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Các loại tic, Rối loạn Tic và Hội chứng Tourette

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 nhóm 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, Rối loạn Tic 
Mãn tính (loại vận động hay âm thanh) 
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. Hội chứng Tourette 
(Tourette Syndrome, hay TS) nói về 
những người có ít nhất hai tic vận 
động và ít nhất một tic âm thanh/phát 
âm xảy ra theo một kiểu kết hợp nào 
đó trong hơn một năm. Khác với hội 
chứng đó, Rối loạn Tic Mãn tính nói về 

những người chỉ có tic vận động hoặc tic âm thanh (không phải cả hai) trong hơn một năm 
và Rối loạn Tic Nhất thời nói về những người mắc triệu chứng tic trong ít hơn một năm. 

Tic vận động

Tic vận động là tật máy cơ khiến cho cơ thể cử động. Các tic vận động đơn giản bao gồm: 
nháy mắt, nhăn mặt, cử động hàm, lắc lư/giật đầu, nhún vai, vươn cổ và giật tay. Các tic vận 
động phức tạp liên quan đến nhiều nhóm cơ hay sự kết hợp các cử động và thường xảy 
ra chậm hơn với vẻ có chủ ý (ví dụ như nhảy tại chỗ, nhảy từ chỗ này sang chỗ khác hoặc 
xoay người). 

Tic âm thanh/phát âm

Tic âm thanh (phát âm) là tật máy cơ tạo ra âm thanh. Các tic âm thanh đơn giản bao gồm: 
khụt khịt, hắng giọng, rên rỉ, tiếng kêu như cú, la hét. Các tic âm thanh phức tạp là những từ 
hay cụm từ đôi khi có ý nghĩa và đôi khi không nhưng luôn không đúng với hoàn cảnh. Trong 
từ 10-15% trường hợp thì từ phát ra có thể thuộc loại không phù hợp (ví dụ như lời nói tục 
tĩu, miệt thị chủng tộc hay các từ, cụm từ khác không được xã hội chấp nhận). Loại tic âm 
thanh này, được gọi là chứng nói tục, thường bị đưa ra miêu tả hay giễu cợt trên các phương 
tiện truyền thông như là một triệu chứng thường gặp của bệnh TS; tuy nhiên, chứng nói tục 
không phải là một yếu tố cần thiết để chẩn đoán bệnh TS và, nếu có, cũng không nhất thiết là 
triệu chứng lâu dài của bệnh này. 



Sự khởi phát và độ nặng của bệnh TS

Các tic thường khởi phát ở tuổi từ 5 đến 7, nhiều khi bắt đầu với tic vận động ở vùng đầu 
và cổ. Sau đó thì tần suất và độ nặng của tic thường tăng dần trong khoảng từ 8 đến 12 tuổi. 
Hầu hết những 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.

Các tic có nhiều loại từ nhẹ đến nặng và trong một số trường hợp có thể khiến cho bệnh 
nhân tự gây hại cho mình và mất nhiều khả năng sinh hoạt. Các tic thường xuyên thay đổi về 
mặt kiểu dạng, tần suất và độ nặng—đôi khi nguyên nhân gây thay đổi là không được biết 
và đôi khi là các yếu tố cụ thể ở bên trong hay bên ngoài, bao gồm sự căng thẳng, lo âu, phấn 
khích, mệt mỏi và bệnh tật. 

Có bao nhiêu người bị ảnh hưởng vì bệnh TS?

Cho dù TS và các Rối loạn Tic trước đây được coi là bệnh hiếm nhưng có bằng chứng ngày 
càng rõ ràng cho thấy rằng các bệnh này khá phổ biến. Các nghiên cứu đã đưa ra kết quả 
khác nhau nhưng theo dự tính hiện tại thì 1 trong mỗi 160 trẻ em Mỹ (0,6%) ở lứa tuổi từ 
5 đến 17 mắc TS và 1 trong mỗi 100 trẻ em (1%) mắc TS hay một Rối loạn Tic khác. 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 đến 4 lần so với con gái. 

Nguyên nhân gây bệnh TS là gì?

Nguyên nhân gây bệnh TS và các Rối loạn Tic 
khác vẫn chưa được hiểu rõ. Các bệnh này 
được di truyền trong gia đình nên một điều 
rõ ràng là gen đóng một vai trò nào đó trong 
nhiều hoặc thậm chí trong hầu hết hay tất 
cả các ca bệnh. 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. Do đó, nguyên nhân 
khả dĩ nhất của TS và các Rối loạn Tic là các 
tương tác phức tạp giữa gen và những yếu 
tố khác mà có thể khác nhau ở mỗi cá nhân. 
Hiện có các nghiên cứu được tiến hành để 
xác định các gen và các yếu tố khác vốn góp 
phần cho việc phát triển các rối loạn này.

