
Pag-diagnose at Paggamot 
sa Tourette Syndrome at Mga 
Tic Disorder

PAGBIBIGAY NG TUMPAK NA DIAGNOSIS

Ang mga tic ay mga hindi nakokontrol at paulit-ulit na paggalaw at paggawa ng tunog. Ang mga tic ang pinakakilalang katangian ng 

isang pangkat ng mga neurodevelopmental na kondisyon na nagsisimula sa pagkabata na sama-samang tinatawag na Mga Tic Disorder, 

at partikular na tinutukoy bilang Tourette Syndrome (TS), Persistent (Chronic) Motor o Vocal Tic Disorder, at Provisional Tic Disorder. 

Nagkakaiba ang tatlong Tic Disorder na ito sa uri ng mga nagaganap na tic (motor, vocal/phonic, o pareho) at kung gaano 

nagtatagal ang mga ito. Nasa ibaba ang mga pamantayang ginagamit para sa pagtukoy at differential diagnosis.1 Gagawa ng 

diagnosis ang doktor o iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan batay sa history ng mga sintomas. Walang 

biological na pagsusuri para makumpirma ang diagnosis ng TS, pero sa ilang pagkakataon, maaaring kinakailangan ang mga 

pagsusuri para mapatunayang hindi ito iba pang kondisyon.

Tourette Syndrome, na tinatawag ding Tourette’s Disorder

1) Parehong maramihang motor at 1 o higit pang vocal tic ang nararanasan sa isang pagkakataon sa panahon ng pagkakaroon ng 

kapansanan, bagama’t hindi kinakailangang magkakasabay na nangyayari ang mga ito. 

2) Maaaring maging mas madalas o mas bihira ang mga tic, pero mahigit 1 taon nang nararanasan ang mga ito mula sa pagsisimula 

ng mga sintomas.

3) Nagsimula ang mga sintomas bago sumapit sa 18 taong gulang. 

4) Hindi maiuugnay ang mga sintomas sa mga physiological na epekto ng ginagamit na kemikal o ibang medikal na kondisyon.

Mga Persistent (Chronic) Motor o Vocal Tic Disorder 

Nagkakaroon ng isa o maramihang motor O vocal tic, pero hindi ng pareho. 

Mga Provisional Tic Disorder

Isa o maramihang motor at/o vocal tic. Wala pang 1 taong nagkakaroon ng mga tic, at hindi 

pa natutugunan ang mga pamantayan para sa TS o Persistent (Chronic) Motor o Vocal 

Tic Disorder.

42-40 Bell Blvd., Suite 205, Bayside, NY 11361 tourette.org 888-4TOURET

1 Binago ang mga pamantayan mula sa American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, 5th edition. Arlington, VA., American Psychiatric Association, 2013.



PAG-UURI NG MGA TIC

IBA PANG MAHALAGANG KATANGIAN NG MGA TIC

• Maaaring magbago ang uri, tindi, at lokasyon ng mga ito.

• Kadalasang tumitindi ang mga ito dahil sa stress, pagkasabik, pagkabahala,  

at pagkapagod.

• Maaaring napipigilan ang ilan, pero pansamantala lang.

• Maaaring mabawasan ang mga ito sa mga aktibidad kung saan kalmado at 

nakatuon ang indibidwal.

• Maaaring magkaroon ng paunang udyok bago nito, na inilalarawan bilang 

pakiramdam o pag-iisip na nagaganap bago mangyari ang mga tic.

 

TAGAL AT TINDI NG TS

Karaniwang lumalabas ang mga tic mula 5 hanggang 7 taong gulang, 

at pinakakaraniwan ang motor tic sa bandang ulo o leeg. Karaniwang 

dumadalas at tumitindi ang mga ito mula 8 hanggang 12 taong gulang. 

Maaaring maging banayad hanggang matindi ang mga tic. Maraming 

indibidwal na may TS ang nagpapakita ng makabuluhang pagbuti sa 

bandang dulo ng pagbibinata o pagdadalaga, at tuluyang nawawala ang 

mga tic para sa ilan. Kaunti lang sa mga indibidwal na may TS ang patuloy 

na nagkakaroon ng matitinding tic hanggang sa hustong gulang. 

PANANATILI NG TS AT MGA TIC DISORDER

• Ang mga tic ay karaniwan at nangyayari sa hanggang 1 sa 5 batang nasa 

edad na nag-aaral. 

• Nangyayari ang TS at Mga Chronic na Tic Disorder sa tinatantyang 10 kaso kada 

1,000 (1% o 1:100), ibig sabihin, maaaring mahigit 500,000 bata ang may Tic 

Disorder sa United States.

• Nangyayari ang TS sa 6 na kaso kada 1,000 (0.6% o 1:160) bata, ibig sabihin, 

humigit-kumulang 300,000 bata ang mayroon ng kondisyong ito sa United States. 

