
Chẩn đoán và điều trị Hội chứng 
Tourette & các Rối loạn Tic

CHẨN ĐOÁN ĐÚNG BỆNH

Tic (tật máy cơ) là các cử động và âm thanh phát ra lặp đi lặp lại một cách không kiểm soát được. Tic là biểu hiện điển hình của một phổ bệnh về 
phát triển thần kinh khởi phát ở trẻ em, được gọi chung là Rối loạn Tic và có các tên riêng là Hội chứng Tourette (TS), Rối loạn Tic Vận động hay Âm 

thanh Dai dẳng (Mãn tính) và Rối loạn Tic Nhất thời. 

Ba Rối loạn Tic này được phân biệt theo loại tic xảy ra (vận động, âm thanh/phát âm, hoặc cả hai) cũng như khoảng thời gian mắc triệu chứng tic. 
Dưới đây là các tiêu chí được sử dụng cho mục đích xác định bệnh và chẩn đoán phân biệt.1 Việc chẩn đoán bệnh được thực hiện bởi một bác sĩ 
hay chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác căn cứ vào tiền sử triệu chứng. Không có xét nghiệm sinh học nào để xác nhận chẩn đoán về bệnh TS 
nhưng trong một số trường hợp bệnh nhân có thể cần thực hiện xét nghiệm để loại trừ những bệnh khác.

Hội chứng Tourette, hay còn được gọi là Rối loạn Tourette

1) Bệnh nhân có cả hai yếu tố sau: nhiều loại tic vận động và 1 hay nhiều loại tic âm thanh từng xuất hiện ở một thời điểm nào đó trong thời 
gian mắc rối loạn, không nhất thiết cùng lúc với nhau. 

2) Tần suất của các tic có thể tăng lên và giảm xuống nhưng triệu chứng này vẫn tiếp tục trong hơn 1 năm kể từ khi khởi phát.
3) Triệu chứng tic đã khởi phát trước tuổi 18. 
4) Rối loạn này không phải do ảnh hưởng tâm lý của một chất nào đó hay một bệnh trạng y khoa khác.

Các Rối loạn Tic Vận động hay Âm thanh Dai dẳng (Mãn tính) 
Có một hay nhiều loại tic vận động HOẶC một hay nhiều loại tic âm thanh nhưng không có cả hai. 

Các Rối loạn Tic Nhất thời
Có một hay nhiều loại tic vận động và/hoặc âm thanh. Các tic đã xuất hiện trong vòng 1 năm trở lại và 
chưa đáp ứng tiêu chí để được chẩn đoán bệnh TS hoặc Rối loạn Tic Vận động hay Âm thanh Dai dẳng 
(Mãn tính).

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

1 Các tiêu chí này được điều chỉnh căn cứ vào tiêu chí của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ: Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối 
loạn Tâm thần (American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), Phiên bản thứ 5. 
Arlington, VA., American Psychiatric Association, 2013.



BẢNG PHÂN LOẠI TIC

CÁC ĐẶC ĐIỂM QUAN TRỌNG KHÁC CỦA TIC

• Tic có thể thay đổi về loại, cường độ và vị trí xảy ra.
• Tic thường tăng lên khi bệnh nhân cảm thấy căng thẳng, phấn khích, lo âu và mệt mỏi.
• Một số tic có thể được kiềm chế nhưng chỉ trong thời gian tạm thời.
• Các tic có thể giảm đi khi bệnh nhân đang thực hiện các hoạt động yên tĩnh,  

đòi hỏi sự tập trung.
• Trước khi bị tic, bệnh nhân có thể có cảm giác thôi thúc, thường được miêu tả 

như một cảm giác của giác quan hay trong tâm trí xảy ra trước khi có tic.

 
QUÁ TRÌNH DIỄN TIẾN & MỨC ĐỘ CỦA TS

Các tic thường khởi phát ở tuổi từ 5 đến 7, nhiều khi bắt đầu với tic vận động ở vùng 
đầu hay cổ. Sau đó thì tần suất và độ nặng của tic thường tăng dần trong khoảng 
từ 8 đến 12 tuổi. Tic có thể có mức độ từ nhẹ đến nặng. Nhiều người mắc TS sẽ thấy 
bệnh được cải thiện đáng kể khi gần hết tuổi teen và ở một số người thì chứng tic 
sẽ hoàn toàn biến mất. Một số ít người mắc TS sẽ tiếp tục có chứng tic dai dẳng và 
nghiêm trọng ở tuổi trưởng thành. 

TỶ LỆ MẮC BỆNH TS VÀ CÁC RỐI LOẠN TIC

• Tic là một triệu chứng phổ biến với tỷ lệ xuất hiện có thể nhiều đến 1 trong mỗi 5 
trẻ em ở tuổi đi học. 

• Theo ước tính thì TS và các Rối loạn Tic xuất hiện với tỷ lệ 10 ca trên mỗi 1.000 
trẻ (1% hay 1:100), cho thấy rằng có thể có hơn 500.000 trẻ em ở nước Mỹ mắc 
một Rối loạn Tic.