TS được chẩn đoán bằng cách nào?

Một bác sĩ hay chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác sẽ chẩn đoán bệnh 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 ít trường hợp bệnh nhân có thể cần thực hiện xét nghiệm để loại trừ những 
bệnh khác có biểu hiện giống TS. 



Các bệnh trạng khác thường xảy ra đồng thời với TS là gì?

TS thường xảy ra cùng với một số 
bệnh về phát triển thần kinh và tâm 
thần kinh khác mà có thể khởi phát 
trước và gây vấn đề nhiều hơn cả 
các tic. 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. Có nhiều loại suy nghĩ 
hay ham muốn ám ảnh, bao gồm 
quan tâm thái quá đến độ “hoàn 
hảo” của một việc làm nào đó cũng 
như các suy nghĩ không mong 
muốn về tôn giáo, tình dục hay sự 
gây hấn. 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. 

•  Khó khăn trong học tập — Gặp khó khăn trong việc đọc, viết, làm toán và/hoặc xử lý thông 
tin mà không liên quan đến trí thông minh tổng thể.

•  Vấn đề hành vi — Gây hấn, nổi giận, thách thức chống đối hoặc có hành vi không phù hợp 
với chuẩn mực xã hội.

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

•  Vấn đề về tâm trạng — Các giai đoạn trầm cảm hay hưng phấn dẫn đến thay đổi về hành vi 
hay chức năng mà có thể khiến cho trẻ trở thành một người rất khác so với bình thường.

•  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.

•  Vấn đề về giấc ngủ — Gặp khó khăn trong việc đi ngủ hay ngủ nguyên giấc, đái dầm hoặc 
đi lại hay nói lúc đang ngủ.

tourette.org

HỘI CHỨNG TOURETTE

Tic vận 
động

Khó viết chữ

Trầm cảm

Vấn đề  về giấc ngủ

Rối loạn tăng 
động/giảm chú ý 

Vấn đề về 
hành vi 

GIẢI ỨC CHẾ (ADHD)

Lo âu Thiếu khả năng  
giao tiếp xã hội

Bốc đồng

Khó xử lý cảm giác
Kh

ó 
ch

uy
ển

 ti
ếp

Thiếu chức  

năng điều hành

Hành  
vi ám ảnh  
cưỡng chế 

Thiểu năng  
học tập 

Tic âm 
thanh

N
ổi

 g
iậ

n

Tic chỉ là phần nổi của 
tảng băng chìm



Bệnh TS và các Rối loạn Tic khác được điều trị bằng cách nào?

Nhiều khi các tic chỉ nhẹ và không cần được điều trị. Trong tất cả các trường hợp, một điều rất 
cần thiết là hướng dẫn người bệnh 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). 

Khi các tic trở thành vấn đề hoặc cản trở các chức năng sinh hoạt hàng ngày thì việc điều 
trị hành vi hoặc dùng thuốc có thể được xem xét. Vì mỗi bệnh nhân đều là một cá nhân độc 
nhất nên người đó hoặc gia đình của họ cần làm việc với một bác sĩ lâm sàng để cùng xác 
định một kế hoạch điều trị phù hợp. Việc xác định phương pháp hiệu quả nhất có thể đòi 
hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Bác sĩ lâm sàng có thể khuyến nghị việc điều trị trước cho một 
trong những bệnh trạng đồng phát nếu bệnh đó gây phiền phức hay vấn đề nhiều hơn 
chứng tic. Thường thì cách tốt nhất là bắt đầu với một phương pháp điều trị hiệu quả mà 
ít gây ra phản ứng phụ. 

Phương pháp Can thiệp Hành vi Toàn diện để Điều trị Tic (CBIT) là gì?

Đã có hai cuộc thử nghiệm lâm sàng 
ngẫu nhiên song song, đa địa điểm 
nhằm nghiên cứu phương pháp 
Can thiệp Hành vi Toàn diện để Điều 
trị Tic (Comprehensive Behavioral 
Intervention for Tics, hay CBIT), một 
phương pháp điều trị không dùng 
thuốc mà kết hợp một số yếu tố 
từ các phương pháp đào tạo đảo 
ngược thói quen, giáo dục tâm lý và 
can thiệp hành vi căn cứ vào chức 
năng. CBIT bao gồm ba yếu tố chính:

 (a)  hướng dẫn bệnh nhân cách nhận 
thức rõ hơn các tic của mình; 

 (b)  hướng dẫn bệnh nhân cách thực hiện một hành vi thay thế mỗi khi có cảm giác thôi thúc 
báo hiệu tic sắp xảy ra; và 

 (c)  thay đổi lối sinh hoạt hàng ngày theo cách có thể giúp giảm tic

Dược liệu pháp (thuốc) để điều trị tic và các bệnh trạng đồng phát

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, vì cả ba loại 
thuốc này đều có thể gây ra nhiều 
phản ứng phụ không mong muốn 
nên hầu hết các bác sĩ 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 để điều trị huyết áp cao. Hai loại thuốc này dễ dung nạp hơn và đã được chứng minh 
là có tác dụng tương đối trong việc giảm tic. 

