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DIFERENºIAL

Ticul reprezintå din punct de vedere clinic o
mi¿care bruscå, convulsivå, clonicå sau tonicå,
survenind la intervale ¿i cu intensitate variabile ¿i
pårând så reproducå în mod deformat un act motor
obi¿nuit de tip involuntar sau voluntar. Ticul este
precedat de resim¡irea unei necesitå¡i imperioase,
ilogice, de efectuare a mi¿cårii, realizarea fiind
urmatå de o senza¡ie de destindere psihicå.

Deoarece grupul muscular interesat în con-
trac¡ie corespunde unei sistematizåri func¡ionale,
ticul se încadreazå în patologia actului motor ¿i
nu al mi¿cårilor elementare. Caracterul brusc, con-
vulsiv al mi¿cårii de tic, care pare så transforme
un gest reflex într-o caricaturå a lui (Charcot), deo-
sebe¿te ticul de stereotipiile motorii care constau

în reproducerea ilogicå, dar fidelå, a unor variate
acte motorii (gesturi ca „scårpinatul“ sau „onico-
fagia“, deprinderi verbale); stereotipiile motorii
sunt gre¿it denumite de unii autori „ticuri de
obi¿nuin¡å“.

Ticul este considerat ca un fenomen psiho-
motor din cauza urmåtoarelor carateristici:

– con¿tien¡a efectuårii iminente a mi¿cårii, resim-
¡itå ca imperios necesarå de cåtre bolnav;

– con¿tien¡a concomitentå atât a lipsei totale
de justificare a actului, cât ¿i a faptului cå
efectuarea lui îl pune pe bolnav într-o situa¡ie
de inferioritate;

– posibilitatea inhibi¡iei voluntare a ticului, pentru
un timp limitat, înso¡itå de o stare penibilå de
tensiune psihicå, de o nelini¿te crescândå, care
cedeazå locul unei ståri de destindere, când
dupå încetarea inhibi¡iei voluntare, mi¿carea se
realizeazå într-o formå paroxisticå
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Toate aceste elemente conferå ticului caracterul
unui act compulsiv.

Pentru a împiedica apari¡ia ticului, bolnavul
folose¿te deseori diverse atitudini sau stratageme
antagoniste. Neguès (citat de Lemière, 1949) des-
crie ca exemplu cazul unui pacient care î¿i lipea
bra¡ul stâng contractat de-a lungul corpului, împie-
dicând prin aceasta un tic de ridicare a umårului.

Ritmul ¿i intensitatea ticului sunt variabile. Absent
în timpul somnului, ticul apare rar diminea¡a când
bolnavul este odihnit; lini¿tea, obscuritatea, izolarea
bolnavului de mediul såu obi¿nuit, diminueazå frec-
ven¡a ¿i intensitatea ticului. Oboseala, emo¡iile, am-
bian¡a obi¿nuitå (de obicei cea familialå), discu¡iile
cu privire la boalå, faptul cå bolnavul se simte
observat, accentueazå ticul. Deseori, cauza agravårii
sau ameliorårii nu poate fi sesizatå.

Prezen¡a ticului nu tulburå executarea mi¿cårilor
voluntare. Astfel, pacien¡ii cu ticuri ale membrului
superior drept pot scrie normal, pot cânta la pian,
pot face scrimå. În rare cazuri, când ticul nu este
complet inhibat de mi¿carea voluntarå, pacientul
se opre¿te o frac¡iune de timp din executarea ei ¿i
o reia dupa realizarea ticului.

Ticul poate fi uni- sau bilateral. El se localizeazå
cel mai frecvent la fa¡å, cel mai des întâlnit fiind
ticul pleoapelor, de obicei bilateral. Acesta poate
consta din clipiri rapide sau contrac¡ii tonice pre-
lungite ale pleoapelor, alteori din mi¿cåri de des-
chidere excesive ale fantei palpebrale.

Urmeazå ca frecven¡å ticul buzelor, ce constå
din mi¿cåri de tipul suptului, grimase etc.

Ticul nasului se poate manifesta prin mi¿cåri
asemånåtoare adulmecårii, încre¡irea nasului etc.

