas ukąsi komar.
Dziecko może opowiedzieć, jak podejmuje takie próby, jak to jest trudne i jaki w związku
z tym ponosi koszt (pod warunkiem, że ustalimy to wcześniej z dzieckiem, że włączy się
do prezentacji lub będzie chciało osobiście podzielić się swoimi przeżyciami).
4. Dobrze jest zapytać dzieci, co czułyby, gdyby musiały wykonywać ruchy lub wydawać
dźwięki, nad którymi nie panują. Potem, co chciałyby, aby robili inni w stosunku do nich,
w sytuacji, gdy nie mogą się przed tymi ruchami lub wydawaniem dźwięków
powstrzymać. Dzieci wtedy najczęściej odpowiadają, że chciałyby, aby inni ludzie
ignorowali takie objawy i nie zwracali na nie uwagi – to jest dobry punkt wyjścia do
rozmowy o możliwości ignorowania tików u ich kolegi.
Dodatkowe informacje organizacyjne/ uwagi:
5. Dobrze jest ustalić przed prezentacją z uczniem, co chciałby, aby zostało przekazane
klasie, co chce, aby zrozumieli. Jakich reakcji się boi, co jest dla niego do zakceptowania.
6. Należy zapytać, czy dziecko chce być obecne w trakcie prezentacji, czy nie, czasami
(dość rzadko) może się okazać, że samo chce ją przeprowadzić. U wielu dzieci pojawia się
bardzo duży lęk przed reakcją kolegów i wolą nie być obecni w takiej sytuacji. Proszę nie
przeprowadzać lekcji edukacyjnej (nawet gdy dziecko ma być nieobecne), dopóki uczeń
nie zdecyduje się na to. Można go do tego zachęcać, ale należy uszanować jego
ewentualne obawy i decyzję. Nie możemy zagwarantować dziecku, że wszyscy uczniowie
zareagują właściwie, czyli okazaniem zrozumienia i wsparcia. Musimy mieć świadomość,
że niektóre dzieci, po uzyskaniu informacji o tikach i ZT, będą wykorzystywać je do
drażnienia się z uczniem. Należy pamiętać, że rozmawiając na temat choroby, w pewnym
sensie ujawniamy informacje poufne, tak więc zgoda dziecka i rodziców jest niezbędna.
7. Jeśli dziecko zdecyduje się poprowadzić lub współprowadzić prezentację, to bardzo
dobrze. Oczywiście bez uzgodnień wcześniej, jeżeli dziecko jest wyłącznie obecne na sali,
proszę się nie odwoływać do niego w trakcie lekcji, można wspomnieć, że jeśli w czasie
lekcji zdecyduje się coś wyjaśnić lub dodać, to bardzo chętnie przyjmiecie Państwo jego
pomoc.
8. Początkowo, niedługo po takiej lekcji, może okazać się, że podejście dzieci bardzo się
zmieni (tzw. miesiąc miodowy). Proszę pomimo to monitorować postępowanie dzieci
w klasie, czy zmiana jest rzeczywista, czy dziecko jest włączane w rówieśnicze
aktywności na boisku, korytarzu, zapraszane na urodziny itd. Może okazać się, że za jakiś
czas potrzebna będzie lekcja przypominająca.
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Koncentracja uwagi i planowanie:
• proszę zaproponować uczniowi miejsce w bocznej ławce w pierwszym rzędzie, tak aby możliwe
było nadzorowanie pracy ucznia, miejsce pośrodku klasy może być zbyt eksponowane dla
dziecka z tikami
• w przypadku nasilonych kłopotów z koncentracją, można pozwolić dziecku na pracę
w słuchawkach wytłumiających lub w zatyczkach
• zwracając się do dziecka, proszę jasno określić, co ma w tej chwili wykonać, polecenie powinno
być wydane z bliska, po nawiązaniu kontaktu wzrokowego, w krótkiej formie; proszę zachęcać
ucznia, aby dopytywał w razie wątpliwości, prosił o dodatkowe wyjaśnienia
• zadania dla ucznia nie powinny być dłuższe niż jego możliwość skupienia się; należy pamiętać,
że dziecko z zaburzeniami uwagi potrzebuje przerw w pracy
• proszę, w miarę możliwości, zmniejszyć czasochłonność/liczbę zadań domowych przez
eliminację powtarzających się przykładów, jeśli dziecko zrozumiało dany materiał (w myśl
zasady „jakość nie ilość”)
• projekty, zadania z dłuższymi terminami wykonania dobrze jest podzielić na części i sprawdzać
je w mniejszych odstępach czasu, a nie cały projekt, np. za trzy tygodnie
• w momencie rozproszenia uwagi, można ustalić znak ręką lub wydać polecenie „wróć do
pracy”, bądź postukać delikatnie w ławkę
• proszę sprawdzać w regularnych odstępach czasu, czy uczeń pracuje
• dobrze jest wprowadzić, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci, dziennik korespondencji
z rodzicami
• w czasie rozwiązywania przez ucznia różnych zadań szkolnych, należy używać wzmocnień
pozytywnych, np.: „rozwiązałeś zadanie bezbłędnie, super”, proszę zachęcać dziecko do
samokontroli i sprawdzania, np: „zobacz, czy zrobiłeś wszystkie podpunkty zadania”
• pomoc w zrozumieniu rozbudowanych zadań testowych i tekstowych, wydawanie krótkich
poleceń; przypominanie i indywidualizowanie poleceń
• najbardziej istotne jest, aby rodzice i nauczyciele (wychowawcy) podkreślali mocne strony
ucznia, doceniając przede wszystkim wysiłek włożony w zadanie, a nie wyłącznie efekt działania.

Nadruchliowść:
• jeżeli nauczyciel oceni ruchliwość ucznia na lekcji jako nadmierną, pomocne może okazać się
robienie krótkich, kontrolowanych przerw, np. poproszenie o rozdanie kartek, przyniesienie
czegoś nauczycielowi, wytarcie tablicy; prosimy pozwolić na drobny niepokój ruchowy
w obrębie miejsca siedzenia (np. poruszanie nogami pod ławką, manipulowanie ołówkiem)
• w momentach gdy wymagane jest skupienie (np. w czasie słuchania dłuższej wypowiedzi),
można umożliwić uczniowi manipulowanie przedmiotami: ściskanie piłeczki, stukanie ołówkiem
w coś miękkiego (gąbka), stukanie stopami (bez butów), delikatne kołysanie ciała itp.
• proszę nie zakładać, że jeśli uczeń nie siedzi nieruchomo i nie patrzy prosto w oczy, zajęty takimi
manipulacjami, czy wykonujący tiki, nie zwraca uwagi na to, co państwo mówią.
Tabela 3. Strategie związane z objawami ADHD i de cytami funkcji wykonawczych
• Tiki charakteryzują się dużą zmiennością.
• Tiki mogą sprawiać wrażenie zachowań celowych.
• Tiki nie są sposobem na pozyskanie uwagi lub intencjonalne przeszkadzanie na lekcji.
• Tiki nie wynikają z jakiejś określonej postawy dziecka lub jego rodziców.
• Tiki nie są zachowaniem skierowanym personalnie do kogokolwiek.
• Tiki nie są zwykłym nawykiem, nie można ich łatwo zmienić lub powstrzymać.
• Nie ma leku działającego na wszystkie tiki i u wszystkich osób tak samo.
• Na funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami tikowymi w szkole znaczny wpływ mają nie tylko
objawy i ich konsekwencje, ale i zaburzenia współwystępujące.
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• Najważniejszym elementem współpracy z uczniem z tikami jest dostosowanie warunków
nauczania do potrzeb i możliwości ucznia. Należy pamiętać, aby nie polegały one na
zmniejszaniu wymagań, a na ich mody kacji.
• Ważne jest przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia przez ewentualną pomoc we włączaniu
ucznia z tikami do grupy rówieśniczej.
• Tiki, a także mylenie ich z celowymi zachowaniami sprawiają, że dzieci z ZT stanowią grupę
zagrożoną zastraszaniem i nękaniem ze strony innych uczniów.
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7. Dziecko z tikami w systemie rodzinnym
Agnieszka Sobiegała1

1 Zakład Pedagogiki, Śląski Uniwersytet Medyczny

Pierwsze objawy zespołu Tourette’a (ZT), czy tików przewlekłych (TP), pojawiają się
w dzieciństwie. Jest to czas rozwoju osobowości, poznawania świata i ogromnej zależności
od dorosłych opiekunów, szczególnie rodziców, dziadków, wychowawców i nauczycieli. To
najczęściej rodzice zauważają pierwsze tiki u dziecka, z niepokojem obserwują, jak
dochodzą kolejne i zmieniają się w czasie. To oni szukają odpowiedzi na pytania: „Dlaczego
moje dziecko mruga?”, „Co dzieje się z moim synem, że ciągle robi taką dziwną minę”,
„Dlaczego leczenie laryngologiczne nie pomaga na pochrząkiwanie mojej córki?”.
Rozpoczynają wówczas podróż po gabinetach lekarskich, oddziałach szpitalnych i stronach
www przepastnego Internetu. Mały pacjent jest w tym czasie całkowicie zależny od
postawy swoich rodziców. To w pierwszej kolejności od ich wysiłków będzie zależało, czy
trudności dziecka zostaną rozpoznane, czy będzie podjęte odpowiednie postępowanie
terapeutyczne i wychowawcze, czy dziecko uzyska potrzebne mu wsparcie w wyzwaniu,
które postawi przed nim choroba. Aby rodzice mogli udzielić takiego konstruktywnego
wsparcia dziecku z tikami, potrzebują trzech zasadniczych filarów:
– wiedzy na temat choroby i leczenia (edukacja rodziców)
– wsparcia dla siebie
– zrozumienia, że choroba dziecka jest elementem systemu rodzinnego, który pozostaje
w ciągłym, dynamicznym oddziaływaniu z innymi elementami (członkami rodziny czy
wydarzeniami rodzinnymi).
Każdy z wymienionych filarów jest omówiony poniżej.

