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ZABURZENIA TIKOWE 

CZYM SĄ TIKI? 

 

TIKI to niezależne od woli osoby na nie cierpiącej, szybkie, nagłe, skoordynowane i nierytmiczne skurcze 

mięśni jednej lub więcej części ciała (tzw. tiki ruchowe) lub mimowolne, szybkie, nagłe i krótkotrwałe 

wydawanie dźwięków lub słów (tzw. tiki wokalne). 

 

RODZAJE TIKÓW: 

Ruchowe 

 proste : marszczenie czoła, mruganie oczami, otwieranie ust, wytrzeszczanie oczu, grymasy twarzy, 

unoszenie brwi, ruchy żucia, wysuwanie języka potrząsanie głową, zaciskanie pięści, wzruszanie 

ramionami). 

 złożone: 

 mogące sprawiać wrażenie celowych: dotykanie nosa, zagryzanie warg, dotykanie innych 

ludzi, podskakiwanie, wąchanie swoich rąk lub przedmiotów z otoczenia, koproprakscja-wykonywanie 

obscenicznych gestów, echopraksja-powtarzanie gestów, ruchów innej osoby) 

  mogące sprawiać wrażenie niecelowych: wsuwanie sobie placów do gardła, całowanie 

przedmiotów, lizanie siebie lub innych, sekwencyjne wykonywanie ruchów  w obrębie twarzy) 

Wokalne 

 proste (jęczenie, mruczenie, krztuszenie się, czkawka, szczekanie, cmokanie, mlaskanie, wąchanie, 

pogwizdywanie, chrząkanie, głośne wdechy lub wydechy) 

 złożone (złożone sekwencje tików prostych, echolalia-powtarzanie zasłyszanych sylab lub słów, 

palilalia-powtarzanie wypowiadanych przez siebie sylab lub słów, koprolalia-wypowiadanie treści 

wulgarnych)       

Czuciowe (swędzenie, mrowienie, drętwienie, łaskotanie, pobolewanie, uczucie gorąca)  

 

MECHANIZM POWSTAWANIA TIKÓW 

Tiki pojawiają się nieoczekiwanie lub też mogą być uprzedzone subiektywnym odczuciem dyskomfortu 

rozumianego jako potrzeba wykonania tiku, a także uczucie suchości lub pieczenia w gardle (w przypadku tików 

wokalnych). Wówczas następuje wzrost napięcia, a potem wykonanie tiku, a w efekcie czasowy spadek 

odczuwanego napięcia. Tiki nasilają się w stanach pobudzenia emocjonalnego (zdenerwowania, zmęczenia, 

radości) lub oczekiwania na coś. Prowadzi to do błędnego koła: dziecko wstydzi się swoich tików, co prowadzi 

do narastania napięcia i niepokoju, co wtórnie nasila tiki. Odroczenie ich wykonania powoduje zwiększenie 

napięcia i konieczność "odtikania" przerwy w objawach.   

 

ROZPOSZECHNIENIE I RODZAJE ZABURZEŃ TIKOWYCH 

a) tiki  przejściowe (przemijające) występujące u 4-24 % dzieci w wieku szkolnym. Polegają na występowaniu 

jednego lub kilku tików ruchowych, a rzadziej wokalnych. Ustępują one samoistnie, bez leczenia, po około roku 

od wystąpienia pierwszego objawu. 



b) tiki  przewlekłe występują u około 0,1% do 0,3% dzieci w  wieku szkolnym. Są to na ogół proste i złożone 

tiki ruchowe lub rzadziej tiki wokalne. Rozpoznaje się je wówczas, gdy objawy utrzymują się dłużej niż rok. 

c) choroba tikowa (zespół Tourette'a) to zespół tików wokalnych i ruchowych występujący z • umożliwienie 

zrobienia czegoś, co jest z reguły zakazane  (np. skorzystanie z internetu podczas przerwy).  

Umożliwienie zrobienia czegoś zakazanego jest atrakcyjną  nagrodą dla każdego dziecka. Osobą,  która 

dysponuje  nagrodą jest nauczyciel, a zatem to on decyduje i wyznacza  ramy „wypłacania nagrody”. 