Mas kaunti ang nagkakaroon ng diagnosis ng TS dahil madalas na hindi natutukoy 

ang mga tic. Nakakaapekto ang TS sa lahat ng lahi, pangkat etniko, at edad, pero 

3-4 na beses na mas karaniwan ito sa mga lalaki kaysa sa mga babae.

• Walang mapagkakatiwalaang tantya ng pagkakaroon ng TS at iba pang Tic 

Disorder sa mga nasa hustong gulang. Gayunpaman, inaasahang higit na mas mababa ang mga tantya kumpara sa mga bata dahil 

kadalasang nababawasan ang mga tic sa katapusan ng pagbibinata o pagdadalaga. 

MGA SANHI NG TS

Hindi pa rin nalalaman ang mga sanhi ng TS at iba pang Tic Disorder. Karaniwang nangyayari ang mga kondisyong ito sa mga 

pamilya, at marami nang pag-aaral na nagkumpirmang may kaugnayan ito sa genetics. Maaaring nakakaapekto rin ang kapaligiran, 

paglaki, o iba pang salik sa mga kapansanang ito, pero sa ngayon, wala pang natutukoy na partikular na sanhi o dahilan. Patuloy na 

hinahanap ng mga mananaliksik ang mga gene at iba pang nauugnay na salik na nakakaambag sa pagkakaroon ng mga Tic Disorder.

URI SIMPLE KOMPLIKADO

Mga Motor Tic
Ilang Halimbawa:

MGA BIGLAAN, MABILIS, AT PAIBA-

IBANG PAGGALAW: 

Pagkurap ng mata, pag-alog ng ulo, 

pagkunot ng mukha, pagkibit ng 

balikat, pagbanat ng kalamnan sa 

tiyan, pagbaltak ng braso

MAAARING MAGING MAS MABAGAL, 

MAGKAROON NG MARAMING BAHAGI, 

AT MAGMUKHANG SINASADYA ANG MGA 

PAGGALAW: 

Paghawak, pagtapik, paglundag, pag-squat, 

paglukso, pagtalon, copropraxia (mga bastos 

na paggalaw)

Mga Vocal (Phonic) Tic
Ilang Halimbawa:

MGA BIGLAANG PAGGAWA 

NG TUNOG O PAGBIGKAS 

NA KADALASANG WALANG 

IBIG SABIHIN:

Pagsinghot, pag-ubo, pagdura, 

pag-ungol, pag-igham, pagsinghal, 

mga tunog na parang hayop, pagsigaw

MGA SALITA O PARIRALA NA MADALAS 

SINASABI NANG WALA SA KONTEKSTO: 

Mga pantig, salita, o parirala (“tahimik,” 

“tigil”), *coprolalia (pagsasabi ng mga 

bastos na pananalita), palilalia (pag-uulit 

ng sariling sinasabi), echolalia (pag-uulit 

ng sinasabi ng iba) 

*1 lang sa 10 pasyente ang may coprolalia. 

Hindi kinakailangang may coprolalia para 

makapagbigay ng diagnosis ng Tourette.

2

1 SA 

BAWAT 

100 

Bata mula 5 
hanggang 17 
taong gulang 
ang may Tourette 
o iba pang Tic 
Disorder.



KUMUHA NG KUMPLETONG MEDIKAL NA HISTORY

Kapag nagsasagawa ng pagsusuri sa iyong pasyente, obserbahan ang 

anumang senyales ng mga tic at karaniwang kasabay na kondisyon, gaya 

ng anxiety, obsessive-compulsive disorder (OCD), o attention-deficit/

hyperactivity disorder (ADHD). Magtanong tungkol sa pagkakaroon ng mga 

tic at iba pang neuropsychiatric na kondisyon sa pamilya. Mahalaga ring 

magsuri kaugnay ng pag-iisip na magpakamatay at pagtatangkang saktan 

ang sarili. Kadalasang nagpasuri na sa allergist ang mga pasyente dahil sa mga 

sintomas gaya ng pagsinghot o pag-ubo, o maaaring nagpatingin na sila sa 

ophthalmologist dahil sa labis na pagkukurap ng mata. Madalas mapagkamalan 

ang mga sintomas na pag-aasal bilang mga kaguluhan sa emosyon o 

pag-aasal para humingi ng atensyon. Maraming provider ng pangangalagang 

pangkalusugan ang may maling pag-aakalang kinakailangang may sintomas 

na coprolalia para ma-diagnose ito bilang TS. Nakakaantala ang lahat ng ito 

sa pagbibigay ng tumpak na diagnosis. Kapaki-pakinabang ang pagkakaroon 

ng komprehensibong pag-unawa sa TS para matukoy ito nang maaga at 

makapagbigay ng naaangkop na pangangalaga para sa iyong pasyente. 