Edukacja rodziców
Jest niezwykle ważne, aby rodzice dzieci z zaburzeniami tikowymi otrzymali rzetelną
informację na temat istoty tych zaburzeń, ich przyczyn, przebiegu, możliwości
kontrolowania i leczenia objawów oraz możliwego wpływu choroby na funkcjonowanie
dziecka. Informacje rodzice powinni uzyskać przede wszystkim od lekarza (neurologa,
psychiatry, pediatry) lub terapeuty (psychologa, pedagoga). Rodzice mogą przygotować się
do wizyty przez wcześniejsze spisanie pytań i wątpliwości na kartce, a następnie omówienie
ich ze specjalistą podczas konsultacji. Każde pytanie, które trapi rodziców, nawet to, które
im samym wydaje się zbyt oczywiste lub naiwne, powinno zostać zadane i omówione.
Wyniki badań naukowych prowadzonych na grupie rodziców dzieci z ZT pokazują, że
poszukują oni u specjalistów wiedzy dotyczącej przede wszystkim rozpoznawania
i kierowania leczeniem ZT i łączenia leczenia farmakologicznego z interwencjami
behawioralnymi. Potrzeba rodziców uzyskania wiedzy jest ogromna. W badaniach
przeprowadzonych metodą studium przypadków na grupie dziesięciorga polskich rodziców
dzieci z przewlekłymi zaburzeniami tikowymi (dziewięcioro dzieci z ZT i jedno dziecko
z TP) uzyskano wstępny obraz tych obszarów wiedzy, które w pierwszej kolejności
potrzebują wyjaśnienia, rozszerzenia lub przeformułowania. U wszystkich badanych
rodziców wiedza na temat choroby tików była niepełna. Występowały braki wiedzy w co
najmniej jednym elemencie obrazu choroby dziecka, tj.: istota choroby, przyczyny,
przebieg, kontrolowalność i leczenie, skutki. Ukształtowany u większości rodziców (osiem
osób) obraz choroby dziecka był niezgodny z aktualną wiedzą naukową i zawierał
niespójności. W kwestii istoty tików większość badanych rodziców rozumiała tiki jako
ruchy (dziewięć osób) mimowolne (osiem osób). Tylko troje rodziców opisało tiki również
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jako odgłosy/dźwięki, a dwoje jako działania powtarzalne. Nieprawidłowości w obrazie
choroby dziecka u rodziców dotyczyły głównie przyczyn. Obraz przyczyn zaburzeń
tikowych był zróżnicowany. Rodzice wiązali przyczyny ze: stresem (sześcioro rodziców),
zaburzeniami neurologicznymi (dwoje rodziców) i uszkodzeniami okołoporodowymi
mózgu (jeden rodzic), genami (jeden rodzic), nadpobudliwością psychoruchową (jeden
rodzic), emocjonalnością (rozumianą jako „nadmierne przeżywanie” – jeden rodzic)
i nieradzeniem sobie z problemami (jeden rodzic), bezczynnością (jeden rodzic), trudną
sytuacją rodzinną i środowiskową (jeden rodzic). Na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo
licznych kontaktów rodziców z lekarzami i innymi specjalistami (psycholodzy, pedagodzy)
tylko troje rodziców wiązało przyczyny tików z podłożem neurologicznym i „mózgowym”,
a jeden rodzic z podłożem genetycznym. Większość była przekonana o psychologicznym
podłożu trudności występujących u ich dziecka. Mogło to być związane z wieloma
czynnikami, np.: niewystarczającą edukacją rodziców, prowadzoną przez lekarza lub innych
specjalistów, trudnością w zmianie potocznych przekonań, które rodzice mieli wcześniej,
brakiem dostępnych materiałów informacyjnych dla rodziców. Tylko troje rodziców
wiedziało o falowym przebiegu zaburzeń tikowych (zjawisku waxing-waning), co mogło
być spowodowane faktem, iż u ich dzieci objawy miały wyraźnie falowy charakter
i poszukiwali wyjaśnienia tego stanu. Rodzice wiązali leczenie tików z farmakoterapią
(pięcioro rodziców), suplementacją (jeden rodzic), terapią psychologiczną lub psychoterapią
(dwoje rodziców), upominaniem dziecka lub odwracaniem jego uwagi od tików (jeden
rodzic). Aż czworo rodziców nie określiło w wywiadach, na czym polega leczenie tików.
Badani rodzice czerpali informacje o ZT i TP głównie z osobistych doświadczeń zdobytych
w kontakcie z dzieckiem, rozmów z lekarzami, Internetu i obiegowych opinii. Ze względu
na niewielką grupę badanych osób, oczywiście nie można uogólnić powyższych wyników
na całą populację rodziców dzieci z zaburzeniami tikowymi. Konieczne jest prowadzenie
dalszych badań, aby dokładnie rozpoznać stan wiedzy i potrzeby rodziców. Istotne jest, aby
wiedza rodziców, dotycząca choroby dziecka, była badana za pomocą technik
umożliwiających czynne przedstawienie informacji (wyjaśnienia własnymi słowami
z przedstawieniem toku rozumowania) takich jak wywiad częściowo ustrukturyzowany,
a nie tylko przez bierny wybór z ograniczonej listy odpowiedzi w teście. Opieranie się
jedynie na wynikach badań testowych nie pozwala ocenić w rzetelny sposób wiadomości
rodziców. W codziennym życiu, kontaktach z dzieckiem, osobami spoza rodziny
i nauczycielami rodzice potrzebują umiejętności przedstawienia i uargumentowania swojej
wiedzy o chorobie i jej wpływie na funkcjonowanie dziecka. Dlatego także lekarze,
terapeuci, liderzy stowarzyszeń osób chorych – po przeprowadzonej edukacji rodziców –
powinni sprawdzić, jak ci zrozumieli przekazane informacje, np. prosząc o sparafrazowanie
rozpoznania i otrzymanych zaleceń. Należy mieć świadomość, że stres towarzyszący
wizytom lekarskim, terapeutycznym, konfrontacji z diagnozą, duża liczba nowych faktów
do zapamiętania podana w krótkim czasie wpływają na zdolność rodziców do przyjęcia
i połączenia nowej wiedzy z dotychczasowym obrazem dziecka i ich świata. W praktyce
terapeutycznej można spotkać się z sytuacjami, w których rodzice na początku terapii
deklarują, że już wszystko wiedzą o tikach i ZT, jednak, gdy zostają poproszeni
o przedstawienie tej wiedzy w taki sposób, w jaki wyjaśniliby to znajomym lub dziecku,
ujawniają się mity o ZT nadal obecne w ich myśleniu, braki w wiedzy i umiejętnościach
zrozumiałego przedstawiania własnego zdania.
Podczas informowania rodziców o chorobie i leczeniu należy zadbać, aby w gabinecie nie
było dziecka. Tylko wówczas rodzice będą mogli swobodnie zadawać pytania, dzielić się
wątpliwościami i obawami. Edukacja dziecka powinna być przeprowadzona na osobnym
spotkaniu, bezpośrednio z dzieckiem, językiem dostosowanym do jego wieku i poziomu
rozwojowego z wykorzystaniem metod pedagogicznych, tj.: rysunku, ilustracji, bajki, które
ułatwią mu zrozumienie przedstawionych treści. Pozwalanie, aby dziecko było biernym
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słuchaczem rozmów na temat jego choroby, prowadzonych medycznym językiem
zawierającym niezrozumiałe dla dziecka terminy, jest jednym z błędów jatrogennych, które
są czasami popełniane podczas procesu diagnostycznego czy terapeutycznego.
Oprócz informacji uzyskanych od lekarza i terapeutów, rodzice mogą uzupełniać swoją
wiedzę o tikach, sięgając do innych źródeł. Bogatym źródłem informacji na temat tików
i ZT, adresowanym do rodziców, są strony internetowe stowarzyszeń zespołu Tourette’a,
które działają w wielu krajach. Swoją wiedzę można poszerzyć sięgając po książki, np. M.
L. Kutschera Dzieci z zaburzeniami łączonymi. W bibliotece każdego przedszkola i szkoły
znajdują się również broszurki Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu –
dostępne także w Internecie w formacie pdf. Wielu cennych i praktycznych wiadomości
mogą dostarczyć lokalni liderzy, rodzice i osoby dorosłe z ZT, które same przeszły przez
proces diagnozy, leczenia, radzenia sobie z chorobą w swoim życiu i pracują
w stowarzyszeniach, aby dzielić się swoją wiedzą.
Rodzice poszukujący informacji w Internecie powinni ostrożnie podchodzić do tych
podawanych na forach, blogach lub w programach telewizyjnych, których celem może być
wzbudzanie sensacji, a nie promocja rzetelnej wiedzy o ZT.
Bardzo ważne jest, aby rodzice dzieci z tikami mieli podstawową wiedzę o tym, że:
• TP i ZT są chorobami o podłożu neurologicznym. U ich genezy leżą zmiany
w funkcjonowaniu i budowie ośrodkowego układu nerwowego.
• Czynniki psychologiczne i środowiskowe, tj. stres, oczekiwanie, zawstydzanie
(szczególnie związane z objawami), dieta, kontakty rówieśnicze (szczególnie trudne) itd.
same w sobie nie wywołują tików, jednak w znaczący sposób wpływają na przebieg
i nasilenie objawów.
• Ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny, przebieg TP i ZT oraz obraz własnej
choroby, każde dziecko z tego typu rozpoznaniem wymaga indywidualnego,
interdyscyplinarnego programu leczenia.
Dzieci z tikami potrzebują informacji na temat swojego problemu nie tylko od
specjalistów, ale przede wszystkim od swoich rodziców. Po uzyskaniu wiedzy
o zaburzeniach tikowych, rodzice powinni rozmawiać z dziećmi o tikach wprost, językiem
dostosowanym do wieku i możliwości poznawczych dziecka. Jeśli trudno im mówić na ten
temat swobodnie i bez napięcia, powinni poprosić pedagoga, psychologa lub lekarza
o pomoc w przygotowaniu się do takich rozmów. Tiki powinny stać się jednym z wielu
normalnych, codziennych tematów, o których rozmawia się w rodzinie. Zarówno unikanie
rozmów o tikach, jak i nadmierna koncentracja na tych objawach może negatywnie
oddziaływać na obraz własnej choroby dziecka i poprzez to utrudniać mu radzenie sobie
z chorobą i jej konsekwencjami społecznymi, tj. pytania rówieśników „dlaczego tak robisz”,
odrzucenie czy wyśmiewanie dziecka w grupie rówieśniczej.