• TS xuất hiện với tỷ lệ 6 ca trên mỗi 1.000 trẻ (0.6% hay 1:160), nghĩa là khoảng 300.000 
trẻ em ở nước Mỹ mắc bệnh này. Tỷ lệ chẩn đoán bệnh TS là thấp hơn bởi vì trong nhiều 
trường hợp triệu chứng tic không được nhận biết. TS ảnh hưởng đến tất cả các chủng tộc, 
nhóm sắc tộc và lứa tuổi nhưng xảy ra ở con trai nhiều hơn gấp 3-4 lần so với con gái.

• Không có ước tính đáng tin cậy nào về tỷ lệ người lớn mắc bệnh TS và các Rối loạn Tic 
khác. Tuy nhiên, tỷ lệ này được cho là thấp hơn nhiều so với ở trẻ em bởi vì triệu chứng tic 
thường giảm đi ở tuổi mới lớn. 

CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH TS

Nguyên nhân gây bệnh TS và các Rối loạn Tic khác vẫn chưa được hiểu rõ. Các bệnh này có xu hướng xuất hiện trong gia đình và có nhiều nghiên 
cứu đã xác nhận được một mối liên hệ đến gen. Các yếu tố trong môi trường, quá trình phát triển và yếu tố khác cũng có thể góp phần gây ra 
các rối loạn này nhưng hiện tại chưa xác định được bất kỳ tác nhân hay sự cố cụ thể nào. Nhiều nhà nghiên cứu đang tiếp tục tìm kiếm các gen 
và yếu tố tiềm ẩn khác mà có thể góp phần cho việc phát triển các Rối loạn Tic.

PHÂN LOẠI ĐƠN GIẢN PHỨC TẠP

Tic vận động
Một số ví dụ:

CÁC CỬ ĐỘNG ĐỘT NGỘT, NHANH 
CHÓNG, KHÔNG NHỊP NHÀNG: 
Nháy mắt, lắc đầu, nhăn mặt, nhún vai, 
căng bụng, giật tay

CÁC CỬ ĐỘNG CÓ THỂ XẢY RA CHẬM HƠN, 
ĐƯỢC CẤU THÀNH BỞI NHIỀU ĐỘNG TÁC VÀ 
CÓ VẺ CÓ CHỦ Ý: 
Đụng chạm, gõ, nhảy một chỗ, ngồi xổm, nhảy 
chân sáo, nhảy từ chỗ này sang chỗ khác hoặc 
chứng cử chỉ tục (thể hiện các cử chỉ thô thiển)

Tic âm thanh (phát âm)
Một số ví dụ:

CÁC ÂM THANH HAY TIẾNG ĐỘNG 
PHÁT RA ĐỘT NGỘT, NHIỀU KHI 
KHÔNG CÓ Ý NGHĨA
Khụt khịt, ho, nhổ bọt, rên rỉ, hắng 
giọng, sụt sịt, phát ra âm thanh giống 
tiếng thú vật, rít lên, la hét

CÁC TỪ HAY CỤM TỪ THƯỜNG KHÔNG ĐÚNG 
VỚI HOÀN CẢNH: 
Các âm tiết, từ ngữ hay cụm từ (như “câm mồm 
đi”, “ngừng lại”), *chứng nói tục (nói các từ tục 
tĩu), chứng nói lắp (lặp lại lời nói của chính 
mình), chứng nhại lời (nhại lại lời nói của 
người khác) 

*Chỉ 1 trong mỗi 10 bệnh nhân mắc chứng nói 
tục. Không nhất thiết phải có chứng nói tục mới 
có thể chẩn đoán bệnh Tourette.
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1 TRONG 
MỖI 
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trẻ em ở độ tuổi từ 
5 đến 17 mắc Hội 
chứng Tourette 
hay một Rối loạn 
Tic khác.



GHI NHẬN TIỀN SỬ Y TẾ ĐẦY ĐỦ

Khi thẩm định bệnh nhân, hãy quan sát tìm bất kỳ dấu hiệu nào của tic và các bệnh 
đồng phát thường gặp như chứng lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) hay rối 
loạn tăng động/giảm chú ý (ADHD). Hỏi xem trong gia đình có người nào đã từng bị 
tic và các bệnh trạng tâm thần kinh khác. Một điều quan trọng là cũng cần tìm hiểu 
xem bệnh nhân có suy nghĩ hay hành động tự tử nào và có bao giờ tự gây hại cho bản 
thân không. Nhiều khi bệnh nhân đã đến khám với bác sĩ chuyên về dị ứng vì các triệu 
chứng như khụt khịt hay hắng giọng hoặc khám với bác sĩ mắt vì thường xuyên nháy 
mắt. Đáng tiếc là các triệu chứng về hành vi này thường bị chẩn đoán sai là rối loạn cảm 
xúc hoặc hành vi tìm kiếm sự chú ý. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
vẫn nhầm tưởng rằng chứng nói tục là một yếu tố cần có để chẩn đoán bệnh TS. Tất cả 
những điều này gây chậm trễ trong việc chẩn đoán đúng bệnh. Sự hiểu biết toàn diện 
về TS có thể giúp cho việc xác định bệnh sớm và cung cấp các dịch vụ chăm sóc phù 
hợp cho bệnh nhân. 