PAGHAHANAP NG PROVIDER NA MAY SAPAT NA KAALAMAN TUNGKOL SA TOURETTE AT MGA 
TIC DISORDER

Nagpapanatili ang Tourette Association of America (TAA) ng listahan ng mga referral ng propesyonal sa medisina at 

kaalyadong propesyonal na dalubhasa sa pamamahala ng TS ayon sa estado. Bukod pa rito, nakikipagtulungan ang Centers 

of Excellence (CofE) program ng Tourette Association sa mga nangungunang medikal na institusyon sa iba’t ibang bahagi 

ng bansa na nag-aalok ng dalubhasang magkakaugnay na pangangalaga. Sumangguni sa seksyong “Support (Suporta)” ng 

kit na ito para sa higit pang impormasyon tungkol sa Centers of Excellence, o makipag-ugnayan sa Tourette Association sa 

tourette.org o sa pamamagitan ng pagtawag sa 888-4TOURET. 

MGA KARANIWANG KASABAY NA KONDISYON

Kadalasang nagkakaroon ng TS kasabay ng iba pang neurodevelopmental at neuropsychiatric na kondisyon, at maaaring 

mayroon na ng mga ito bago pa magsimulang magkaroon ng mga tic. Bagama’t mga tic ang pangunahing sintomas, 

maaaring magdulot ang mga kasabay na kondisyong ito ng higit pang komplikasyon at mas makaabala ang mga ito kaysa 

sa mga mismong tic. Tinatantyang 86% sa mga batang na-diagnose ng TS ang na-diagnose din na may isa o higit pang 

karagdagang kondisyon sa pag-iisip, pag-aasal, o paglaki. Kabilang sa mga pinakakaraniwang kasabay na kondisyon ang 

mga sumusunod:

• Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): 

Mga problema sa pagtutuon ng atensyon, 

hyperactivity, at pagkontrol ng udyok.

• Obsessive-Compulsive Disorder o Mga Obsessive-

Compulsive na Asal (OCD/OCB): Mga paulit-ulit at 

hindi ginugustong pag-iisip at/o paulit-ulit na asal. 

Nauuwi ang mga pag-iisip na ito sa mga compulsion, 

o mga hindi ginugustong asal na sa pakiramdam ng 

indibidwal ay kailangan niyang gawin nang paulit-ulit 

sa partikular na paraan.

• Mga Isyu sa Pag-aasal o Pag-uugali: Pagiging 

agresibo, labis na pagkagalit, pagsuway, o mga hindi 

angkop na pag-aasal. 

• Anxiety: Labis na pagkabahala o pagkatakot, kabilang 

ang labis na pagkamahiyain at pagkabahala kapag 

nahihiwalay sa partikular na tao.

• Kapansanan sa Pagkatuto: Mga kahirapan 

sa pagbabasa, pagsusulat, matematika, at/o 

pagpoproseso ng impormasyon na hindi nauugnay sa 

katalinuhan.

• Mga Kakulangan sa Mga Kasanayan sa Pakikihalubilo 

sa Kapwa at Pakikisalamuha: Kahirapan sa pagbuo ng 

mga kasanayan sa pakikihalubilo sa kapwa; kahirapan 

sa pagpapanatili ng mga relasyon sa mga kasamahan, 

kapamilya, at iba pang indibidwal; at hindi pagkilos sa 

paraang naaangkop sa edad.

• Mga Isyu sa Pagpoproseso ng Pandama: Matitinding 

kagustuhan at pagkasensitibo kaugnay ng pandama 

ng haplos, tunog, lasa, amoy, at kilos na nakakaabala 

sa araw-araw na pamumuhay. 

• Mga Isyu sa Pagtulog: Kahirapan sa pagtulog 

o pananatiling tulog.
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MGA DIFFERENTIAL DIAGNOSIS – PAANO KO MALALAMAN ANG PINAGKAIBA NG TIC AT IBA 
PANG PAGGALAW?

Ibinubuod ng talahanayan ang mahahalagang pagkakaiba ng mga tic at iba pang hyperkinetic na paggalaw, at puwede itong 

gamiting gabay sa pagbibigay ng mga differential diagnosis sa mga kapansanan sa paggalaw na naoobserbahan sa klinikal na 

pagsasanay. Ang mga paunang udyok ay mga pakiramdam o pag-iisip na nagaganap bago mangyari ang mga tic. Minamarkahan 

ng ‘o” at “+’ ang kaukulang dalas ng pangyayari ng iba’t ibang katangian. Orihinal na binuo ang talahanayang ito ni Joseph 
Jankovic, MD sa Baylor College of Medicine.