Wsparcie dla rodziców
Drugim filarem, na którym rodzice powinni budować platformę bezpieczeństwa
emocjonalnego dla dzieci z zaburzeniami tikowymi, jest umiejętność uzyskiwania wsparcia
dla siebie. Jest to konieczne, ponieważ rodzicielstwo stawia przed nimi wyzwania
wymagające szczególnej siły, wytrwałości i głębszego zrozumienia funkcjonowania
dziecka.
Prowadzone od wielu lat badania pokazują, że rodzice dzieci z ZT doznają większego
stresu niż rodzice dzieci neurotypowych z grup kontrolnych. Na przykład na Tajwanie
prowadzono badania nad stresem rodzicielskim i czynnikami wpływającymi na jego poziom
w opiece nad dziećmi z ZT. Populacja badawcza obejmowała stu pięćdziesięciu rodziców
(ojców lub matek), dzieci od sześciu do dwunastu lat z rozpoznanym ZT, którzy byli
członkami Stowarzyszenia „Taiwan Tourette Family Association”. Analiza wykazała, że
głównym źródłem stresu były trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem,
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a czynnikami, które w tej grupie w największym stopniu korelowały z wysokim poziomem
stresu, było nasilenie choroby i małe dochody. Celem innego badania, prowadzonego na
grupie sześćdziesięciu sześciu rodzin dzieci z ZT, było poznanie, jakie znaczenie nadają
rodzice różnym objawom występującym u ich dzieci. Uznali oni, że najbardziej znaczące są
deficyty uwagi, trudności w uczeniu się i epizody wściekłości, które należą do objawów
zaburzeń współwystępujących. Natomiast klasyczne objawy ZT, czyli tiki ruchowe
i wokalne, określili jako najmniej ważne. Kolejne badanie również pokazuje, że poziom
stresu doświadczanego przez rodziców wyraźnie korelował z zaburzeniami
współwystępującymi z ZT, tj. ADHD i OCD, natomiast był niezależny od nasilenia tików.
Badanie prowadzone w Stanach Zjednoczonych na próbie reprezentatywnej rodziców dzieci
od sześciu do siedemnastu lat wykazało, że rodzice dzieci z ZT ogólnie mają trudności
w ich wychowywaniu, co prowadzi do zwiększonego wysiłku rodzicielskiego, związanego
przede wszystkim z obecnością współwystępujących z tikami czynników poznawczych,
emocjonalnych lub behawioralnych (mental, emotional, orbehavioral – MEB – conditions).
Rodzice wyraźnie widzą również trudności, jakich ich dzieci doświadczają w relacjach
rówieśniczych i społecznych.
Konstruktywne radzenie sobie ze stresem wywołanym diagnozą i wychowywaniem
dziecka z ZT wymaga zrozumienia mocnych i słabych stron każdego z opiekunów dziecka:
rodziców, dziadków, nauczycieli, terapeutów, oraz procesu, przez który przechodzą rodzice
chorego dziecka. Radzenie sobie ze stresem związanym z chorobą dziecka może być
skoncentrowane na problemie lub na emocjach. Radzenie sobie skoncentrowane na
problemie dotyczy taktyki monitorowania stresu – uświadomienia sobie zwiększonego
napięcia i jego przyczyny, strukturalizacji – gromadzenia informacji o stresorze –
i możliwości wykorzystania zasobów oraz możliwości posłużenia się umiejętnościami
społecznymi związanymi z wykorzystaniem wsparcia społecznego, negocjacji i komunikacji
interpersonalnej. Radzenie sobie skoncentrowane na emocjach wymaga ponownej oceny
poznawczej w celu opanowania napięcia. Unikanie i zaprzeczanie są najczęściej
stosowanymi strategiami skoncentrowanymi na emocjach. Unikanie jest fizycznym
usunięciem się z danej sytuacji, w której występuje stresor, a zaprzeczanie stanowi
psychiczną ucieczkę od stresora, polegającą na jego ignorowaniu lub poszukiwaniu jakiegoś
wytłumaczenia.
Zespół Tourette’a może być rozpatrywany przez rodziców w kategoriach:
• krzywdy
• zagrożenia
• lub wyzwania.
Rodzice, którzy patrzą na przewlekłą chorobę dziecka jak na krzywdę, doświadczają
trudnych emocji: żalu, złości, buntu i bezradności. Łatwo popadają w irytację, czują się
niezasłużenie ukarani i oczekują od innych jakiejś formy zadośćuczynienia za swoją
krzywdę. Z tego powodu mają skłonność do przyjmowania postawy roszczeniowej
i przedkładania różnych żądań otoczeniu. Zachowania te mogą być przyczyną trudności
w porozumiewaniu się z personelem medycznym czy przedstawicielami instytucji
oświatowych i często prowadzą do konfliktów. Ten sposób spostrzegania choroby
niekorzystnie wpływa również na relacje z dzieckiem. Stałe napięcie emocjonalne rodziców,
wewnętrzne rozżalenie i noszona stłumiona złość mogą utrudniać adekwatne rozpoznawanie
i reagowanie na potrzeby dziecka. W takiej atmosferze uczuciowej dziecko doświadcza
poczucia zagrożenia i braku oparcia. Rodzice są zmienni w okazywaniu uczuć: od
roztkliwiania się nad dzieckiem do przejawów agresji wobec niego. Sytuacja ta doprowadza
do utrwalenia się w dziecku poczucia odpowiedzialności i winy za to, że życie rodzinne nie
spełnia oczekiwań rodziców, a właśnie dziecko jest źródłem ich frustracji.
Odbieranie choroby dziecka jako zagrożenia skutkuje dla rodziców pojawieniem się
trudnych uczuć ze spektrum lęku: silnego niepokoju, stałej czujności czy paniki. Uwaga
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opiekunów koncentruje się głównie na negatywnych informacjach świadczących
o pogorszeniu stanu zdrowia. Myśli rodziców krążą wówczas wokół potencjalnych
problemów i czarnych scenariuszy przyszłości. Koncentracja na zagrożeniach uniemożliwia
dostrzeżenie pozytywnych objawów: okresów remisji, lepszego samopoczucia dziecka,
odnoszonych sukcesów, ujawnianych mocnych stron czy talentów. Stale obecny lęk
prowadzi do emocjonalnego wypalenia, depresji, bierności i apatii. Stan ten utrudnia także
podejmowanie właściwych decyzji dotyczących terapii. U dziecka takie nastawienie
rodziców wywołuje uczucia strachu, lęku, smutku, bezsilności i beznadziei. Konsekwencją
postrzegania choroby jako zagrożenia jest przyjęcie nadopiekuńczej postawy
wychowawczej wobec dziecka. Rodzice chcą w ten sposób uniknąć jak największej liczby
bodźców, które mogą pogorszyć stan fizyczny dziecka, a także wynagrodzić mu cierpienie,
którego faktycznie doświadcza, oraz cierpienie potencjalne, którego może się zdarzyć, jeśli,
w ich przekonaniu, nie ochronią go.
Spostrzeganie przewlekłej choroby dziecka w kategorii wyzwania pociąga za sobą
przyjęcie postawy aktywnej w zmaganiu się z tą trudną sytuacją. Wszystkie zasoby
używane są wówczas w celu pokonania przeszkody i wypracowania nowego adekwatnego
sposobu funkcjonowania rodziny. Rodzice koncentrują się na poszukiwaniu wiedzy,
podejmowaniu działania i zdobywaniu umiejętności koniecznych w opiece nad dzieckiem.
Są otwarci na pomoc z zewnątrz, proszą o nią, przyjmują ją i podejmują współpracę ze
specjalistami pracującymi w ramach zespołu terapeutyczno-wychowawczego: lekarzem,
psychologiem, pedagogiem, nauczycielem, fizjoterapeutą, dietetykiem itd. Aktywny udział
w leczeniu dziecka zwiększa ich poczucie wpływu i kontroli, daje uczucie rodzicielskiej siły
i spełnienia. Aktywna postawa rodziców znajduje swoje odzwierciedlenie w stanie
psychicznym dziecka: odbiera ono sygnały świadczące o ochronie fizycznej i emocjonalnej,
możliwości wsparcia się na rodzicach, mobilizuje do podejmowania wysiłku i aktywnego
zmagania się z codziennymi uciążliwościami.
W praktyce trudno spotkać rodziców, którzy prezentują jeden „czysty” sposób
spostrzegania ZT czy TP jako krzywdy, zagrożenia lub wyzwania. Bardziej rzeczywiste jest
rozpoznanie jednego dominującego rysu z elementami dwóch pozostałych w różnych
proporcjach. Każdy rodzic, który w przeważającym stopniu spostrzega chorobę dziecka jako
wyzwanie, przeżywa również momenty, w których doświadcza tej choroby jako ogromnego
zagrożenia czy też ma poczucie krzywdy i ogromną złość. Także rodzice, u których
dominują kategorie negatywnego odbioru choroby, doświadczają chwil, w których takie
myślenie zmienia się i są oni wówczas w stanie zachować się pozytywnie w obliczu
zagrożenia.
Zmaganie się z przewlekłą chorobą dziecka to długotrwały proces. Sposoby radzenia sobie
z chorobą dziecka, stosowane przez rodziców, zmieniają się w czasie. Fazy tego procesu są
wyraźnie widoczne szczególnie w tych rodzinach, w których tiki u dziecka pojawiły się
nagle i z dużą intensywnością:
• Faza wstrząsu psychicznego nazywana również fazą emocjonalnego szoku. Rodzice,
postawieni przed faktem choroby dziecka, doznają dezorganizacji psychicznej, tracą
dotychczasową równowagę życiową. Jeśli zostaje postawiona diagnoza zaburzeń
tikowych, mogą nie być w stanie przyjąć jej do wiadomości i pogodzić się z nią.