Ticul combinå uneori mai multe mi¿cåri ale
musculaturii fe¡ei. Se mai descriu: ticul limbii
(mi¿cåri de proiec¡ie anterioarå sau lateralå) ¿i ticul
mu¿chilor masticatori.

Ticurile gâtului constau în mi¿cåri care schi-
¡eazå gestul de afirmare, negare sau salutare. O
serie de alte inflexiuni ale gâtului se apropie prin
caracterul lor de torticolisul clonic.

Ticurile trunchiului pot consta din mi¿cåri ase-
månåtoare salutului, balansului etc.

Ticurile membrelor superioare cuprind mi¿cåri
de ridicare, de lovire a bra¡elor; unele mi¿cåri, exe-
cutate în special în segmentul distal al membrului,
au mai mult caracterul de stereotipie decât de mi¿-
care convulsivå (scårpinat, onicoclazie, trico-
plastie, tricoelastie, tricotilomanie).

Ticurile membrelor inferioare pot cuprinde
loviri sau zvâcniri bru¿te ale picioarelor, în timpul
mersului, genuflexiuni, opriri bru¿te din mers,
schimbåri de pas etc.

Se descriu, de asemenea, ticuri respiratorii
(oftat, sforåit, strånutat), ticuri denumite viscerale
(de degluti¡ie, de eructa¡ie, de vomå, de scuipat),
ticuri fonatorii (emitere bruscå a unor sunete nearti-
culate, låtrat etc.) ¿i ticuri verbale (în sensul izbuc-
nirii bru¿te a unor sunete articulate, silabe, uneori
cuvinte cu caracter obscen – coprolalie).

Ticul prezentat de un bolnav poate fi asimetric
sau simetric, identic (reproducerea unei singure
mi¿cåri) sau variabil (tic mobil, întâlnit în special
la copii).

Din punctul de vedere al evolu¡iei, ticul poate
fi limitat sau extensiv, întinderea maximå fiind
reprezentatå de „boala ticurilor“, cu o serie de
caractere esen¡iale pe care le rezumåm dupå des-
crierea clasicå a lui Gilles de la Tourette. Boala
ticurilor apare la copiii cu ereditate nevropatå, în
jurul vârstei de 7-8 ani, debutând prin ticuri limitate
la musculatura fe¡ei; treptat, ele se extind ¿i la
membrele superioare, trunchi, membrele infe-
rioare, mi¿cårile cåpåtând un caracter spasmodic,
foarte accentuate în momentele de paroxism, care
alterneazå cu perioade de acalmie. La un moment
dat, se adaugå ecolalia ¿i coprolalia, tulburåri
psihice – obsesii, deliruri trecåtoare, instalându-se
în cele din urmå o stare de demen¡å.

Ticurile apar, în general, în jurul vârstei de 6-8
ani (excep¡ional la copiii mai mici); sunt cazuri în
care ele apar la vârsta adultå ¿i chiar la båtrâni.
Ele sunt precedate uneori de hiperalgezii sau mialgii
în regiunea respectivå.

De obicei, examenul obiectiv la pacien¡ii cu
ticuri nu pune în eviden¡å semne ale unor leziuni
ale sistemului nervos central (SNC). Se observå
uneori o exagerare a sensibilitå¡ii, o hiperreflecti-
vitate generalå, tulburåri vasomotorii ¿i secretorii.
Caracteristic pentru numero¿i bolnavi ar fi prezen¡a
„sindromului de debilitate motorie“ descris de
Dupré, constând în instabilitate motorie, caracter
exagerat al mi¿cårilor ¿i al sincineziilor fiziologice,
imperfec¡iunea mi¿cårilor alternative, existen¡a
unei atitudini catatonice eviden¡iate prin fenomenul
„cåderii bra¡ului“, tendin¡a de repetare a mi¿cårii
imprimate pasiv (ecochinezie) sau a mi¿cårilor
executate în fa¡a bolnavului (ecomimie), neînde-
mânarea în executarea unor acte motorii mai com-
plexe. Acest sindrom ar fi determinat de o insu-
ficien¡å a func¡iilor de inhibi¡ie a mi¿cårilor. Pentru
determinarea sistematicå a întârzierii dezvoltårii
motorii sunt foarte utile testele motorii stabilite de
Oseretzky pentru diferite vârste (1931).