PAGGAMOT SA TS AT IBA PANG TIC DISORDER

Kadalasang banayad ang mga tic kaya hindi na kailangan ng paggamot. Sa mga ganitong sitwasyon, katanggap-tanggap 

ang paghihintay at naaayon ito sa Mga Alituntunin sa Pagsasanay para sa Paggamot ng Mga Tic sa Mga Taong May Tourette 

Syndrome at Mga Chronic na Tic Disorder ng American Academy of Neurology. Gayunpaman, kung katamtaman hanggang 

matindi ang mga tic, maaaring kailangan ng direktang paggamot para sa mga ito. Makakatulong ang paggamit ng Yale Global 

Tic Severity Scale (YGTSS) para matukoy ang tindi ng mga tic. Kung may mga nauugnay na kondisyon, maaaring kinakailangang 

mauna o kasabay na gamutin ang mga ito dahil kadalasang mas nakakaabala ang mga ito kaysa sa mga mismong tic. Sa lahat ng 

sitwasyon, mahalagang turuan ang indibidwal at ang ibang tao sa kanyang buhay tungkol sa TS at magbigay ng naaangkop na 

suporta sa lahat ng kapaligiran (paaralan, trabaho, bahay). Bukod pa rito, kung kinakailangang gamutin ang mga tic, may mga 

available na behavioral therapy at medikasyon. Nasa ibaba ang mga mungkahi para sa pagtukoy ng pinakamainam na paggamot 

at suporta, batay sa mga pangangailangan ng iyong pasyente. 

EDUKASYON ANG SUSI PARA SA LAHAT NG KASO

Kung hindi nakakaabala sa iyong pasyente ang kanyang mga tic at hindi niya nakikita bilang problema ang mga ito:

• Mag-alok ng edukasyon tungkol sa mga tic at mga madudulugan para sa suporta, kabilang ang impormasyon sa 

pakikipag-ugnayan ng Tourette Association of America.

• Tukuyin kung may mga sintomas ng mga nauugnay na kondisyon na maaaring kailanganing tugunan.

Kung naaabala lang ang iyong pasyente sa kanyang mga tic dahil tinatanong o inaasar siya ng iba:

• Magbigay ng edukasyon at mga madudulugan sa mga miyembro ng pamilya. Mahalagang bigyang-diin na hindi epektibong 

estratehiya ang pagsasabi sa pasyente na “tumigil sa pag-tic” at malamang na magdulot ito ng panghihina ng loob.

• Dapat mong kilalaning nakakapanghina ng loob ng ilang indibidwal ang mga tic. Kaya maaaring makatulong ang 

pagmumungkahi ng mga estratehiya para mapamahalaan ang mga ito, gaya ng paglalaan ng maikling panahon para 

humiwalay sa iba, pagpapatugtog ng background music, pagsusuot ng noise-cancelling headphones, atbp. 

• Maaaring malaking tulong kung tuturuan ang mga guro at kasamahan sa pamamagitan ng presentasyon sa klase. 

Makakahanap ng iba pang sanggunian para sa edukasyon sa tourette.org.

• Mag-follow up sa iyong pasyente kapag kailangan.
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Kapansanan 
sa Paggalaw

Katangian ng Paggalaw
Paunang 
Udyok

Kakayahang 
Pigilan

Kakayahang 
Mabaling ang 

Atensyon

Pangyayari 
Habang 

Natutulog

Karaniwang Etiology, 
Mga Nauugnay na 

Katangian

Mga Tic

Mga biglaang paggalaw, hindi 
sinasadyang paggawa ng 
tunog o pagsasalita, nauugnay 
sa iba’t ibang partikular 
na bahagi ng katawan, 
simple o komplikado at may 
pagkakasunod-sunod

 ++++ +++  +++ +++ Tourette Syndrome, Tic 
Disorder, Attention Deficit 
Disorder, Obsessive-
Compulsive Disorder, 
problema sa pagkontrol 
ng udyok

Chorea

Biglaang paggalaw, 
panandalian, random, 
nagaganap sa buong katawan, 
hindi nakakapagpanatili ng 
pagkakalabas ng dila

 0 + +  0 Huntington Disease

Sydenham Chorea

Hindi Matindi at Namamana 

Maaaring makaapekto 
sa mood, kakayahang 
mag isip, pagsasalita, 
paraan ng paglalakad, 
at balanse

Myoclonus

Biglaang paggalaw, 
panandalian, nagaganap sa 
buong katawan o pangkat ng 
mga bahagi ng katawan

 0 + 0 ++ Myoclonic Epilepsies 

Dystonia

Tuloy-tuloy, paulit-ulit, at 
may pattern na pag-urong 
o paghila ng kalamnan 
na nagdudulot ng hindi 
pangkaraniwang postura 
o paggalaw, nagaganap sa 
mga partikular na bahagi ng 
katawan, pangkat ng mga 
bahagi ng katawan, o buong 
katawan, hemidystonia

 0 ++  + ++ DYT1 at iba pang genetic, 
pabugso-bugso, o 
pangalawang dystonia

Dystonic na panginginig

Panginginig
Ritmikong pag-ugoy habang 
gumagalaw o nakahinto

 0  +  +  + Parkinson Disease, 
Essential tremor

Differential Diagnosis ng Mga Karaniwang Hyperkinetic na Kapansanan sa Paggalaw

0 = hindi o wala; ++++ = madalas na natutukoy



Kung ang pangunahing alalahanin ay nagiging dahilan ng mahinang pagganap sa paaralan o problema sa pagtutuon ng 

atensyon ang mga tic ng pasyente:

• Humiling ng direktang input mula sa mga guro ng pasyente tungkol sa kanyang pagganap at pag-aasal sa paaralan. 