Niedowierzają lekarzom, doszukują się pomyłki w rozpoznaniu, mogą nie być w stanie
zrozumieć, na czym polega choroba. Rodzice szczególnie obawiają się diagnozy ZT. Ich
lęk zwiększa się pod wpływem oglądania w Internecie filmów z osobami chorymi,
u których występuje ciężka postać choroby. Czasem traktują tę diagnozę jak wyrok
„dożywocia” dla swojego dziecka i siebie. Mają poczucie, że świat wali im się na głowę.
W tej fazie może dojść do zachwiania lub nawet załamania się systemu obronnego
organizmu i powstania ostrego kryzysu, którego zasięg obejmuje nie tylko pełnienie roli
rodzicielskiej, ale także funkcjonowanie w roli małżonka czy zawodowo. Pojawiają się
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wówczas zdania typu: „Do tej pory moje dziecko było takie idealne”, „Nie rozumiem, co
się dzieje”, „To nie może być prawda”, „Nigdy w życiu tak się nie czułam”, „Nie wiem,
co robić”. W początkowej fazie przystosowywania do życia z chorobą rodzice z powodu
przeżywanego szoku mogą nadmiernie koncentrować się na ciągłej obserwacji tików,
ich postaci i nasilenia lub zaniedbywać pozostałe zdrowe dzieci.
• Faza rozpaczy. Po ustąpieniu pierwszego odrętwienia, rodzice doświadczają całej gamy
trudnych emocji: żalu, lęku, złości, poczucia krzywdy i ogromnego bólu; następuje
wówczas kryzys emocjonalny. Pojawia się nieodparta potrzeba zrozumienia „dlaczego to
nas spotkało”, która może skutkować oskarżeniami, szukaniem winnego, wzajemnym
obwinianiem się partnerów. Nadal dominuje uczucie zagubienia, bezradności i niemocy.
Myśli koncentrują się wokół deficytów i problemów, nie zauważa się zasobów
i mocnych stron. Na tym etapie rodzice nie są jeszcze w stanie szukać konstruktywnych
rozwiązań, podejmować racjonalnych decyzji i efektywnie współpracować,
a środowisko zewnętrzne, lekarze i szkoła, oczekują już pełnej mobilizacji sił, jasności
umysłu, zorganizowanego działania w prowadzeniu terapeutycznym i wychowawczym
dziecka.
• Faza pozornego przystosowania. Z upływem czasu rodzice oswajają się z chorobą
w życiu dziecka i rodziny. W różnych źródłach poszukują informacji, a ich zdobycie
skutkuje rozszerzeniem możliwych działań, a nie tylko zwiększeniem poziomu lęku, co
często ma miejsce w poprzednich fazach. Rodzice uczą się rozpoznawania objawów,
odróżniania tików od celowego przekraczania granic wychowawczych przez dziecko.
Zaczynają rozumieć, co dzieje się z dzieckiem, powoli przystosowują się do nowej
sytuacji. Duże emocje ustępują i możliwa staje się koncentracja na realizowaniu
odpowiednich zachowań w relacji z dzieckiem. Jednak w tej fazie przystosowanie ma
charakter pozorny, rodzice nie zintegrowali jeszcze nowych doświadczeń, a pod
zewnętrznym spokojem mogą kryć się stłumione emocje. Może pojawić się wówczas
stan transkryzysowy – ukrytego kryzysu przewlekłego, a każda najmniejsza zmiana czy
nowa trudność mogą wywołać ostry kryzys. W tej fazie rodzice mogą nie wykonywać
zaleceń lekarskich, ponieważ nie mają zaufania do lekarzy i innych specjalistów. Często
są przekonani, że sami wyleczą dziecko. Zasugerowani informacjami uzyskanymi na
przykład w Internecie mogą wykonywać dziecku dziesiątki dodatkowych badań
diagnostycznych lub nie podawać leków w zaleconych dawkach bez konsultacji
z lekarzem.
• Faza konstruktywnego przystosowania. W tej fazie rodzice odzyskują rzeczywistą
równowagę w zakresie emocji, myśli i zachowań, są skoncentrowani na rozwiązaniach
i poszukują dobrych stron zaistniałej sytuacji. Są w stanie zauważać oznaki poprawy
i współpracować z zespołem terapeutycznym (lekarzem, terapeutą, nauczycielem) na
zasadach partnerstwa. Mogą również pojawiać się momenty utraty równowagi, rozpacz,
stany przygnębienia i nasilonego lęku, szczególnie w momentach zaostrzenia, uzyskania
złych wyników lub w okresach przemęczenia, ale są one chwilowe i nie grożą całkowitą
dezorganizacją. Rodzice skupiają się na potrzebach chorego dziecka, potrafią
zorganizować wsparcie terapeutyczne, wychowawcze i edukacyjne, korzystając
z pomocy całej rodziny i lokalnego środowiska. Są w stanie zauważać własne potrzeby
i pozostałych dzieci w rodzinie. Choroba staje się doświadczeniem, które zbliża
członków rodziny i rozwija ich osobowość.
Zagrożeniem, które może pojawić się po długotrwałym okresie konstruktywnego
przystosowania, jest stan późnego kryzysu w zmaganiu się z chorobą dziecka, określany
jako zespół „wypalenia się”. Do rozwoju tego zespołu dochodzi na skutek przeciążenia
długotrwałą opieką i odpowiedzialnością za leczenie i wychowanie. Jego wystąpienie jest
bardziej prawdopodobne w przypadku małej efektywności leczenia, nasilania się tików
z czasem trwania choroby, pojawiających się zaburzeń współwystępujących i związanych
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z nimi zmian w zachowaniu dziecka, braku wsparcia społecznego i wystąpienia
dodatkowych trudności rodzinnych, zawodowych i finansowych, nawet niezwiązanych
bezpośrednio z chorobą dziecka. Objawami zespołu „wypalenia się” rodziców w opiece nad
chorym dzieckiem są: zniechęcenie, brak cierpliwości i wyrozumiałości dla dziecka, spadek
motywacji do pracy wychowawczej i terapeutycznej z dzieckiem, emocjonalne
dystansowanie się od dziecka, brak zaangażowania w proces leczenia, zaniedbywanie
dziecka, jego jawne odtrącanie. Należy zaznaczyć, że wszystkie objawy zespołu „wypalenia
się” pojawiają się po dłuższym okresie prawidłowego i zaangażowanego udziału rodziców
w opiece nad chorym dzieckiem.
Dlatego po zdobyciu podstawowej wiedzy o chorobie, rodzice powinni być objęci
edukacją w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach powodowanych przez objawy.
Analiza wywiadów z polskimi rodzicami dzieci z ZT i TP wykazała, że wszyscy
podejmowali próby kontrolowania choroby tików. Robili to przez bardzo różnorodne
zachowania: niezwracanie uwagi na tiki, niereagowanie lub nierozmawianie wprost
z dzieckiem o tikach (czworo rodziców), odwracanie uwagi dziecka (jeden rodzic),
upominanie (dwoje rodziców), rozmowy wprost z dzieckiem o tikach (jeden rodzic),
akceptowanie tików (jeden rodzic), uczenie dziecka technik zastępowania tików (jeden
rodzic), poszukiwanie informacji o tikach (jeden rodzic), stały kontakt z lekarzem
neurologiem (jeden rodzic). Tylko dwoje rodziców stosowało w pełni konstruktywne
sposoby kontrolowania choroby u dziecka. Mogło być to związane z brakiem informacji od
specjalistów, jak odpowiednio radzić sobie z tikami dziecka lub budowaniem strategii
radzenia sobie na niewłaściwych wyobrażeniach o tikach. Jednocześnie w zakresie skutków
choroby większość rodziców (siedmioro) pesymistycznie oceniała wpływ choroby na życie
dziecka. Rodzice ci przewidywali, że tiki mogą się nasilać, pogorszyć sytuację społeczną
dziecka przez brak akceptacji lub dyskryminację, pogarszać wyniki szkolne.
Powyższe badania pokazują, że rodzice potrzebują świadomego i aktywnego udziału
w terapii dziecka i nadziei na pozytywną, satysfakcjonującą przyszłość dla swoich dzieci
i siebie. Znane od wielu lat badania pokazują, że wsparcie społeczne może w znaczący
sposób obniżać poziom rodzicielskiego stresu. Wskazują również na potrzebę opracowania
i wdrażania programów szkoleniowych dla rodziców dzieci z ZT, które pomogą im lepiej
zrozumieć i akceptować procesy zachodzące w nich samych i ich dzieciach, a tym samym
przyczynią się do zmniejszenia poziomu stresu. Rodzice potrzebują również opracowania
interwencji wychowawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka
i wytycznych do ich wdrożenia.
Na przykład w badaniu prowadzonym przez zespół naukowców pod kierunkiem Lawrence
Scahilla oceniono skuteczność krótkoterminowego programu kształcenia rodziców dzieci
z zaburzeniami tikowymi, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi i destrukcyjnymi.
Badaniem objęto rodziców dwudziestu czworga dzieci (osiemnastu chłopców i sześć
dziewczynek) od sześciu do dwunastu lat z zaburzeniami tikowymi i zachowaniami
destrukcyjnymi o umiarkowanym lub ciężkim stopniu. Stopień nasilenia objawów był
oceniany przez rodziców przed i po udziale w programie. W grupie poddanej szkoleniu
u siedmiorga z jedenaściorga dzieci stwierdzono znaczącą lub bardzo znaczącą poprawę,
natomiast w grupie porównawczej poddanej postępowaniu tradycyjnemu poprawę
odnotowano u dwojga z dwanaściorga dzieci. Także w innym pilotażowym badaniu
skuteczności programu CPS (Collaborative Problem Solving Pilot Program) grupowej
interwencji dla rodziców dzieci z ZT plus prowadzonym na grupie dziewiętnastu rodziców,
stwierdzono przydatność pracy z rodzicami dla zmniejszenia zaburzeń zachowania u dzieci
i zmniejszenia rodzicielskiego stresu. Ze względu na małe grupy badawcze, wszyscy
autorzy podkreślają, że potrzebne jest prowadzenia dalszych randomizowanych badań
klinicznych.
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Wsparcie udzielane rodzicom w programach edukacyjnych lub terapeutycznych ma na
celu budowanie konstruktywnych, czyli wspierających rozwój dziecka, postaw
rodzicielskich.