Z doświadczenia wiemy, że ten rodzaj nagradzania  korzystnie  wpływa na relacje z tzw. trudnym dzieckiem; 

• drobne nagrody materialne. 

częstotliwością około 0,6 % w populacji dzieci i młodzieży. Zaburzenie to zaczyna się od pojedynczego tiku           

o jednym umiejscowieniu. Po kilku tygodniach tik przenosi się w inne miejsce lub pojawiają się ich nowe 

rodzaje. Zazwyczaj po około trzech miesiącach od początku choroby u większości pacjentów występują złożone 

tiki ruchowe oraz wokalne. Największe nasilenie choroby stwierdza się po około 10 latach od zachorowania.           

U większości pacjentów objawy utrzymują się przez całe życie. Z wiekiem obraz tików stabilizuje się                       

i utrzymuje się na pewnym poziomie. U około połowy pacjentów dotkniętych tym zaburzeniem objawy ustępują 

lub znacznie zmniejszają się przed 18 rokiem życia.  W wieku dorosłym tiki są bardziej nasilone i trudniej 

poddają się leczeniu.  

 

Zmiany tikowe zachodzą często bez określonej przyczyny, chociaż mogą mieć związek z: 

 sytuacjami stresowymi (wypadek, śmierć bliskiej osoby),  

 zmianami hormonalnymi (menstruacja u dziewcząt) 

 zakażenia bakteryjne lub wirusowe 

 

PRZYCZYNY ZABURZEŃ TIKOWYCH: 

 neurologiczne: nieprawidłowości w zakresie rozkładu i stężenia w obrębie struktur mózgowia 

substancji zwanych neuroprzekaźnikami (neurotransmiterami), zwłaszcza dopaminy, 

 

 genetyczne: skłonność do zaburzeń tikowych jest dziedziczna, aczkolwiek mogą się one pojawić                

u dzieci, w których przypadku nie można udowodnić występowania opisywanych objawów u bliższych 

i dalszych krewnych 

 psychologiczne:  

 przeżywanie trudnych emocjonalnie sytuacji, 

 atmosfera zastraszania, lęku i napięć, 

 konflikty wewnątrzrodzinne 

 problemy szkolne, 

 trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. 

 

ZABURZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE: 

 zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (występowanie myśli lub czynności natrętnych, które utrudnia 

funkcjonowanie pacjenta i jest dla niego źródłem dyskomfortu) 

 zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) 

 specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia) 

 zespół Aspergera 

 specyficzne trudności w nauce 

 



Leczenie zaburzeń tikowych: 

 psychoterapia: 

a) metoda wytężonego powtarzania tików 

b) ćwiczenia w kontrolowaniu tików i systemy nagradzania zachowań pożądanych 

c) metody kalendarzykowe 

d) odwracanie nawyków 

e) ćwiczenia w opóźnianiu tików 

 farmakoterapia (neurolog, psychiatra) 

 

Objawy uboczne stosowanych w terapii tików leków to: 

 senność 

 męczliwość 

 wzrost masy ciała 

 sztywność i drżenie mięśni 

 zaburzenia uwagi 

 obniżenie lub pobudzenia nastroju 

 pogorszenie jakości pisma 

 zachowania agresywne 

 bóle i zawroty głowy 

 spadek ciśnienia tętniczego krwi 

 zaburzenia kardiologiczne 

 

Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami tikowymi w szkole: 

 ignorowanie objawów przez nauczycieli i uczniów 

 nie nagradzanie ucznia przez otoczenie za występowanie objawów (np. wzmożona uwaga nauczyciela, 

zwalnianie z zadań), 

 gdy objawy utrudniają pracę na lekcji wskazane jest proponowanie uczniowi formy pisemnej 

odpowiedzi,  

 modyfikowanie, a nie zmniejszanie wymagań wobec ucznia, 

 obiektywne ocenianie wiedzy ucznia, branie pod uwagę negatywnego wpływu tików na jakość 

wykonywanej przez ucznia pracy, 

 zwracanie przez nauczyciela uwagi na jakość i rodzaj kontaktów społecznych dziecka dotkniętego 

zaburzeniami tikowymi, 

 tworzenie przyjaznego dla ucznia środowiska szkolnego. 

 