CÁCH TÌM NHÀ CUNG CẤP CÓ HIỂU BIẾT VỀ HỘI CHỨNG TOURETTE VÀ CÁC RỐI LOẠN TIC

Hiệp hội Tourette của Mỹ (Tourette Association of American, hay TAA) duy trì một danh sách giới thiệu các chuyên gia y khoa và chuyên 
gia liên quan ở mỗi tiểu bang mà có kinh nghiệm trong việc quản lý TS. Thêm vào đó, chương trình Các Trung tâm Ưu tú (Centers of 
Excellence, hay CofE) của Hiệp hội Tourette hợp tác với các cơ sở y khoa hàng đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên môn và có phối 
hợp trên toàn quốc. Vui lòng tham khảo phần “Các nguồn hỗ trợ” trong tài liệu này để biết thêm về các Trung tâm Ưu tú, hoặc liên lạc 
với Hiệp hội Tourette tại tourette.org hay bằng cách gọi số 888-4TOURET. 

CÁC BỆNH TRẠNG ĐỒNG PHÁT THƯỜNG GẶP

TS thường xảy ra cùng với một số bệnh về phát triển thần kinh và tâm thần kinh khác mà có thể tồn tại từ trước khi bắt đầu có tic. 
Trong khi tic vẫn là triệu chứng chính nhưng các bệnh đồng phát này có thể gây thêm khiếm khuyết và phiền hà nhiều hơn cả các tic. 
Ở trẻ em được chẩn đoán bị TS thì ước tính là 86% trong số đó cũng đã được chẩn đoán thêm ít nhất một bệnh về tâm thần, hành vi 
hay phát triển. Các bệnh trạng đồng phát thường gặp nhất bao gồm:

• Rối loạn tăng động/giảm chú ý (ADHD): Khó tập trung, 
hiếu động thái quá và khó kiểm soát sự bốc đồng.

• Rối loạn hay hành vi ám ảnh cưỡng chế (OCD/OCB): 
Có các suy nghĩ gây khó chịu, lặp đi lặp lại ngoài ý muốn 
và/hoặc các hành vi lặp đi lặp lại. Các suy nghĩ như vậy dẫn 
đến hành vi cưỡng chế, là các hành vi không mong muốn 
mà người bệnh cảm thấy cần phải làm đi làm lại nhiều lần 
hoặc làm theo một cách cụ thể nào đó.

• Các vấn đề về hành vi hay cách cư xử: Gây hấn, nổi giận, 
thách thức chống đối hoặc có hành vi không phù hợp với 
chuẩn mực xã hội. 

• Lo âu: Lo lắng hay sợ hãi thái quá, bao gồm quá nhút nhát 
và lo âu khi chia ly.

• Thiểu năng học tập: Gặp khó khăn trong việc đọc, viết, 
làm toán và/hoặc xử lý thông tin mà không liên quan đến 
trí tuệ.

• Thiếu kỹ năng và chức năng xã hội: Gặp khó khăn trong 
việc phát triển các kỹ năng xã hội; duy trì quan hệ xã hội với 
bạn đồng lứa, người thân và những người khác; và hành xử 
phù hợp với lứa tuổi.

• Khó xử lý cảm giác: Rất nhạy cảm và phản ứng mạnh với 
các cảm giác thích hay không thích liên quan đến xúc giác, 
thính giác, vị giác, khứu giác và sự di chuyển, đến mức gây 
phiền hà trong suốt cả ngày. 

• Vấn đề về giấc ngủ: Khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ 
nguyên giấc.
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QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT – LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN BIỆT GIỮA TIC VÀ CÁC CỬ ĐỘNG KHÁC?

Bảng trên đây tóm tắt các điểm khác biệt chính giữa tic và các động tác tăng động khác nhằm giúp hướng dẫn việc chẩn đoán phân biệt 
các rối loạn cử động có thể thấy ở bệnh nhân khi hành nghề y tế lâm sàng. Cảm giác thôi thúc là các cảm giác của giác quan hay trong tâm 
trí xảy ra trước khi có tic. Các dấu “o” và “+” chỉ tần suất xảy ra tương đối của các biểu hiện khác nhau. Bảng này ban đầu được lập bởi Joseph 

Jankovic, MD của trường y khoa Baylor College of Medicine.