Rozróżniamy następujace postawy konstruktywne:
• współdziałającą – polega na interesowaniu się sprawami dziecka, zaangażowaniu go
w sprawy rodzinne i zachęcaniu do współpracy adekwatnie do możliwości rozwojowych
• rozumnej swobody – polega na dawaniu dziecku swobody odpowiedniej do wieku, która
pozwala na doświadczanie świata, podejmowanie pewnego ryzyka, uczenie się
samodzielności
w
granicach
wyznaczonych
rozumnym
przewidywaniem
i zapewnieniem dziecku bezpieczeństwa
• uznania praw – charakteryzuje się uznawaniem praw dziecka w rodzinie do zaspokajania
potrzeb, komunikowania się, posiadania własnego zdania, poszukiwania pomocy,
zachowania prywatności
• akceptującą – polega na przyjmowaniu dziecka takim, jakim ono jest w rzeczywistości,
z jego cechami, zaletami i deficytami fizycznymi oraz psychicznymi.
Podstawowe przyczyny kształtowania się negatywnych postaw rodzicielskich to przede
wszystkim frustracja nadziei wiązanych z dzieckiem, poczucie lęku i niekompetencji
związanych z wychowywaniem dzieci o nietypowych właściwościach i antycypacja reakcji
ze strony społeczeństwa. Rodzice dzieci z zaburzeniami tikowymi, którzy potrafią aktywnie
brać wsparcie dla siebie, potrafią zapewnić choremu dziecku konstruktywną ochronę
psychologiczną, która charakteryzuje się:
• pomocą dziecku w radzeniu sobie z uczuciem bezsilności, szczególnie w okresach
zaostrzeń choroby
• sprawowaniu aktywnej opieki nad dzieckiem, bez nadmiernego ochraniania
• zmniejszaniu koniecznych ograniczeń spowodowanych chorobą do niezbędnego
minimum.

Systemowe rozumienie choroby
James Leckman i Donald Cohen piszą, że pracując przez wiele lat z dziećmi z ZT i ich
rodzinami nauczyli się, iż choroba ta jest sprawą całego systemu rodzinnego. Choroba lub
problemy dziecka przejawiają się jako problem systemowy szczególnie wówczas, kiedy
trudności, z którymi musi borykać się dziecko, są trwałe, obciążające i społecznie bolesne.
Najogólniej system można określić jako uporządkowaną kompozycję elementów,
materialnych lub duchowych, tworzącą spójną całość. Twórcą ogólnej teorii systemów jest
Ludwig von Bertalanffy. Zwrócił on uwagę na znany od dawna fakt, że w naszym świecie
wszystko z sobą koreluje, wszystko jest współzależne lub współdziała w sposób pośredni
lub bezpośredni i dlatego znajduje się w permanentnym procesie wywierania na siebie
wpływu.
Podstawą systemowego rozumienia rodziny są dwa przekonania: po pierwsze, rodzinasystem jako całość zachowuje się jakościowo inaczej niż suma jego oddzielnie
obserwowanych, pojedynczych elementów, po drugie, zawsze istnieje wiele przyczyn
pojawienia się danej reakcji czy dysfunkcji w rodzinie, a przyczyny trudności są złożone
i pochodzą z różnych obszarów. Dlatego systemowa analiza i diagnoza problemu w rodzinie
prowadzi do opisu sieci powiązań i odchodzi od pytania o jedną bezpośrednią przyczynę.
W myśleniu systemowym zastępuje się pytanie, z jakiego powodu u dziecka występują,
utrzymują, nasilają się tiki, pytaniem, jak to, że u dziecka występują, utrzymują, nasilają się
tiki wpływa na innych członków systemu. To szerokie spojrzenie na problem wykracza poza
linearne szukanie związku przyczyna – skutek. Pozwala uświadomić sobie, z jakich
powodów diagnoza i terapia problemu dziecka są tak trudne. Z drugiej strony optymistyczne
w myśleniu systemowym jest odkrycie, że nawet najmniejsza ingerencja, interwencja
i zmiana zawsze wpływają na całość systemu. Zasada ta pokazuje najbardziej skuteczny
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sposób pracy z systemem: poznanie systemu, zaplanowanie działań oraz dokonanie takiej
interwencji, która wprawi system w ruch poszukujący jakościowej zmiany w kierunku
większej funkcjonalności. W rodzinie-systemie jest wiele punktów, które mogą dać
początek zmianie. Jeśli jeden element stawia opór, można poruszyć inny, jeśli jeden
z aspektów funkcjonowania systemu jest silnie broniony, można zacząć pracę od innego.
W myśleniu systemowym zawsze pozostaje nam wiele różnorodnych możliwości działania.
James Leckman i Donald Cohen zalecają wyobrażenie sobie sytuacji ojca, który sam ma
ZT i pewnego dnia przy śniadaniu zauważa tiki głosowe u swojego syna lub ojca z ZT,
który zauważa objawy OCD u swojej córki. Od tego momentu dla każdego z tych ojców jest
jasne, że jego dziecko odziedziczyło chorobę i dalsze życie dziecka oraz całej rodziny już
nigdy nie będzie takie samo. Rodzice dzieci z ZT i TP, u których występują podobne
symptomy, lub ci, którzy widzieli je w swojej rodzinie pochodzenia, są często podwójnie
obciążeni. W sytuacjach, gdy przyczyną choroby jest czynnik dziedziczny, trudna sytuacja
rodziców może być pogłębiana przez poczucie osobistej winy i przez złość ze strony
zdrowego partnera lub jego rodziny. Systemowy, wieloczynnikowy model choroby
fizycznej zakłada złożoną interakcję rozmaitych elementów. Czynniki biologiczne, którymi
w przypadku tików są skłonności genetyczne, zaburzenia działania neuroprzekaźników lub
PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with
Streptococcalinfections) nakładają się na stres psychologiczny, którego źródłem może być
trudna sytuacja finansowa czy konflikty w relacji małżonków. Każdy z tych czynników
może w różnym stopniu przyczyniać się do uaktywnienia choroby lub nasilania się objawów
u dziecka. Choroba, oprócz negatywnych skutków, może również pełnić pozytywną rolę
w systemie rodzinnym, np.: zapobiegać rozpadnięciu się systemu, rozładowywać napięcia,
odwracać uwagę od głównego problemu rodziny lub być swoistym wołaniem o pomoc dla
zagrożonego systemu. Z tego punktu widzenia, praktycznie nie istnieje tradycyjne
rozróżnienie między tak zwaną chorobą psychosomatyczną a schorzeniem somatycznym.
W praktyce zdarza się, że rodzice zgłaszając się do terapeuty, oczekują pracy tylko
z dzieckiem oraz zajmowania się wyłącznie tematem tików. Nie dostrzegają początkowo
podstaw do pracy nad rozwiązywaniem problemów psychologicznych całej rodziny.
Oczekują leczenia dziecka, a nie omawiania relacji rodzinnych. Jednak praca nad miejscem
choroby w systemie rodzinnym to ważna część procesu terapeutycznego, a akceptacja tików
przez wszystkich członków rodziny to klucz do dobrostanu chorego dziecka.
Znaczenie roli choroby dziecka w rodzinie polega na tym, iż rodzice postrzegają chore
dziecko w pierwszej kolejności jako chore, dopiero w drugiej jako dziecko. Choroba
przesłania im osobę. Koncentrują się głównie na diagnozie, leczeniu, opiece i ochronie
dziecka, tracąc z pola widzenia potrzeby jego rozwoju, aktywności, samodzielności,
pokonywania wyzwań, osiągania sukcesu czy podtrzymywania kontaktów z rówieśnikami.
Rola chorego zaczyna wówczas dominować nad innymi, podstawowymi rolami dziecka:
rolą brata, ucznia, przyjaciela. Rola chorego dziecka związana jest z: mniejszymi
wymaganiami, wyręczaniem dziecka, pobłażaniem i brakiem granic wychowawczych,
umniejszaniem kompetencji dziecka, oczekiwaniem zachowań typowych dla dzieci na
niższym poziomie rozwoju emocjonalnego, nadmierną ochroną dziecka przed wszelkimi
(często wyolbrzymionymi) zagrożeniami, ograniczeniem kontaktów z rówieśnikami,
brakiem możliwości kontroli i ćwiczenia podejmowania decyzji, ograniczaniem inicjatywy
i przejawów samodzielności oraz oczekiwaniem bierności i uległości w procesie leczenia.
Zagrożeniem związanym z wejściem dziecka w rolę osoby chorej jest duże
prawdopodobieństwo jej utrwalenia się i usztywnienia. Związane jest to
z charakterystycznym zjawiskiem umacniania się ról i tendencją do etykietowania – osoby
zdrowe utrwalają swój stosunek do osób chorych i traktują je, jakby były chore nawet
wówczas, gdy wracają do zdrowia.
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Zbytnia koncentracja rodziców na chorobie dziecka ma również swoje odbicie
w postawach przejawianych w stosunku do pozostałych dzieci w rodzinie.
Nieprawidłowości, które mogą się wówczas pojawić, to:
• dążenie do koncentracji uwagi wszystkich członków rodziny na dziecku chorym
i żądanie stałej gotowości do służenia mu lub ustępowania
• brak uważności w postrzeganiu potrzeb pozostałych dzieci i zaniedbywanie ich
• kompensowanie niespełnionych oczekiwań przez zawyżanie wymagań w stosunku do
zdrowych dzieci, żądanie od nich dużych osiągnięć i sukcesów „za dwoje”,
• faworyzowanie zdrowego dziecka, nadmierne chwalenie, prezentowanie jego zalet
i osiągnięć przy jednoczesnym pomijaniu i deprecjonowaniu dziecka chorego.