Starea psihicå a pacien¡ilor cu ticuri se carac-
terizeazå deseori printr-un oarecare grad de deze-
chilibru; pacien¡ii sunt instabili, au aten¡ia reduså,
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voin¡å slabå, „doresc prea mult sau prea pu¡in“,
prea repede sau pentru prea pu¡in timp (Meige H,
1922); emotivitatea este exageratå, dar nesus¡inutå,
afectivitatea capricioaså, comportamentul nestå-
pânit, prezintå exentricitå¡i. Înainte de apari¡ia ti-
cului sau urmând acestuia, apar uneori fenomene
obsesive ¿i fobii.

Sunt citate cazuri în care ticul înso¡e¿te semnele
obiective ale suferin¡ei SNC. S-a descris astfel un
tic al extremitå¡ii cefalice înso¡it de semne electro-
encefalografice (EEG) de epilepsie, ce s-a remis
prin tratament anticonvulsivant (Schächter M.,
1950), manifeståri motorii de tipul ticului la în-
ceputul ¿i spre finele evolu¡iei encefalitei letargice,
în sindroamele postencefalitice (Seeman M., 1951).

Prezen¡a ticurilor ¿i a stereotipiilor este frecventå
la oligofreni.

În literaturå se cunosc numai 3 cazuri anatomo-
patologice ale SNC la pacien¡ii cu ticuri, în toate
cazurile fiind vorba de „boala ticurilor Gilles de
la Tourette“. În primul caz (R. Bing, citat de
Balthasar K, 1937), sunt relatate doar datele exa-
menului macroscopic, la care s-au gåsit semnele
unor sechele de meningitå. În al doilea caz (Dewulf
¿i van Bogaert, cita¡i de Balthasar K, 1937), în care
s-a efectuat ¿i examenul microscopic, nu s-au con-
statat modificåri histopatologice. În cazul al treilea
(Balthasar K, 1937) s-au descris: sechele discrete
de meningoencefalitå cu infiltra¡ii gliale de micå
întindere în straturile superficiale ale cortexului
cerebral, în scoar¡a cerebelului ¿i în nucleii din¡a¡i
ai acestuia, mici cicatrici gliale în talamusul
ventro-median ¿i noduli gliali în forma¡ia reticulatå
a trunchiului cerebral ¿i, pe de altå parte, o
reducere a dimensiunilor striatului, cu o cre¿tere
însemnatå a densitå¡ii celulelor mici pe unitatea
de suprafa¡å, în putamen ¿i caudat, comparativ cu
striatul normal, cre¿tere care ar apropia structura
striatului acestui pacient cu cea a striatului unui
copil în vârstå de un an.

Diagnosticul diferen¡ial al ticului se face cu:
– Coreea Sydenham, în care mi¿cårile sunt

necoordonate, au un aspect foarte variat,
sunt lipsite de caracterul convulsiv, nu sunt
influen¡ate de voin¡å etc.

– Coreea Huntington, în care apare evident
caracterul ereditar, debutul tardiv, absen¡a
coprolaliei ¿i ecolaliei etc.

– Torticolisul spasmodi – formå localizatå a
distoniei de torsiune – care se deosebe¿te
de ticurile regiunii gâtului prin lipsa carac-
terului de act compulsiv ¿i imposibilitatea
inhibi¡iei voluntare.

– Ticul dureros al fe¡ei, care reprezintå o reac¡ie
motorie reflexå la durere. Nevralgia de tri-
gemen, hiperestezia cutanatå, ro¿ea¡a fe¡ei,
låcrimarea, saliva¡ia, transpira¡ia, existen¡a
unui proces inflamator de vecinåtate (cavi-
tatea bucalå, nas, sinusuri, ureche) sunt ca-
racteristice.

– Spasmul facial – apare în crize, contrac¡iile
încep în fibrele orbicularului ¿i se întind din
aproape în aproape, determinând în mo-
mentul culminant o contrac¡ie tetaniformå,
care cedeazå apoi treptat. Este limitat la un
teritoriu anatomic ¿i neinfluen¡at de voin¡å;
nu cedeazå totdeauna în somn.