• Magsagawa ng screening para sa OCD at ADHD, at kung mayroon, gamutin ang mga ito (kung kailangan).

• Pag-isipang magsagawa ng mga pagsusuri kaugnay ng pag-aaral para sa mga nauugnay na kahirapan sa pagkatuto. 

• Talakayin ang kahalagahan ng mga planong pang-edukasyon (hal., 504 Plan, IEP) at paggamit ng mga naaangkop na 

akomodasyon sa silid-aralan para sa higit na pagpapabuti ng pagganap sa paaralan 

ng mga mag-aaral na may mga tic.

• Mag-refer ng mga pansuportang serbisyo kung naaangkop.

ANG MGA TIC ANG PINAKAMALAKING ABALA

Kung naaabala ang pasyente sa isa o higit pang tic:

• Maaaring makatulong ang mga behavioral therapy o paggamot gamit ang 

medikasyon para sa pamamahala ng mga tic, partikular na kapag nagiging 

problema o nakakaabala ang mga tic sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil 

naiiba ang bawat pasyente, maaaring kailangan ng mahabang panahon at pasensya 

para matukoy ang pinakamabisang paraan ng paggmot. 

• Magsagawa ng screening para sa mga nauugnay na kapansanang maaaring 

makahadlang sa pagtatagumpay ng pasyente sa behavioral therapy, gaya ng hindi 

pa ginagamot na ADHD o matinding Oppositional Defiant Disorder (ODD). 

• Tukuyin kung magagawa ang mga partikular na therapy batay sa mga available na mapagkukunan. May provider bang 

available sa malapit? May maaasahang transportasyon ba ang pasyente? Sasaklawin ba ng insurance ng pasyente ang 

mga paggamot?

• Mag-refer ng behavioral therapy kung mainam na kandidato ang pasyente at kaya itong isagawa.

COMPREHENSIVE BEHAVIORAL INTERVENTION FOR TICS (CBIT)

Ang Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (Komprehensibong Behavioral na Pagtugon para sa Mga Tic o CBIT, 

binibigkas bilang “see-bit”) ay paggamot na kaugnay ng pag-aasal at hindi gumagamit ng medikasyon na idinisenyo 

para turuan ang pasyente at ang kanyang mga kapamilya ng isang pangkat ng mga kasanayan para mabawasan ang 

pangkalahatang dalas, tindi, at epekto ng mga motor at vocal tic. Puwede ring subukan ang CBIT bilang opsyon sa paunang 

paggamot para sa mga walang kahirapan sa pamumuhay nang maayos, kung gusto nila. May dalawang pangunahing bahagi 

ng paggamot ang CBIT: habit reversal training (pagsasanay sa pagbago ng kaugalian o HRT) at function-based treatment 

(paggamot na nakabatay sa pamumuhay nang maayos o FBT). Maraming indibidwal ang nagsasabing napapatindi ng 

pagkabahala at stress ang kanilang mga tic. Samakatuwid, karaniwang ginagamit ang mga technique sa pagre-relax sa 

CBIT para mabawasan ang pangkalahatang pagkabahala, stress, at tensyon. Inilalarawan sa talahanayan sa ibaba ang mga 

pangunahing aktibidad sa therapy na ginagamit sa CBIT. 

BAHAGI NG CBIT AKTIBIDAD LAYUNIN

HABIT REVERSAL  
TRAINING

Pagsasanay sa Pag-unawa

Turuan ang pasyente na mapansin ang mga 

tic at mga senyales na magkakaroon ng tic 

(gaya ng paunang udyok).

Pagsasanay sa Pantunggaling Tugon

Turuan ang pasyente na matigilan ang 

mga tic gamit ang partikular na asal na 

nagpapahirap sa pagsasagawa ng tic.

Suporta Mula sa Kapwa

Turuan ang mga miyembro ng pamilya na 

isulong at pagtibayin ang paggamit ng mga 

kasanayan sa pagbago ng kaugalian.

FUNCTION-BASED 
TREATMENT

Pagsusuri Batay sa Pamumuhay 

nang Maayos

Subaybayan ang pang-araw-araw na pagtindi 

ng mga tic at tukuyin ang mga partikular na 

lugar, aktibidad, reaksyon, at kalagayan ng 

mood na nagpapatindi ng mga tic.