Głębokie rozumienie, w jaki sposób choroba jest powiązana z całym systemem rodzinnym,
pozwala na zobaczenie dziecka jako osoby i przeformułowania pojawiających się
problemów w aspekcie rozwojowym. Na przykład: doświadczenia rodziców w radzeniu
sobie z własnymi tikami mogą stanowić zasób wiedzy w pracy terapeutycznej z dzieckiem,
ponieważ rodzice sami udowadniają, że możliwe jest przezwyciężenie problemów
wynikających z choroby, wyrośnięcie na dorosłego człowieka, który radzi sobie
w społeczeństwie, założenie własnej rodziny i wychowanie wspaniałych dzieci. Zmiana
negatywnych przekonań rodziców, wynikających z własnych doświadczeń z tikami
i poczucia rodzicielskiej winy, pozwala na zmniejszenie lęku i pojawienie się nadziei.
Podsumowując rozważania nad kontekstem rodzinnym zaburzeń tikowych, należy
podkreślić, że zadania rodziców są bardzo liczne i wymagają szerokich kompetencji z wielu
obszarów. Choroba tików dziecka może być bardzo dużym obciążeniem emocjonalnym dla
jego rodziców – rodzice mogą odczuwać lęk o sytuację społeczną lub przyszłość dziecka,
złościć się na brak wpływu na jego zachowanie, odczuwać zniecierpliwienie lub wstydzić
się za objawy choroby przed innymi. Choroba ta stanowi ogromne wyzwanie
wychowawcze. Rodzice potrzebują nabycia umiejętności rozróżniania tików, szczególnie
tych złożonych, od zwyczajnego tzw. niegrzecznego zachowania, nad którym dziecko może
mieć kontrolę. Dlatego pierwszymi osobami, które potrzebują wsparcia i edukacji, są
właśnie rodzice. Udzielenie pomocy dziecku z ZT lub TP bez zaangażowania rodziców
może być bardzo utrudnione albo wręcz niemożliwe.
Propozycją włączenia rodziców do pracy terapeutycznej jest autorski program OWAT
oparty na czterech zasadach, które wyznaczają sposób podejścia do pracy z dzieckiem
z zaburzeniami tikowymi oraz jego rodziców.
Pierwszą zasadą jest otwartość, która oznacza, że dziecko, tak jak każdy człowiek, ma
prawo do prawdy i nigdy nie jest zbyt małe na udzielenie informacji o tym, co bezpośrednio
go dotyczy. Informacje powinny być przekazane w sposób rzetelny, prosty i dostosowany do
poziomu rozwoju poznawczego dziecka. Zasada ta wynika z przekonania, iż unikanie
trudnych tematów, okłamywanie, niedopowiadanie w przypadku tików jest podobne do
sytuacji, gdy na środku pokoju stoi hipopotam, a cała rodzina próbuje żyć, udając, że go nie
ma.
Drugą zasadą jest współpraca. W procesie pomagania dziecku z zaburzeniami tikowymi
oddziaływania prowadzone są systemowo. Strukturę tego systemu stanowi dziecko, jego
rodzice, rodzeństwo, nauczyciel, rówieśnicy, lekarz i inni specjaliści. Współpraca w tym
systemie oznacza przede wszystkim szacunek dla każdego członka systemu, uznanie jego
roli, uwzględnienie go w planie pomocy i wymiana informacji.
Trzecią zasadą jest akceptacja dziecka takiego, jakie jest, oraz jego tików, zamiast
ignorowania, wykluczania i walki z chorobą. Ten sposób podejścia do trudności wynika
z myślenia systemowego i przekonania, że to, co jest wykluczane, i z czym się walczy,
wzmacnia się, natomiast to, co jest zaakceptowane i zrozumiane, traci swoją siłę i może
wycofać się na dalszy plan w życiu dziecka i nie zaburza jego rozwoju.

67

Czwartą zasadą jest twórczość, która stanowi narzędzie projekcyjne do poznania obrazu
choroby dziecka i pozwala kompensować trudności wynikające z choroby oraz wspiera
rozwój osobowości dziecka, jego unikatowy potencjał i indywidualność.
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8. Polskie Stowarzyszenie
Syndrom Tourette’a. Rys historyczny
Maciej Soborczyk1, Katarzyna Wróbel1
1 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a

Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a (dalej Stowarzyszenie) jest jedyną organizacją
w Polsce działającą na rzecz osób z zespołem Tourette’a oraz ich otoczenia i ma zasięg
ogólnopolski. Stowarzyszenie ma osobowość prawną. Szczegółowe przepisy regulujące
jego działalność określa statut. Działalność Stowarzyszenia opiera się na idei pracy
społecznej i nie jest ono nastawione na zysk. Całość dochodów jest przeznaczana wyłącznie
na realizację celów statutowych. Stowarzyszenie skupia osoby cierpiące na ZT, ich rodziny,
sympatyków, lekarzy, psychologów, pedagogów oraz innych zainteresowanych poprawą
warunków życia osób dotkniętych tym schorzeniem, w szczególności w sferze opieki
zdrowotnej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, wykształcenia, rekreacji, pomocy
w zatrudnieniu i zdobywaniu kwalifikacji i prawidłowego funkcjonowania ich rodzin.
Zgodnie ze statutem podstawowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy
warunków życia osób z ZT między innymi przez rozwijanie samopomocy, inicjowanie
działań w zakresie gromadzenia informacji o tej chorobie, szkolenia specjalistów
zajmujących się terapią i rehabilitacją osób z ZT, edukację społeczeństwa, w szczególności
pracowników oświaty, szkolnictwa wyższego, służby zdrowia oraz innych instytucji
publicznych, tłumaczenia i publikowanie prac na temat choroby. Ponadto Stowarzyszenie
współpracuje z mediami, instytucjami publicznymi i organizacjami zagranicznymi. Na
końcu tej książki znajdą Państwo pełną ofertę naszego Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zostało założone w 1997 roku z inicjatywy jednej z matek, której syn
cierpiał na ten zespół, a 24 września zarejestrowane w Wydziale Cywilnym i Rejestrowym
Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W 2004 roku Stowarzyszenie wystąpiło do Krajowego
Rejestru Sądowego z wnioskiem o nadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP),
czyli specjalnego tytułu potwierdzającego działalność tzw. społecznie użyteczną,
prowadzoną w sferze zadań publicznych. Dnia 22 września 2004 roku Stowarzyszenie
otrzymało zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, a 21 grudnia tego samego
roku uzyskało status OPP i dlatego ma możliwość otrzymywania 1% podatku od osób
fizycznych. Wiąże się to z bardziej wymagającymi mechanizmami samokontroli i zasadą
przejrzystości działań i finansów.
Początki Stowarzyszenia wiążą się z pewną zabawną historią. Pani Kalina Michalkiewicz,
której syn cierpiał na ten zespół, poszukiwała bezskutecznie pomocy w Polsce. W poczuciu
bezsilności zwróciła się do Amerykańskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a w Nowym
Jorku. W efekcie korespondencji otrzymała kontakt do profesora psychiatrii Jacka Bomby,
kierownika Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kliniki
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który z kolei polecił
jej Sieć Informacyjną Samopomocy Ośrodek Informacji „Topos” w Warszawie. Dzięki
wsparciu dyrektor Ośrodka Elżbiety Bobiatyńskiej, powstał pomysł założenia
stowarzyszenia skupiającego tylko chorych na ZT i ich bliskich. Tymczasem inna matka,
pani Ewa Kantor-Majewska, szukając pomocy również zwróciła się do amerykańskiego
stowarzyszenia, które niezwłocznie powiadomiło ją, że w Polsce powstaje właśnie taka
organizacja. Obie panie skontaktowały się i nawiązały współpracę. Do założenia
stowarzyszenia potrzebnych było piętnaście osób. W związku z tym, zamieszczono płatne
ogłoszenie w mediach. Finalnie zgłosiła się odpowiednia liczba osób i powstał Komitet
Założycielski. Po rejestracji w Sądzie Wojewódzkim 8 listopada 1997 roku odbyło się
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pierwsze Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a,
w którym uczestniczyło trzynastu członków założycieli. W wyniku głosowania został
wybrany siedmioosobowy Zarząd Stowarzyszenia: Kalina Michalkiewicz – prezes, Ewa
Kantor-Majewska – wiceprezes, Iwona Banaszczyk – skarbnik, Piotr Denkiewicz, Krzysztof
Gierulski, Stanisław Gulczyński i Bożena Sobieszczańska. Początkowo Stowarzyszenie
mieściło się w siedzibie Ośrodka Informacji TOPOS przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie.
Od marca 2002 roku Stowarzyszenie wynajmuje lokal w Centrum Organizacji
Pozarządowych Szpitalna przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie.
Od początku istnienia, Stowarzyszenie działało w podobny sposób, prowadząc dyżury.
Z roku na roku jego działalność nabierała rozmachu. Powstały pierwsze ulotki, tłumaczono
materiały z zagranicznych źródeł, np. broszurę Mateusz i tiki. Syndrom Tourette’a – choroba
tików w tłumaczeniu Ewy Kantor-Majewskiej, wysyłano informacje dotyczące ZT
i Stowarzyszenia do pism medycznych i prasy codziennej, ośrodków zdrowia, poradni
specjalistycznych, szkół, kuratoriów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, lekarzy.
Ukazywało się w związku z tym coraz więcej artykułów w prasie, np.: w „Polityce”,
„Integracji”, „Gazecie Wyborczej”, „Zdrowiu”, „Pielęgniarkach i Położnych”. Zarząd
uczestniczył w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez szpitale i instytucje
publiczne i/lub organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie organizowało szkolenia
i prowadziło prelekcje dla zainteresowanych podmiotów.
W 1999 roku Stowarzyszenie zwróciło się do wydawnictwa Oxford University Press
z prośbą o udzielenie bezpłatnej licencji na wydanie pięciuset egzemplarzy książki Mary M.
Robertson i Simona Baron-Cohena Zespół Tourette’a. W związku z brakiem środków na
wydanie publikacji – Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn –
zwrócono się do firm farmaceutycznych, instytucji i/lub organizacji o wsparcie finansowe.
Po uzyskaniu zgody wydawnictwa i otrzymaniu wsparcia z Ambasady Wielkiej Brytanii
w Polsce, pierwsze polskie wydanie książki ukazało się w marcu 2001 roku i było
dystrybuowane bezpłatnie do wszystkich zainteresowanych instytucji i osób prywatnych.