CÁCH ĐIỀU TRỊ TS VÀ CÁC RỐI LOẠN TIC KHÁC

Nhiều khi các tic chỉ nhẹ và không cần được điều trị. Trong những trường hợp này, việc theo dõi là một phương pháp chấp nhận được 
và phù hợp với các Hướng dẫn Thực hành của Viện Thần kinh học Mỹ về việc Điều trị Tic ở Người bị Hội chứng Tourette và các Rối loạn Tic 
(American Academy of Neurology Practice Guidelines for the Treatment of Tics in People with Tourette Syndrome and Chronic Tic Disorders). 
Tuy nhiên, nếu tic xảy ra ở mức từ vừa đến nặng thì có thể cần được điều trị trực tiếp. Việc sử dụng Thang đo Mức độ Tic Tổng quát của Yale 
(Yale Global Tic Severity Scale, hay YGTSS) có thể hữu ích trong việc xác định mức độ trầm trọng của tic. Nếu bệnh nhân có các bệnh trạng 
liên quan thì bạn có thể cần điều trị các bệnh đó trước hay đồng thời vì các bệnh đó thường gây khiếm khuyết nhiều hơn cả các tic. Trong 
tất cả các trường hợp, một điều rất cần thiết là hướng dẫn bệnh nhân và những người khác trong cuộc sống của họ về bệnh TS cũng như 
cung cấp sự hỗ trợ phù hợp trong tất cả các bối cảnh sinh hoạt (trường học, công sở, nhà ở). Ngoài ra, nếu tic thuộc loại cần điều trị thì có 
sẵn các phương pháp dùng thuốc và hành vi trị liệu. Dưới đây là một số đề nghị để giúp bạn xác định các phương pháp điều trị và hỗ trợ 
tốt nhất căn cứ vào nhu cầu của bệnh nhân. 

TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP, VIỆC GIÁO DỤC LÀ THEN CHỐT

Nếu bệnh nhân không cảm thấy phiền hà về các tic và nghĩ rằng tic của mình không gây vấn đề:

• Đề nghị cung cấp thông tin về tic và các nguồn hỗ trợ, gồm cả thông tin liên lạc của Hiệp hội Tourette của Mỹ.
• Xác định xem bệnh nhân có triệu chứng nào của các bệnh liên quan mà có thể cần được điều trị.

Nếu bệnh nhân chỉ cảm thấy phiền hà về các tic vì thường bị người khác hỏi hoặc trêu chọc:

• Cung cấp thông tin và các nguồn hỗ trợ cho các thành viên gia đình. Một điều quan trọng cần nhấn mạnh là việc nói với bệnh nhân “đừng 
tic nữa” không phải là một chiến lược hiệu quả và rất có thể gây bức xúc đáng kể.

• Bạn cần nhìn nhận rằng một số người có thể cảm thấy khó chịu với các tic. Để giúp xử lý thực trạng này, bạn có thể đề nghị các chiến lược 
có thể hữu ích như là đi chỗ khác trong thời gian ngắn, mở nhạc nền, đeo tai nghe chống ồn, v.v. 

• Một điều có thể rất hữu ích là tổ chức một buổi trình bày tại lớp học để cung cấp thông tin cho giáo viên và bạn học của bệnh nhân. 
Bạn có thể tìm thêm các nguồn hỗ trợ giáo dục tại tourette.org.

• Tái khám cho bệnh nhân theo nhu cầu.
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Rối loạn  
cử động

Các đặc điểm của 
cử động

Có cảm giác thôi 
thúc trước

Có thể kiềm 
chế được

Có thể làm 
sao lãng Xảy ra lúc ngủ

Các căn nguyên thông 
thường, các đặc điểm 

liên quan

Tic

Cử động giống như bị 
giật, các âm thanh hay 
cụm từ phát ra vô ý, 
nhiều tic xảy ra cùng 
một lúc, ở dạng đơn giản 
hay phức tạp và liên tục

 ++++ +++  +++ +++ Hội chứng Tourette, Rối 
loạn Tic, Rối loạn giảm chú 
ý, Rối loạn ám ảnh cưỡng 
chế, vấn đề về việc kiểm 
soát sự bốc đồng

Chứng múa giật

Các cử động giật ngắn, 
ngẫu nhiên, toàn thân, 
không thể giữ cho lưỡi 
lè ra

 0 + +  0 Bệnh Huntington
Múa giật Sydenham
Múa giật lành tính do 
di truyền 
Có thể ảnh hưởng đến 
tâm trạng, nhận thức, khả 
năng nói, dáng đi và sự 
thăng bằng

Chứng rung 
giật cơ

Các cử động giật ngắn 
ở từng nhóm cơ hay 
toàn thân

 0 + 0 ++ Các loại Động kinh rung 
giật cơ 

Loạn trương 
lực cơ

Các cơn co cơ kéo dài, 
lặp đi lặp lại theo cùng 
một kiểu mà gây ra các 
tư thế hay cử động bất 
bình thường, có thể xảy 
ra ở từng cơ, nhóm cơ, 
toàn thân hay nửa người

 0 ++  + ++ DYT1 và các loại rối 
loạn trương lực cơ tiên 
phát, thứ phát hay do di 
truyền khác

Run do rối loạn trương 
lực cơ

Run rẩy
Cử động nhịp nhàng, 
dao động trong lúc nghỉ 
ngơi hay hoạt động

 0  +  +  + Bệnh Parkinson, Rối loạn 
thần kinh run vô căn

Chẩn đoán phân biệt các rối loạn cử động tăng động thường gặp

0 = không có; ++++ = có thường xuyên



Nếu quan ngại chính là các tic khiến cho bệnh nhân học kém hay cản trở khả năng tập trung:

• Yêu cầu giáo viên của bệnh nhân cung cấp thông tin trực tiếp về thành tích học tập và hành vi của bệnh nhân ở trường. 
• Khám sàng lọc và điều trị các bệnh OCD và ADHD (nếu cần thiết).
• Xem xét việc thực hiện các thẩm định giáo dục để xác định các khó khăn trong học tập liên 

quan đến bệnh. 
• Trao đổi về vai trò của các kế hoạch giáo dục (như Kế hoạch 504, IEP) và sự hữu dụng của 

các biện pháp hỗ trợ phù hợp trên lớp học trong việc cải thiện đáng kể thành tích học tập 
của học sinh bị tic.

• Giới thiệu bệnh nhân đến các dịch vụ bổ sung nếu thích hợp.

NẾU TIC LÀ VẤN ĐỀ GÂY PHIỀN HÀ NHIỀU NHẤT

Nếu bệnh nhân thấy phiền hà vì có một hay nhiều tic:

• Các phương pháp dùng thuốc và hành vi trị liệu có thể giúp kiểm soát các tic, đặc biệt khi 
các tic gây vấn đề hay can thiệp vào các sinh hoạt hằng ngày. Vì mỗi bệnh nhân đều khác 
nhau nên việc xác định phương pháp điều trị hiệu quả nhất có thể đòi hỏi thời gian và sự 
kiên nhẫn. 

• Khám sàng lọc để tìm các rối loạn liên quan mà có thể gây trở ngại và khiến cho liệu pháp hành vi trị liệu khó thành công, ví dụ như 
bệnh ADHD chưa được điều trị hoặc Rối loạn Thách thức Chống đối (Oppositional Defiant Disorder, hay ODD) ở mức đáng kể. 

• Xác định tính khả thi của một số liệu pháp, xét về mặt tổ chức và phối hợp thực hiện. Liệu có nhà cung cấp dịch vụ trị liệu nào ở địa 
phương không? Bệnh nhân có phương tiện đi lại để đến các buổi hẹn không? Bảo hiểm của bệnh nhân có chấp nhận bao trả cho 
việc điều trị không?

• Giới thiệu đến một nhà cung cấp dịch vụ hành vi trị liệu nếu bệnh nhân hội đủ các điều kiện cần thiết và liệu pháp này là khả thi.

PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP HÀNH VI TOÀN DIỆN ĐỂ ĐIỀU TRỊ TIC LÀ GÌ?

Phương pháp Can thiệp Hành vi Toàn diện để Điều trị Tic (Comprehensive Behavioral Intervention for Tics, còn được gọi tắt là CBIT hay 
“xi-bít”) là một phương pháp điều trị hành vi không dùng thuốc mà được thiết kế để hướng dẫn cho bệnh nhân và gia đình một loạt 
các kỹ năng cụ thể nhằm giảm thiểu tần suất, cường độ và tác động tổng quát của các tic vận động và tic âm thanh. CBIT cũng có thể 
được dùng thử như một phương pháp điều trị bước đầu, thậm chí ở những bệnh nhân không bị khiếm khuyết chức năng, nếu bệnh 
nhân muốn. CBIT gồm hai thành phần trị liệu chính: đào tạo đảo ngược thói quen (habit reversal training, hay HRT) và điều trị căn cứ 
vào chức năng (function-based treatment, hay FBT). Nhiều người cho biết rằng các triệu chứng tic thường trở nên tệ hơn khi họ cảm 
thấy lo âu và căng thẳng. Do đó, các phương pháp thư giãn thường được sử dụng trong phương pháp CBIT để làm giảm sự lo âu và 
căng thẳng trong cơ thể và tâm trí. Bảng dưới đây miêu tả các hoạt động trị liệu chính được sử dụng trong phương pháp CBIT. 

THÀNH PHẦN CBIT HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH

ĐÀO TẠO ĐẢO  
NGƯỢC THÓI QUEN

Đào tạo nâng cao nhận thức
Hướng dẫn bệnh nhân về cách cảm nhận được 
tic và các dấu hiệu cảnh báo trước khi có tic 
(ví dụ như cảm giác thôi thúc).

Đào tạo về phản ứng cạnh tranh
Hướng dẫn bệnh nhân về cách làm gián đoạn 
các tic bằng cách sử dụng một hành vi cụ thể 
khác tương kị với hành vi tic.

Các nguồn hỗ trợ xã hội
Hướng dẫn các thành viên gia đình về cách 
nhắc nhở và tăng cường việc sử dụng các kỹ 
năng đảo ngược thói quen.

ĐIỀU TRỊ CĂN CỨ  
VÀO CHỨC NĂNG

Thẩm định căn cứ vào chức năng
Theo dõi hằng ngày để biết ngay khi tic trở nên 
tệ hơn và xác định những bối cảnh, hoạt động, 
phản ứng và tâm trạng khiến cho tic xấu đi.