Pagtugon Batay sa Pamumuhay 

Nang Maayos

Turuan ang pasyente na gumawa ng mga 

pagbabago sa kanyang pang-araw-araw na 

routine para mabawasan ang epekto ng mga 

pagtindi ng tic.

PAGSASANAY SA  
PAGRE-RELAX

Progresibong Pagre-relax ng 

Kalamnan at Paghinga Galing 

sa Diaphragm

Turuan ang pasyente ng mga kasanayan 

sa pagre-relax para mabawasan ang 

tensyon, stress, at pagkabahala na maaaring 

pansamantalang makapagpatindi ng mga tic.
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ISKEDYUL NG CBIT 

Sa CBIT, karaniwang nagsasagawa ng 8-10 lingguhang isang oras na sesyon ng paggamot, kasabay ng pagsasanay sa mga 

kasanayan sa CBIT sa bahay sa pagitan ng mga sesyon, kasama ng mga pasyente at mga kapamilya nila. Dapat isagawa ang 

technique ng propesyonal na sinanay sa CBIT, gaya ng psychologist, social worker, occupational therapist, o propesyonal sa 

medisina na sinanay sa CBIT. Nagpapanatili ang Tourette Association of America ng listahan ng mga propesyonal na sinanay 

sa CBIT. Pumunta sa tourette.org/find-a-doctor.

MGA PAGSUBOK SA CBIT

Napatunayan na ang pagiging epektibo ng CBIT. Nagmumula ang pinakamatibay na ebidensya sa dalawang malaking 

naka-randomize at kontroladong pagsubok (isang pagsubok sa mga nasa hustong gulang at isang pagsubok sa mga bata) 

na naghahambing ng CBIT sa pansuportang psychotherapy. Ayon sa mga resulta mula sa dalawang pagsubok, makikitang 

nauugnay ang CBIT sa higit na mas makabuluhang pagkabawas sa tindi ng mga tic pagkatapos ng paggamot kumpara 

sa control group. Sa pagsubok sa mga bata, 53% ng mga batang nakatanggap ng CBIT ang natukoy na nagkaroon ng 

magandang pagtugon sa paggamot, kumpara sa 19% sa control group; 87% ng mga nagkaroon ng magandang pagtugon ang 

nakapagpanatili ng mga benepisyo ng paggamot sa loob ng 6 na buwang follow-up. Sa pagsubok sa mga nasa hustong gulang, 

38% ng mga pasyenteng nakatanggap ng CBIT ang natukoy na nagkaroon ng magandang pagtugon sa paggamot, kumpara 

sa 6% sa control group; 80% ng mga kalahok na nakatanggap ng CBIT ang nakapagpanatili ng mga benepisyo ng paggamot 

sa loob ng 6 na buwang follow-up pagkatapos ng paggamot. Ang antas ng pagkabawas sa mga sintomas ay katulad ng naiulat 

sa mga pagsubok sa medikasyon. Hindi lunas ang CBIT at bihira itong magresulta sa ganap na pagkawala ng mga tic.

ANG HINDI NATUTUGUNAN NG CBIT

Mahalagang tandaang partikular na idinisenyo ang CBIT para mabawasan ang tindi at epekto ng mga motor at vocal tic. 

Bagama’t makikita sa mga pananaliksik na maaaring makaranas ang mga pasyente ng kaunting pagbuti sa iba pang sintomas 

(hal., pagkabahala, pagsuway) pagkatapos ng CBIT, hindi ito idinisenyo para tugunan ang napakaraming iba pang psychiatric 

na kondisyon at sintomas na karaniwang nagaganap kasabay ng Mga Tic Disorder (hal., ADHD, OCD, ODD, problema sa mood, o 

pagiging masimbuyo). Para sa mga nauugnay na kondisyong ito, inirerekomenda ang pharmacotherapy at/o mga psychotherapy 

na napatunayang gumagana at partikular sa kapansanan (kadalasang may kasamang isang uri ng Cognitive Behavior Therapy).

MGA MEDIKASYON PARA SA MGA TIC

Kung maraming tic na pare-parehong nakakaabala sa pasyente, mayroon siyang mga tic na nauugnay sa 

pananakit sa sarili, hindi siya mainam na kandidato para sa CBIT, o hindi nagtagumpay ang pagsubok niya ng 

CBIT, pag-isipang gumamit ng medikasyon sa halip ng o bilang dagdag sa CBIT.

• Talakayin ang mga potensyal na side effect ng paggamot bago magsimulang gumamit ng bagong medikasyon. 

• Isaalang-alang ang anumang kasabay na kondisyon o salik ng kalusugan na maaaring makaapekto sa mga  

pinakamainam na opsyon (gaya ng labis na katabaan). 