W 2000 roku Stowarzyszenie zwróciło się do sześciu warszawskich lekarzy z prośbą
o zgodę na członkostwo w Radzie Medycznej Polskiego Stowarzyszenia Syndrom
Tourette’a. Na Walnym Zebraniu członków 20 maja 2000 roku powołano do życia Radę
Medyczną, w skład której weszli: dr Teresa Gadomska, dr Zofia Zbiegień-Gajewska, dr hab.
Piotr Janik, prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman, dr hab. Małgorzata Rzewuska, prof. dr
hab. n. med. Czesław Czabała. Niestety, działalność Rady Medycznej nigdy nie została
rozpoczęta.
W 2002 roku Stowarzyszenie stworzyło listę referencyjną lekarzy, która powiększa się
z roku na rok o kolejne nazwiska.
W 2002 roku Zarząd Stowarzyszenia przystąpił do szkoleń organizowanych w ramach
programu Inkubator Organizacji Pozarządowych, działającym przy Federacji Organizacji
Pozarządowych Centrum Szpitalna, a skierowanym i nastawionym na wspieranie małych
organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. W efekcie udziału członków Zarządu
w szkoleniach w 2002 roku powstał pierwszy telefon zaufania i infolinia, które działają do
dnia dzisiejszego, a w 2003 roku pierwszy standardowy projekt strony internetowej, która
funkcjonowała do 2004 roku, gdy Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe od firmy
farmaceutycznej Sanofi na stworzenie profesjonalnej strony internetowej. W 2004 roku
Stowarzyszenie zwróciło się do specjalistycznej firmy webmasterskiej o utworzenie
profesjonalnej nowoczesnej strony www, która odpowiadałaby potrzebom Stowarzyszenia.
W ten sposób powstała strona internetowa www.tourette.pl, która wraz z forum
internetowym jest administrowana przez Zarząd Stowarzyszenia.
W styczniu 2004 roku został zarejestrowany nowy skład Zarządu, do którego weszli:
Wiesława Tomaszuk – prezes, Maciej Soborczyk – wiceprezes, Kalina Michalkiewicz –
skarbnik, Ewa Kantor-Majewska, Jolanta Bieniek, Bożena Foder, Iwona Banaszczyk.
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Stowarzyszenie przez cały czas prowadziło i realizowało swoje cele statutowe,
współpracowało z mediami, prowadziło działalność edukacyjno-informacyjną. Do
Stowarzyszenia dołączył wtedy Radosław Jasiński, którego zaangażowanie i menedżerskie
doświadczenie stanowiły cenne wsparcie dla Zarządu.
Na Walnym Zebraniu członków 8 maja 2007 roku podjęto uchwałę o zmianie statutu,
zmniejszającą liczbę członków Zarządu do pięciu osób i liczbę członków Komisji
Rewizyjnej do trzech. Do reprezentowania Stowarzyszenia potrzebne są co najmniej dwie
osoby. W skład nowego Zarządu weszli: Maciej Soborczyk – prezes, Katarzyna Wróbel –
wiceprezes, Marta Sałat – skarbnik, Eugenia Pierzchała, Tomasz Samocki.
W 2007 roku Stowarzyszenie postanowiło powołać warszawską grupę wsparcia, która
spotyka się regularnie w każdą ostatnią środę miesiąca.
W 2007 roku Stowarzyszenie złożyło po raz pierwszy wniosek o dofinansowanie
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Niestety, na skutek drobnych niedociągnięć
wniosek nie został zakwalifikowany merytorycznie. W 2008 roku sytuacja się powtórzyła.
Wniosek co prawda zakwalifikowano, ale na skutek dużej konkurencji dofinansowania nie
otrzymano. Wbrew przeciwnościom, Stowarzyszenie nie dało za wygraną.
W 2008 roku powstał projekt stworzenia legitymacji członkowskiej. Legitymacje zostały
rozesłane do wszystkich członków Stowarzyszenia z możliwością przedłużenia o kolejny
rok pod warunkiem wpłaty rocznej składki. Za środki uzyskane z wpływów z 1%
wyprodukowano pierwsze reklamowe gadżety, które rozpowszechniano wśród
zainteresowanych.
W 2010 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w cyklu szkoleń Akademii
Pacjenta, organizowanych przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Udział
w szkoleniach zachęcił Zarząd do podjęcia kolejnych prób pozyskania środków z instytucji
grantodawczych.
W 2010 roku rozpoczęto starania o drugie wydanie książki Robertson Zespół Tourette’a.
Fakty. Po długotrwałych i zawiłych negocjacjach z autorami i wydawnictwem Oxford
University Press – wykorzystując środki z jednego procenta – udało się przetłumaczyć
i wydać publikację w języku polskim, która ukazała się drukiem w 2012 roku. Płatna
licencja dotyczyła tysiąca egzemplarzy do bezpłatnego rozpowszechniania.
W 2010 roku Stowarzyszeniu udało się także pozyskać dwieście egzemplarzy publikacji
One są wśród nas. Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu z Ośrodka
Rozwoju Edukacji Ministerstwa Spraw Edukacji. Książki były bezpłatnie dystrybuowane
wśród członków Stowarzyszenia i zainteresowanych osób.
Na Walnym Zebraniu w maju 2011 roku wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia: Maciej
Soborczyk – prezes, Katarzyna Wróbel – wiceprezes, Marta Sałat – skarbnik, Eugenia
Pierzchała, Agnieszka Soborczyk.
Dnia 27 września 2013 roku na ekrany polskich kin weszła niemiecka komedia Vincent
chce nad morze. Bohater filmu, Vincent, cierpi na ZT. Polskiej premierze filmu
towarzyszyła informacyjna kampania społeczna pod hasłem „Vincent chce być sobą
z syndromem Tourette’a”, przygotowana przez firmę dystrybucyjną Aurora Films przy
merytorycznym wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a. Celem kampanii
było zwiększenie świadomości na temat występowania ZT, a jej głównym narzędziem spot
w reżyserii Małgorzaty Suwały o czasie trwania 30 i 60 sekund, którego bohaterem jest
młody mężczyzna z tym zespołem. Spot można było obejrzeć w serwisie YouTube na
kanale Stowarzyszenia, potem był wyświetlany w paśmie zwiastunów filmowych w kinach.
Na mocy umów z Telewizją Polską i firmą dystrybucyjną Aurora Films Stowarzyszenie jako
OPP uzyskało możliwość bezpłatnej emisji trzydziestosekundowego spotu w ramach
bezpłatnego czasu antenowego na kanałach TVP. Wspólne działania przy kampanii
zaowocowały dalszą współpracą z pomysłodawczynią i producentką kampanii Małgorzatą
Borychowską.
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W 2013 roku Zarząd Stowarzyszenia złożył kolejny wniosek o dofinansowanie, tym razem
zwieńczony sukcesem. W latach 2013-2014 realizowany był ogólnopolski projekt „Tourette
de Pologne – program aktywizujący chorych na ZT i ich bliskich”przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.
Projekt realizowany był w Partnerstwie z Federacją Organizacji Pozarządowych Centrum
Szpitalna, Stowarzyszeniem Inicjatyw Prospołecznych i Tourette-Gesellschaft Deutschland
e.V. w Niemczech. Jego celem było zaktywizowanie osób z zespołem Tourette’a i ich
bliskich do wzięcia pełnego udziału w życiu społecznym i lepszego korzystania ze swoich
praw obywatelskich, ponadto nagłośnienie problematyki tej choroby w społeczeństwie,
minimalizowanie dyskryminacji osób chorych i ich rodzin, zdecentralizowanie działań.
Projekt uzyskał honorowy patronat Rzecznika Praw Obywatelskich. W projekcie udało się
przede wszystkim stworzyć ogólnopolską sieć wolontariuszy: liderów lokalnych
i pomocników działających na rzecz osób z zespołem Tourette’a i w ten sposób
zdecentralizować działalność Stowarzyszenia i lepiej dostosować ją do miejscowych
potrzeb. Wolontariusze zorganizowali kilkadziesiąt działań w całej Polsce, m.in.: szkolenia,
pogadanki w szkołach, prelekcje dla służb mundurowych, biegi, rajdy, pikniki rodzinne.
W ramach projektu została również zmodernizowana i unowocześniona strona
Stowarzyszenia. Zrealizowana została także kampania społeczna pod hasłem „Mam
Tourette’a, ale Tourette nie ma mnie” (za pomocą trzech spotów społecznych z udziałem
osób dotkniętych chorobą, które były emitowane w mediach publicznych w ramach
bezpłatnej emisji spotów kampanii społecznych organizacji o statusie OPP
i rozpowszechniane w internecie). W projekcie przeprowadzono cykl szkoleń dla
wolontariuszy. Wydano także ulotkę Zespół Tourette’a. Choroba tików i dwa miniporadniki:
Obywatel Tourette. Miniporadnik dla osób z zespołem Tourette’a i Obywatel Tourette.
Miniporadnik dla otoczenia osób z zespołem Tourette’a. Stowarzyszenie było z wizytą
studyjną w Getyndze. Uczestniczyli w niej lokalni liderzy, ich pomocnicy w projekcie
i przedstawiciele Zarządu. Zakończyła projekt międzynarodowa konferencja „Zespół
Tourette’a globalnie i lokalnie” z udziałem partnerów z Niemiec i Polski oraz wybitnych
specjalistów w dziedzinie medycyny i terapii, w tym prof. dr hab. n. med. Ariberta
Rothenbergera z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i Psychoterapii Uniwersytetu
w Getyndze.
Dnia 7 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie włączyło się w obchody Europejskiego Dnia
Świadomości Zespołu Tourette’a, którego idea zrodziła się rok wcześniej. Pomysłodawcą
takiego dnia jest Europejskie Towarzystwo Badań nad Zespołem Tourette’a (ESSTS),
którego celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na osoby dotknięte tą chorobą. Polskie
Stowarzyszenie włączyło się do działań organizowanych na poziomie europejskim przez
grupy interesów pacjenckich, m.in. udział w akcji #TSelfie. Od czerwca 2014 roku
Stowarzyszenie uczestniczy również w spotkaniach europejskich grup pacjenckich, które
stanowią integralną część towarzyszącą europejskim konferencjom na temat zespołu
Tourette’a, organizowanym przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Zespołem
Tourette’a, a odbywającym się co roku w innym kraju. W dniach 24-26 czerwca 2015 roku
odbył się pierwszy Światowy Kongres Zespołu Tourette’a w Londynie organizowany przez
Amerykańskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a, w którym polscy przedstawiciele
Stowarzyszenia wzięli czynny udział.