Can thiệp căn cứ vào chức năng
Hướng dẫn bệnh nhân về cách thay đổi các thói 
quen sinh hoạt hằng ngày để giảm thiểu tác 
động khi tic trở nên tệ hơn.

ĐÀO TẠO PHƯƠNG  
PHÁP THƯ GIÃN

Phương pháp thư giãn cơ tiến triển theo 
giai đoạn & hít thở bằng cơ hoành

Hướng dẫn bệnh nhân về các kỹ năng thư 
giãn nhằm giảm thiểu lo âu và căng thẳng 
trong cơ thể và tâm trí, vì đây là những yếu tố 
có thể khiến tic trở nên trầm trọng hơn trong 
ngắn hạn.
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LỊCH TRÌNH TRỊ LIỆU CBIT 

CBIT thường bao gồm từ 8-10 buổi trị liệu kéo dài một tiếng, mỗi tuần một buổi, với bệnh nhân và gia đình cùng với việc tập luyện các kỹ 
năng CBIT tại nhà trong thời gian giữa các buổi trị liệu. Phương pháp này cần được thực hiện bởi một chuyên gia đã được đào tạo về CBIT, ví 
dụ như một bác sĩ tâm lý, cán sự xã hội, chuyên gia chức năng trị liệu hay chuyên gia y tế khác đã qua đào tạo về CBIT. Hiệp hội Tourette của 
Mỹ duy trì một danh sách các chuyên gia đã được đạo tào về CBIT. Hãy truy cập tourette.org/find-a-doctor.

CÁC THỬ NGHIỆM VỀ CBIT

CBIT đã được chứng minh rõ ràng là có hiệu quả. Các bằng chứng nổi bật nhất có từ hai thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng với quy mô 
lớn (trong đó một nghiên cứu được thực hiện ở người lớn và một ở trẻ em) nhằm so sánh CBIT với phương pháp tâm lý trị liệu để hỗ trợ 
bệnh nhân. Kết quả của cả hai thử nghiệm này cho thấy rằng CBIT có liên quan đến các tỷ lệ giảm mức độ trầm trọng của tic lớn hơn đáng 
kể sau điều trị so với nhóm đối chứng. Trong thử nghiệm ở trẻ em, theo đánh giá thì 53% trẻ nhận được phương pháp CBIT đã đáp ứng với 
điều trị so với con số 19% trong nhóm đối chứng; và 87% trong số trẻ có đáp ứng đã vẫn duy trì lợi ích thu được từ việc điều trị tại thời điểm 
tái khám sau 6 tháng. Trong thử nghiệm ở người lớn, theo đánh giá thì 38% người nhận được phương pháp CBIT đã đáp ứng với điều trị 
so với con số 6% trong nhóm đối chứng; và 80% trong số người nhận được CBIT đã vẫn duy trì lợi ích thu được từ việc điều trị tại thời điểm 
tái khám sau 6 tháng sau điều trị. Tỷ lệ giảm triệu chứng trong các thử nghiệm này tương tự với kết quả báo cáo từ các thử nghiệm điều trị 
dùng thuốc. CBIT không phải là một phương pháp chữa lành bệnh và hiếm khi dẫn đến việc tic hoàn toàn thuyên giảm.

CÁC BỆNH KHÔNG THỂ CHỮA TRỊ BẰNG CBIT

Một điều quan trọng cần lưu ý là CBIT được thiết kế đặc biệt để làm giảm độ nặng và tác động của các tic vận động và tic âm thanh. Cho 
dù các nghiên cứu cho thấy rằng một số bệnh nhân có thể được cải thiện đôi chút các triệu chứng khác sau khi được điều trị bằng CBIT (ví 
dụ như lo âu, thách thức) nhưng phương pháp này không được thiết kế để điều trị rất nhiều các bệnh trạng và triệu chứng tâm thần khác 
thường xảy ra đồng thời với các Rối loạn Tic (ví dụ như ADHD, OCD, ODD, rối loạn tâm trạng hay sự bốc đồng). Để điều trị các bệnh đồng 
thời này, các loại thuốc và/hoặc phương pháp tâm lý trị liệu căn cứ vào thực nghiệm và được thiết kế cụ thể cho từng rối loạn đều được 
khuyến nghị (thường là cần bao gồm một trong các hình thức Trị liệu Nhận thức Hành vi).

THUỐC ĐIỀU TRỊ CHO TIC

Nếu bệnh nhân có nhiều tic gây phiền hà như nhau, có tic khiến họ tự làm hại bản thân, không hội đủ điều kiện để 
được điều trị bằng CBIT hoặc đã thất bại sau khi thử CBIT thì hãy xem xét việc dùng thuốc thay thế hoặc bổ sung 
cho CBIT.