• Subaybayan ang progreso ng pasyente sa mga medikasyon at masamang reaksyon, kung mayroon man.

• Mahalagang ipaliwanag na maaaring magtagal bago gumana ang mga medikasyon. Maaari ding kailangang sumubok ng iba’t 

ibang medikasyon para matukoy kung aling medikasyon (o kombinasyon ng mga medikasyon) ang pinakamabisa para sa 

pasyente, dahil iba-iba ang magiging epekto sa bawat pasyente. 

• Bigyang-diin na hindi lunas ang mga medikasyon at maaaring hindi ganap na mawala ang mga tic. Ang layunin ng paggamot 

ay mabawasan ang mga tic hanggang sa hindi na magdulot ang mga ito ng kahirapan/hadlang sa maayos na pamumuhay. 

Posible pa ring bumuti o lumala ang dalas at tindi ng mga tic; magpapatuloy ang mga pagbabago-bago, gumamit man ng 

medikasyon o hindi. Kung minsan, maaaring magmukhang paunang epekto ng medikasyon ang isang bagay kung nagkataong 

bumubuti ang mga tic sa panahong nagsimulang gumamit ng medikasyon.

Sa kasalukuyan, haloperidol (Haldol), pimozide (Orap), at aripiprazole (Abilify) lang ang mga medikasyong inaprubahan ng 

Food and Drug Administration (FDA) ng U.S. para sa paggamot ng mga tic. Gayunpaman, maaaring magsimula ang mga 

doktor sa mga “off-label” na paggamit (hindi partikular na inaprubahan ng FDA para sa paggamot ng mga tic) ng guanfacine 

o clonidine, na parehong alpha-adrenergic agonist na gamot na inaprubahang gamitin para sa paggamot ng mataas na 

presyon ng dugo at bilang mga non-stimulant na opsyon para sa paggamot ng ADHD. Napatunayan nang may katamtamang 

bisa ang mga gamot na ito sa pagbabawas ng mga tic, mas napagtitiisan ang mga ito, at dapat isaalang-alang ang mga ito 

kapag may kasabay na ADHD ang kondisyon. Nagpapanatili ang Tourette Association ng listahan ng mga doktor na may 

sapat na kaalaman tungkol sa mga medikasyong ito at kung sino ang maaaring magbigay ng pagkonsulta. Pumunta sa 

tourette.org/find-a-provider.

IBA PANG PAGGAMOT PARA SA TS

Ang Deep Brain Stimulation ay isang sinisiyasat na neurosurgical na paggamot para sa malubhang medication-refractory TS, at 

maaari itong isaalang-alang sa tulong ng team ng mga eksperto sa multidisciplinary na pangangalaga. Maaaring isaalang-alang 

ang mga iniksyon ng botulinum toxin na may onabotulinum toxin A sa mga teenager at nasa hustong gulang na may mga 

nakakaabalang simpleng motor tic sa partikular na lokasyon kapag mas malaki ang benepisyo kaysa sa panganib nito. Marami 

ring nagtatanong tungkol sa bisa ng cannabis/marijuana bilang gamot para sa Tourette Syndrome. Makakahanap ng higit pang 

impormasyon tungkol sa ebidensyang available para sa mga pamamaraang ito sa website ng TAA at sa Mga Alituntunin sa 

Pagsasanay ng American Academy of Neurology.
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MGA GAMOT PARA SA MGA KASABAY NA KONDISYON

Kadalasang kinakailangan ng medikasyon para sa mga kasabay na kondisyon gaya ng ADHD at OCD, na makakatulong 

sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga pasyenteng may TS. Karaniwan nang magresulta ang paggamot ng 

mga kondisyong ito sa pagkabawas ng mga tic. Ang kakulangan sa pagtutuon ng atensyon, pagiging masimbuyo, at 

hyperactivity ay mga karaniwang sintomas na nakikita sa mga pasyenteng may ADHD, at maaaring maging balakid ang 

mga ito para sa mga batang nasa edad na nag-aaral. Maaaring maging epektibo ang mga stimulant na medikasyon gaya 

ng methylphenidate para sa mga batang may TS at ADHD. Maaaring makatulong din ang iba pang non-stimulant na 

medikasyon gaya ng guanfacine, clonidine, at atomoxetine. 

Mabisa ang mga selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) gaya ng fluoxetine, sertraline, at fluvoxamine sa mga kabataan 

at nasa hustong gulang na may anxiety/OCD. Karaniwang napagtitiisan ang mga side effect. Alamin ang mga panganib at 

benepisyo ng mga medikasyong ito, at ibahagi ang impormasyong ito sa iyong mga pasyente at sa mga kapamilya nila.

ANXIETY, MOOD, AT MGA TIC

Kung may katamtaman hanggang matinding anxiety ang pasyente at nakakaabala sa kanya ang kanyang mga tic:

• Gamutin muna ang anxiety ng pasyente gamit ang Cognitive Behavior Therapy (CBT) o mga medikasyon. 