– Forma parcelarå a epilepsiei jacksoniene, în
care criza convulsivå, limitatå la un grup de
mu¿chi, nu reproduce schi¡a unor mi¿cåri
obi¿nuite.

– Miocloniile – sunt contrac¡ii localizate sau
generalizate involuntare, bru¿te, asemånå-
toare celor provocate prin excita¡ie electricå,
pot avea un ritm regulat sau neregulat.

– Ticul isteric. Apare brusc dupå o emo¡ie pu-
ternicå, are uneori un ritm regulat, dispare
totdeauna prin sugestie.

– Stereotipiile – care reprezintå o reproducere
fidelå, suplå, a unui act motor obi¿nuit.

ETIOPATOGENIA TICURILOR

Ini¡ial, ticurile au fost considerate exclusiv ca
manifeståri nevrotice. Odatå cu descrierea sindroa-
melor striate, ticurile au început så fie privite ca
expresia unor leziuni cerebrale discrete în special
striate.

Posibilitatea efectuårii examenului anatomo-
patologic al creierului bolnavilor cu ticuri este
extrem de reduså, decesul unor asemenea pacien¡i
într-un serviciu de specialitate fiind excep¡ional.
Pânå în prezent, se cunosc doar 2 observa¡ii ana-
tomo-clinice sistematice, ambele în cazuri de
boala ticurilor, într-un caz constatându-se anomalii
de dezvoltare ¿i leziuni histomorfologice cerebrale,
în celålalt rezultatul examenului fiind negativ. Nu
se pot trage deci concluzii general valabile.

Datele experimentale privind manifestårile mo-
torii nevrotice sunt foarte pu¡ine (Apter, 1957) ¿i
pânå în prezent nu au furnizat rezultate conclu-
dente.

Negarea caracterului nevrotic al ticurilor, con-
siderarea lor ca expresie a unor leziuni cerebrale
consecutive ac¡iunii unor factori somatogeni se
bazeazå mai ales pe urmåtoarele argumente:
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– apari¡ia unor tulburåri motorii de tipul ticu-
rilor la debutul, în cursul ¿i la finele ence-
falitei letargice von Economo ¿i în unele sin-
droame postencefalitice;

– asocierea – descriså în literaturå – a ticurilor
ca fenomene de hipertonie de tip extrapira-
midal, chiar atunci când episodul encefalitic
nu poate fi descoperit din datele anamnes-
tice;

– cazuri sporadice, descrise în literaturå, în
care ticurile coexistå cu semnele obiective
ale unei injurii encefalice cu altå localizare
decât cea striatå, de exemplu asocierea
ticurilor cu fenomene bioelectrice de tip
convulsiv (Schächter M, 1950);

– boala ticurilor, în care progresia tulburårilor
motorii ¿i demen¡a finalå, foarte frecventå,
impun ideea unei grave suferin¡e cerebrale;

– frecven¡a mare a ticurilor la oligofreni ¿i la
cei cu paralizie cerebralå, deci în cazuri cu
o alterare difuzå, congenitalå sau câ¿tigatå
a structurii cerebrale.

Afirmarea naturii nevrotice a ticurilor se spri-
jinå mai ales pe urmåtoarele argumente:

– posibilitatea dispari¡iei complete a ticurilor
în cazul shimbårii ambian¡ei obi¿nuite a pa-
cientului;

– posibilitatea corelårii, în unele cazuri, a mo-
mentului apari¡iei ticurilor cu supunerea
individului la ac¡iunea unor factori psiho-
genici inten¿i;

– caracterul compulsiv al ticului;
– posibilitatea inhibårii temporare a ticului,

printr-un efort voluntar în afara oricårei stra-
tageme motorii antagoniste;

– imposibilitatea descoperirii în numeroase
cazuri a semnelor neurologice caracteristice
unor leziuni nervoase precis localizate.

Adep¡ii ipotezei naturii nevrotice a ticurior con-
siderå leziunile histomorfologice evidente, localizate
sau difuze, descrise în unele cazuri numai ca fac-
tori favorizan¡i ai apari¡iei tulburårilor nevrotice.