• Trao đổi về các phản ứng phụ có thể xảy ra trước khi bắt đầu điều trị với một loại thuốc mới. 
• Xem xét đến bất kỳ bệnh đồng phát hay yếu tố sức khỏe nào có thể ảnh hưởng đến loại thuốc phù hợp nhất (ví dụ như tình 

trạng béo phì). 
• Theo dõi diễn tiến của bệnh trong khi bệnh nhân dùng thuốc cũng như các phản ứng bất lợi, nếu có.
• Một điều quan trọng là bạn cần giải thích rằng thuốc có thể cần thời gian để phát huy tác dụng. Cũng có thể cần thử qua một vài loại 

thuốc khác nhau để xác định loại thuốc (hay kết hợp các loại thuốc) có tác dụng tốt nhất cho bệnh nhân, bởi vì mỗi bệnh nhân sẽ đáp 
ứng khác nhau với thuốc. 

• Nhấn mạnh rằng thuốc không thể chữa lành bệnh và rằng triệu chứng tic có thể không thuyên giảm hẳn. Mục đích của việc điều trị là 
làm giảm tic đến mức chúng không còn gây khó chịu/trở ngại đối với các hoạt động chức năng. Tần suất và độ nặng của tic sẽ vẫn tăng 
lên và giảm đi; sự dao động như vậy sẽ tiếp tục bất kể bệnh nhân có sử dụng thuốc hay không. Đôi khi bạn có thể tưởng là bệnh nhân 
đáp ứng tốt với thuốc vào lúc ban đầu nhưng điều đó có thể đơn giản chỉ là sự trùng hợp khi các tic bắt đầu đi vào giai đoạn giảm xuống 
lúc bệnh nhân bắt đầu dùng thuốc. 

Hiện tại chỉ có haloperidol (Haldol), pimozide (Orap) và aripiprazole (Abilify) là các loại thuốc duy nhất được Cục Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm (Food and Drug Administration, hay FDA) của Mỹ chấp thuận cho việc điều trị triệu chứng tic. Tuy nhiên, các bác sĩ có thể bắt 
đầu với việc cho dùng thuốc guanfacine hay clonidine theo kiểu “ngoài hướng dẫn” (hay còn gọi là “off-label”, nghĩa là FDA chưa chấp thuận 
cụ thể hai thứ thuốc này cho mục đích điều trị tic). Cả hai thuốc này đều là chất chủ vận alpha-adrenergic được chấp thuận sử dụng cho 
việc điều trị huyết áp cao và cũng được dùng để điều trị ADHD nếu bệnh nhân không muốn sử dụng thuốc kích thích. Hai loại thuốc này đã 
được chứng minh có tác dụng tương đối trong việc giảm tic và dễ dung nạp hơn nên cần được xem xét khi bệnh nhân có bệnh ADHD đồng 
thời. Hiệp hội Tourette duy trì một danh sách các bác sĩ có hiểu biết về các loại thuốc này mà có thể cung cấp dịch vụ tư vấn. Hãy truy cập 
tourette.org/find-a-provider.

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ KHÁC CHO BỆNH TS

Phẫu thuật Kích thích Não sâu (Deep Brain Stimulation) là một phương pháp phẫu thuật thần kinh còn đang được thí nghiệm nhằm điều trị 
các trường hợp TS trầm trọng, không đáp ứng với thuốc. Phương pháp này có thể được xem xét cùng với một nhóm chuyên gia liên ngành. 
Việc tiêm onabotulinum toxin A, một độc tố botulinum, có thể được xem xét cho các thanh thiếu niên và người lớn có các tic vận động đơn 
giản khu trú mà gây phiền hà nếu các lợi ích của phương pháp điều trị này là lớn hơn các rủi ro. Cũng có nhiều người hỏi về việc liệu cần sa/
cần sa y tế có hiệu quả trong việc điều trị Hội chứng Tourette hay không. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các bằng chứng có sẵn đối với 
những phương pháp này trên trang web của TAA cũng như trong Hướng dẫn Thực hành của Viện Thần kinh học Mỹ (American Academy of 
Neurology Practice Guidelines).
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CÁC LOẠI THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỒNG PHÁT

Các bệnh đồng phát, ví dụ như ADHD và OCD, thường được điều trị bằng thuốc, nhờ đó có thể cải thiện chất lượng cuộc sống 
của bệnh nhân mắc TS. Nhiều khi việc điều trị các bệnh này cũng có thể dẫn đến giảm các tic. Giảm chú ý, bốc đồng và tăng 
động là các triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân bị ADHD và có thể gây trở ngại cho trẻ em ở tuổi đi học. Các loại thuốc kích thích 
như methylphenidate có thể hiệu quả ở trẻ em bị bệnh TS và ADHD. Các loại thuốc khác không có tác dụng kích thích, ví dụ như 
guanfacine, clonidine và atomoxetine, cũng có thể hữu ích.

Nhóm thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (selective serotonin reuptake inhibitors, hay SSRI), ví dụ như fluoxetine, sertraline 
và fluvoxamine, được sử dụng hiệu quả cho thanh thiếu niên và người trưởng thành bị chứng lo âu/OCD. Các phản ứng phụ của nhóm 
thuốc này thường dễ dung nạp được. Hãy lưu ý đến các rủi ro và lợi ích của những loại thuốc này và chia sẻ thông tin này với bệnh 
nhân và gia đình của họ.