• Pagkatapos, suriin ulit ang antas ng pagkaabala mula sa mga tic. Kung nakakaabala pa rin ang mga tic kapag sapat nang 

nakokontrol ang anxiety ng pasyente, maaaring mainam na isaalang-alang ang CBIT o mga medikasyon para gamutin ang 

mga tic.

• Mahalagang magsagawa rin ng screening at pagsusuri para sa depression, pananakit sa sarili, at mga pag-iisip/pagsubok 

na magpakamatay.

MGA KARAGDAGANG SERBISYO SA REHABILITASYON 
AT SUPORTA

Tradisyonal nang ang Psychology, Psychiatry, at Neurology ang mga pangunahing 

pinagmumulan ng mga paggamot para sa TS at Mga Tic Disorder. Gayunpaman, 

kamakailan, nakikipagtulungan ang iba pang propesyonal sa pangangalagang 

pangkalusugan sa mga tradisyonal na larangan at kinikilala ang mga ito bilang 

mahahalagang partner sa paggamot ng mga kasabay na kondisyon sa paglaki. 

Nagtatayo ng mga interdisciplinary na klinika para malubos ang mga benepisyo 

ng mga pansuportang serbisyong ito. Maaaring makaambag ang mga serbisyong 

ito sa pagpapalawak at pagpapabuti ng kalidad ng pangangalaga para sa mga 

taong may Mga Tic Disorder:

• Occupational Therapy (OT): Therapy para sa pagbibigay-daan sa pakikilahok 

sa mga tungkulin, kaugalian, at routine sa bahay, paaralan, trabaho, komunidad, 

at iba pang kapaligiran.

• Physical Therapy (PT): Therapy para sa pagpapanumbalik, pagpapanatili, 

at pagpapabuti ng pisikal na pagganap.

• Speech-Language Pathology (SLP): Paggamot para sa mga kapansanan sa 

pananalita, wika, pakikihalubilo sa kapwa, cognitive-communication, at paglunok.

May kakayahan ang mga therapist na nagsasagawa ng mga ganitong uri ng serbisyo 

na matugunan ang mga nauugnay na kondisyong ito nang walang espesyal na 

pagsasanay, kumpara sa iba pang uri ng therapist. Maaaring mapamahalaan ang 

mga kasabay na kondisyon sa paggamit ng mga serbisyo sa rehabilitasyon, at 

makaambag ang mga ito sa pagpapabuti ng mga sintomas para sa mga taong 

may TS o iba pang Tic Disorder. 

Kung nakakaranas ang iyong mga pasyenteng may mga tic ng alinman sa mga 

nauugnay na kondisyong nakalista sa itaas, maaaring makinabang sila sa mga 

serbisyo sa rehabilitasyon. Mahalagang tandaang hindi lahat ng taong naaapektuhan 

ng TS ay naaapektuhan ng mga nauugnay na kondisyong ito.

Mga dapat itanong sa pasilidad ng rehabilitasyon o provider ng pangangalagang 

pangkalusugan kapag tumutukoy ng naaangkop na klinika para sa referral:

• Nagbibigay ba ang klinikang ito ng interdisciplinary na pangangalaga na may OT, 

PT, at SLP?

• Sa anong mga sertipikasyon sa espesyal na pagsasanay ka sumailalim para 

maisulong ang iyong mga kasanayan sa panggagamot? 

• Mayroon ba kayong anumang pagsasanay na partikular na nakatuon sa paggamot 

ng mga pasyenteng may TS (o anuman sa mga kasabay na kondisyong gusto 

mong matugunan)?

• Interesado ka bang makipag-usap sa isang tao at/o tumingin ng mga 

kapaki-pakinabang na sanggunian mula sa Tourette Association of America 

para makakuha ng impormasyon tungkol sa paggamot ng mga indibidwal na 

may Tourette Syndrome?
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Pangangasiwa 

Pagkautal

Pagpoproseso ng Pandama 

Mga Isyu sa Kalusugan ng Pelvis

Pagsasanay sa Pagtuon 

ng Atensyon

Kakulangan sa Pagkontrol 

ng Galaw

Pamamahala sa Pananakit

Fine Motor 

Mga Kasanayan sa 

Pakikihalubilo at Pragmatics 

Gross Motor

Mga Aktibidad sa Araw-araw 

na Pamumuhay

Pag-intindi sa Binabasa

Sulat-kamay

Dyslexia

Pag-ayaw sa Pagkain

Kaayusan ng Pagtulog

Mga Kasanayan sa Bokasyon

Pagkahanda sa Pagmamaneho 

Mga Pantulong na Device

Paningin o Paggalaw ng Mata

OT PT SLP

Pagkontrol ng Kasabikan 

at Udyok 
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