Autorii francezi – în special – au insistat asupra
unor particularitå¡i func¡ionale cerebrale întâlnite
extrem de frecvent la bolnavii prezentând ticuri,
anume, instabilitatea psihicå generalå ¿i sindromul
de debilitate motorie.

Din punct de vedere fiziologic, se poate considera
cå aceste particularitå¡i au la bazå un caracter exploziv
dar nesus¡inut al proceselor de excita¡ie ¿i a „slå-
biciunii“ proceselor de inhibi¡ie activå (exteriorizate
în domeniul motor, de exemplu, prin tendin¡a la eco-
mimie, ecochinezie). Asemenea particularitå¡i func¡io-
nale trebuie så aibå un corespondent structural.

Se poate presupune cå mecanismele de pro-
ducere a ticurilor invocate mai sus se pot dezvolta,
de obicei, numai pe fondul unor asemenea parti-
cularitå¡i cerebrale morfo-func¡ionale predis-
pozante. Asemenea particularitå¡i pot fi conge-
nitale sau dobândite sub ac¡iunea unor factori
somatogeni. În acest sens, se poate lua în discu¡ie
rolul favorizant al factorilor somatogeni în produ-
cerea ticurilor ¿i se poate explica frecven¡a mai
mare a ticurilor la oligofreni ¿i în sindroamele post-
encefalitice.

Råmân ¿i cazuri în care factorul somatogen
poate fi considerat cå intervine direct în produ-
cerea unor tulburåri motorii de tipul ticurilor (este
cazul ticurilor din encefalita letargicå von Eco-
nomo, de exemplu).

În concluzie – pe baza datelor de care se dis-
pune în prezent – cea mai corectå atitudine în pro-
blema etio-patogeniei ticurilor este aceea de a nu
le considera în majoritatea cazurilor fenomene de
naturå pur nevroticå sau pur somatogenå, ci aceea
de a presupune interven¡ia predispozantå a unor
particularitå¡i morfofunc¡ionale cerebrale conge-
nitale sau câ¿tigate. În prezen¡a fiecårui caz în parte
trebuie så se punå problema stabilirii gradului în
care factorii somatogeni ¿i psihogeni favorizeazå
sau determinå apari¡ia ticului (Unghar F., Volanschi
D., 1959).

TRATAMENTUL TICURILOR

În cazul în care se considerå cå factorul soma-
togen joacå doar rolul favorizant, cele mai bune
rezultate se ob¡in prin izolarea pacien¡ilor de me-
diul lor obi¿nuit, spitalizarea în condi¡ii de lini¿te,
administrarea unor medicamente sedative ¿i chiar
prin somnoterapie (somn medicamentos prelungit
intermitent), tratament care realizeazå condi¡iile
optime de repaus cerebral ¿i de desfå¿urare ulteri-
oarå normalå a dinamicii nervoase.

Reeducarea psihomotorie are un rol important
în tratamentul ticurilor, cu atât mai mult cu cât
izolarea bolnavului de mediul såu obi¿nuit nu poate
fi permanentå ¿i efectul pozitiv al izolårii, spitalizårii
¿i somnoterapiei poate înceta atunci când bolnavul
se reîntoarce la vechile condi¡ii de mediu.

Metoda de reeducare propuså de Brissaud
constå în antrenarea procesului de inhibi¡ie mo-
torie activå corticalå, prin exerci¡ii sistematice de
imobilizare motorie, adresându-se mi¿cårii de tic –
durata imobilizårii crescând progresiv – ¿i din exer-
ci¡ii de regularizare a actului motor reprezentat de
tic, în sensul reproducerii sub control voluntar a
unei mi¿cåri coordonate de aspect perfect normal.
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Psihoterapia ra¡ionalå are rolul reeducårii
voin¡ei bolnavului.

Metodele folosite pentru înlåturarea tulburårilor
motorii pitiatice, sugestia exercitatå sau nu de hip-
nozå nu au nici un efect.

Tratamentul hidroterapic, tratamentul local prin
masaje etc., au o valoare cu totul secundarå.
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