SỰ LO ÂU, TÂM TRẠNG VÀ TIC

Nếu bệnh nhân bị chứng lo âu ở mức từ vừa đến nặng và cảm thấy phiền hà vì các tic của mình:

• Điều trị chứng lo âu của bệnh nhân trước bằng phương pháp Trị liệu Nhận thức Hành vi (CBT) hay thuốc. 
• Sau đó đánh giá lại mức độ khiếm khuyết do tic gây ra. Nếu các tic vẫn gây khiếm khuyết sau khi chứng lo âu của bệnh nhân được 

kiểm soát thỏa đáng thì bạn có thể nghĩ đến việc sử dụng CBIT hay thuốc để điều trị tic.
• Việc khám sàng lọc và đánh giá chứng trầm cảm, hành động tự làm hại bản thân và suy  

nghĩ/hành động tự tử là rất quan trọng.

CÁC DỊCH VỤ PHỤC HỒI VÀ BỔ SUNG THÊM

Theo truyền thống thì bác sĩ chuyên khoa Tâm lý học, Tâm thần học và Thần kinh học là 
những người chính điều trị TS và các Rối loạn Tic. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây có 
nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác đã và đang hợp tác với các bác sĩ chuyên khoa 
truyền thống, và họ được công nhận là các đối tác quan trọng trong việc điều trị các bệnh 
đồng phát về sự phát triển. Có các phòng mạch liên ngành được thành lập để tận dụng lợi 
ích từ các dịch vụ bổ sung này. Các dịch vụ này có thể góp phần làm tăng chất lượng và tính 
đa dạng của các dịch vụ chăm sóc dành cho người bị các Rối loạn Tic:

• Chức năng trị liệu (Occupational Therapy, hay OT): Liệu pháp này nhằm tạo điều kiện 
cho bệnh nhân thực hiện các vai trò, thói quen và hoạt động thường ngày ở nhà cũng 
như tại trường, sở làm, cộng đồng và các bối cảnh khác.

• Vật lý trị liệu (Physical Therapy, hay PT): Liệu pháp này nhằm phục hồi, duy trì và nâng 
cao các chức năng thể chất.

• Âm ngữ trị liệu (Speech-Language Pathology, hay SLP): Điều trị khả năng nói, ngôn 
ngữ, giao tiếp xã hội và các rối loạn trong việc nhận thức-giao tiếp và khả năng nuốt.

Khác với các loại trị liệu viên khác, những trị liệu viên mà thực hiện các dịch vụ này có 
khả năng giúp xử lý các tình trạng liên quan mà không cần phải qua đào tạo chuyên môn. 
Việc sử dụng các dịch vụ phục hồi có thể giúp kiểm soát các bệnh đồng phát và góp phần 
cải thiện các triệu chứng của người bị TS hay các Rối loạn Tic khác. 

Nếu bệnh nhân của bạn có tic và đang vật lộn với bất kỳ bệnh liên quan nào nêu trên thì có 
khả năng các dịch vụ phục hồi sẽ mang lại lợi ích cho họ. Một điều quan trọng cần lưu ý là 
không phải tất cả những người bị TS đều mắc các bệnh liên quan này.

Những điều nên hỏi các cơ sở phục hồi hay nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
nhằm xác định nơi thích hợp để giới thiệu bệnh nhân:

• Phòng khám của quý vị có cung cấp dịch vụ chăm sóc liên ngành với các liệu pháp OT, 
PT và SLP không?

• Quý vị đã trải qua các khóa đào tạo chuyên môn hay chứng chỉ nào để học thêm kỹ năng 
lâm sàng? 

• Nhân viên trị liệu có được đào tạo cụ thể để điều trị cho bệnh nhân mắc TS (hay bất kỳ 
bệnh đồng phát nào bạn đang xử trí) không?

• Quý vị có muốn nói chuyện với ai đó và/hoặc xem các tài liệu thông tin hữu ích từ Hiệp 
hội Tourette của Mỹ để tìm hiểu thêm về việc điều trị cho những người bị Hội chứng 
Tourette không?
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Chức năng điều hành 

Nói lắp

Điều hòa cảm giác 

Các vấn đề sức khỏe vùng chậu

Đào tạo khả năng tập trung chú ý

Chứng thiếu phối hợp

Kiểm soát cơn đau

Kỹ năng vận động tinh 

Kỹ năng xã hội & ngữ dụng học 

Kỹ năng vận động thô

Sinh hoạt hàng ngày

Đọc hiểu

Viết bằng tay

Chứng khó đọc

Ác cảm với thức ăn

Tạo lập thói quen ngủ tốt

Các kỹ năng nghề nghiệp

Chuẩn bị sẵn sàng để tập lái xe 

Thiết bị hỗ trợ

Khả năng vận động mắt hay thị lực

OT PT SLP

Kiểm soát sự kích thích & bốc đồng 
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