Na Walnym Zebraniu członków w 2015 roku doszło do kolejnych zmian w składzie
Zarządu Stowarzyszenia. Do Zarządu weszli: Maciej Soborczyk – prezes, Katarzyna Wróbel
– wiceprezes, Marta Sałat – skarbnik, Dorota Jasińska, Aleksandra Odalska.
W 2014 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek o kolejne dofinansowanie. W latach 20152016 zrealizowało projekt „Z Tourettem po Polsce – program przeciw wykluczeniu
chorych”, który był przygotowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG w Partnerstwie z: Norsk Tourette Forening w Norwegii,
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Fundacją Rozwoju Wolontariatu i Federacją Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna.
Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu i aktywizacja osób chorych na
ZT i ich bliskich, którzy są dyskryminowani i mają w związku z tym wielu problemów.
Projekt opierał się na założeniu, że praca środowiskowa, m.in.: działania samopomocowe
i poradnictwo, zwiększenie wiedzy w społeczeństwie, profesjonalne szkolenia, zmniejsza
ryzyko wykluczenia. Projekt był kontynuacją poprzedniego programu. Działania
prowadzone były w całej Polsce. Uczestnikami byli chorzy, ich rodziny, a także osoby
mogące zetknąć się z tą chorobą w pracy lub przypadkowo. W projekcie poszerzono sieć
wolontariuszy o lokalnych liderów i pomocników, którzy działają na rzecz zwiększania
świadomości na temat ZT w społeczeństwie. Zrealizowali oni w Polsce kilkadziesiąt
szkoleń i pogadanek dla uczniów, studentów i przedstawicieli służb mundurowych.
Wolontariusze organizowali także takie imprezy, jak: biegi, rajdy, pikniki, mecze. Brali
również udział w ogólnopolskich akcjach, np.: „Żywa biblioteka”, „Dom bez hejtu”,
w ramach Przystanku Woodstock. Zrealizowano także cykl szkoleń dla wolontariuszy,
rodziców, nauczycieli, lekarzy, psychologów i pedagogów. Wydano też ulotkę Zespół
Tourette’a. Fakty i mity, którą przetłumaczono na języki angielski, norweski i niemiecki. Na
języki angielski i niemiecki przetłumaczono stronę www.tourette.pl i uruchomiono blog
internetowy administrowany przez jednego z liderów. Zrealizowano także podróż studyjną
do Partnera do Norwegii, w której uczestniczyli lokalni liderzy, ich pomocnicy w projekcie
i przedstawiciele Stowarzyszenia. Ponadto w ramach projektu zrealizowano film
edukacyjny Zespół Tourette’a. Fakty i mity z udziałem osób dotkniętych tym zespołem,
przedstawicieli Stowarzyszenia i uznanych specjalistów. W ramach dwustronnej współpracy
ze stowarzyszeniami z Norwegii i Islandii przeprowadzono warsztat filmowy i zrealizowano
film animowany, którego bohaterem jest osoba cierpiąca na zespół Tourette’a. Na koniec
została zorganizowana międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt z udziałem
przedstawicieli Partnerów z Norwegii i Polski i wybitnych specjalistów w dziedzinie
zespołu Tourette’a.
Dnia 10 czerwca 2015 roku odbyła się konferencja prasowa inaugurująca akcję
„Tajemniczy Pan Tourette”, zorganizowaną z okazji Dnia Świadomości Zespołu Tourette’a
obchodzonego 7 czerwca. W spotkaniu z dziennikarzami z ramienia Stowarzyszenia wzięli
udział: prezes Maciej Soborczyk i Bartosz Wojtkowski, członek Stowarzyszenia i autor
kampanii „Mam Tourette’a i mi z tym dobrze”, przedstawiciele instytucji państwowych
i pozarządowych, a także służb mundurowych, oraz prof. dr hab. n. med. Tomasz
Wolańczyk z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM i dr hab. n. med. Piotr Janik
z Katedry Neurologii WUM – zasłużeni dla Stowarzyszenia. W trakcie konferencji
zaprezentowano krótką animację, która w ramach akcji wyświetlana była w warszawskiej
komunikacji miejskiej. Stowarzyszenie intensywnie wspierało przygotowania do
konferencji.
Nie sposób wymienić wszystkich działań Stowarzyszenia. To blisko dwadzieścia lat
historii społecznej i zaangażowanej pracy, ale również wysiłku dającego wiele satysfakcji
i energii do działania. Stowarzyszenie to ludzie, którzy je tworzą. Przez te lata działalności
przez Stowarzyszenie przewinęło się wiele osób – niektórzy na chwilę, inni na dłużej.
Niektórzy odeszli już na zawsze – pani Wiesława Tomaszuk, wieloletnia prezes, która
tchnęła nową energię w działania Stowarzyszenia, i Eugenia Pierzchała – wieloletnia
działaczka, dobry duch Stowarzyszenia, zawsze służąca pomocą.
Za ogromny wkład pracy, osobiste zaangażowanie, żar i oddanie idei pracy na rzecz
innych Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wspaniałemu zespołowi lokalnych liderów
i pomocników, gdyż bez ich bezinteresownej pracy u podstaw działania Stowarzyszenia
byłyby skazane na fiasko.
Informacje na temat działań i finansów Stowarzyszenia są umieszczane w corocznych
sprawozdaniach merytorycznym i finansowym. Można zapoznać się z nimi na stronie
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www.pozytek.gov.pl. Zarząd zachęca również do odwiedzania i czerpania wiedzy ze strony
internetowej Stowarzyszenia www.tourette.pl oraz śledzenia aktualności na Facebooku
www.facebook.com/PolskieStowarzyszenieSyndromTourette i w serwisie YouTube.
Niniejsza publikacja została wydana również w ramach projektu „Z Tourettem po Polsce –
program przeciw wykluczeniu chorych”, który był realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
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Oferta
Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a
Postawiliśmy sobie za cel publiczne uświadamianie i edukację, czym jest zespół
Tourette’a. Nasza praca ma zmniejszyć izolację chorych. Chcemy pomóc żyć z zespołem
Tourette’a. Naszym członkom oferujemy:
• Legitymacja członkowska
• Infolinia i informatorium (wsparcie i edukacja)
Cotygodniowe dyżury w siedzibie oraz dyżury telefoniczne i mailowe liderów lokalnych i
pomocników, w czasie których zainteresowane osoby mogą uzyskać poradę, porozmawiać,
zasięgnąć informacji (telefonicznie lub osobiście). Stała obsługa e-maila:
tourette@tourette.pl.
• Siatka wsparcia liderów lokalnych i pomocników - wolontariuszy w regionie
• Kampanie Społeczne
„Vincent chce być sobą z syndromem Tourette’a”: https://www.youtube.com/watch?
v=Oi4-Lp5FrdM
„Tajemniczy Pan Tourette”: https://www.youtube.com/watch?v=VI644tfvXhc
“Tourette de Pologne – Bartek“: https://www.youtube.com/watch?v=Z4rFUBURyGs
“Tourette de Pologne – Wiktor“: https://www.youtube.com/watch?v=q5tdiD485HI
• Strona internetowa
www.tourette.pl, www.de.tourette.pl, www.en.tourette.pl
• BLOG http://www.blog.tourette.pl/
• FORUM http://www.tourette.pl/forum/
• Działania na portalach społecznościowych
• Kanał na YouTube
• Facebook :
https://www.facebook.com/PolskieStowarzyszenieSyndromTourette
https://www.facebook.com/ZTourettempoPolsce
• Public Relations poprzez TV, radio i artykuły w prasie
• Patronaty merytoryczne
– patronat nad filmem „Vincent chce nad morze”
– patronat merytoryczny nad książką Richarda Paula Evansa pt. „Michael Vey. Więzień
celi nr 25”
– patronat nad kampanią „Tajemniczy Pan Tourette”
• Działalność wydawnicza i publikacje
– Wydanie książki pt. „Oswoić tiki. Praktyczny poradnik o zespole Tourette’a”
– Wydanie drugiej edycji książki Mary M. Robertson i Andrei Cavanna pt. „Zespół
Tourette’a. Fakty”
– Wydanie ulotek: „Zespół Tourette’a. Fakty i mity”, „Zespół Tourette’a – choroba
tikowa”, broszur „Obywatel Tourette – miniporadnik dla chorych”, „Obywatel
Tourette – miniporadnik dla otoczenia chorych”
• Akcje informacyjne i edukacyjne
Rozpowszechnianie ulotek i broszur edukacyjno-informacyjnych na temat zespołu
Tourette`a (m.in. „Jak radzić sobie z zespołem Tourette’a w dorosłym życiu”, „Mateusz i
tiki”, „Zespół Tourette’a. Fakty i mity”, „Zespół Tourette’a – choroba tików”,
„Obywatel Tourette – miniporadnik dla chorych”, „Obywatel Tourette – miniporadnik
dla otoczenia chorych”) oraz książek i publikacji.
• Lista adresowa z możliwością kontaktu z innymi członkami Stowarzyszenia
• Lista lekarzy w regionie
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• Grupy wsparcia
• Spotkania, imprezy i działania integracyjne – działania w środowisku lokalnym
• Walne Zebranie członków (przynajmniej raz w roku)
• Organizowanie szkoleń, wykładów, prezentacji, warsztatów o tematyce ZT
• Współpraca z organizacjami i instytucjami w Polsce i za granicą
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Spis treści
Wstęp
1. Co to są tiki
2. Diagnoza i zasady leczenia zaburzeń tikowych
3. Nie tylko tiki, czyli zaburzenia współwystępujące
4. Leczenie farmakologiczne tików
5. Psychoterapia w leczeniu tików
6. Uczeń z tikami w szkole
Załącznik 1
7. Dziecko z tikami w systemie rodzinnym
8. Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a. Rys
historyczny
Oferta Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a
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