Các vấn đề liên quan đến những bệnh đồng phát, ví dụ như ADHD và OCD, thường đòi hỏi 
bệnh nhân phải dùng thuốc để cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhiều khi việc điều trị các 
bệnh này cũng có thể dẫn đến việc giảm tic. Các triệu chứng của bệnh ADHD, như là sự giảm 
chú ý, bốc đồng và hiếu động thái quá, thường gây vấn đề 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. Nếu được khuyến nghị sử dụng 
thuốc thì hãy đảm bảo rằng bác sĩ giải đáp đầy đủ tất cả các câu hỏi của bạn về các lợi ích 
và rủi ro. 

Phẫu thuật kích thích não sâu (Deep brain stimulation, hay DBS)

Đối với các ca bệnh TS nặng nhất, phẫu thuật kích thích não sâu (DBS) có thể được cân nhắc 
sau khi tất cả các phương pháp điều trị phù hợp khác đã được xem xét và bị thất bại. DBS vẫn 
là loại phẫu thuật thử nghiệm còn trong vòng nghiên cứu để xác định tính hiệu quả trong 
điều trị. 

Có phải những học sinh mắc bệnh TS có các nhu cầu giáo dục đặc 
biệt không?

Những người mắc bệnh TS có trí 
thông minh không kém người 
bình thường nhưng một vài 
trong số họ có thể có các nhu cầu 
giáo dục đặc biệt. Các tic cũng 
như bệnh ADHD, OCD, thiểu 
năng học tập, hành vi gây rối, 
chứng lo âu và rối loạn tâm trạng 
đều có thể gây trở ngại cho việc 
học tập. Việc sử dụng kế hoạch 
điều trị hiệu quả và cung cấp các 
dịch vụ, tiện nghi hỗ trợ phù hợp 

trên lớp có thể cải thiện đáng kể thành tích học tập của các học sinh mắc TS. Nếu học sinh có 
vấn đề cụ thể về học tập thì một điều hữu ích là sử dụng các phương pháp giáo dục đặc biệt 
phù hợp với phong cách học tập của trẻ.

Nếu không có sẵn biện pháp hỗ trợ hay cách giải quyết các vấn đề ở trường học thì việc đánh 
giá giáo dục có thể cần thiết. Học sinh mắc TS có thể hưởng lợi từ việc lập kế hoạch giáo dục 
đặc biệt, ví dụ như một Kế hoạch 504 hay Chương trình Giáo dục Cá nhân (Individualized 
Education Program, hay IEP). Cả hai loại kế hoạch này đều tuân theo quy định của các 
luật liên bang; Kế hoạch 504 liên quan đến Mục 504 của Luật Phục hồi và Luật Người Mỹ 
Khuyết tật còn Kế hoạch IEP liên quan đến Luật Giáo dục Người khuyết tật (Individuals with 



Disabilities Education Act, hay IDEA). Nếu trẻ bị khuyết tật nhưng không cần dịch vụ giáo dục 
đặc biệt (các dịch vụ này là khác với lớp học giáo dục đặc biệt) thì cháu sẽ không hội đủ điều 
kiện lập kế hoạch IEP nhưng vẫn có thể nhận được các dịch vụ, tiện nghi hỗ trợ và các điều 
chỉnh thông qua một Kế hoạch 504. 

Cho dù chứng tic là không chủ ý nhưng một số loại tic có thể bị người khác hiểu lầm là hành 
vi xấu hoặc do cha mẹ không biết cách dạy con. Các trẻ có tic cần làm việc với một nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chuyên gia giáo dục để tìm hiểu về các chiến lược giúp 
quản lý triệu chứng tic ở trên lớp và tại trường học.

HIỆP HỘI TOURETTE của MỸ là gì?

Hiệp hội Tourette của Mỹ (trước đây là Hiệp hội Hội chứng Tourette, hay TSA) được thành lập 
vào năm 1972 với cam kết cải thiện cuộc sống của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi Hội 
chứng Tourette và các Rối loạn Tic. Với tư cách là tổ chức hàng đầu trên toàn quốc phục vụ 
cho cộng đồng này, Hiệp hội nỗ lực nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công việc nghiên cứu và 
cung cấp sự hỗ trợ liên tục cho các bệnh nhân và gia đình. Hiệp hội Tourette điều hành một 
mạng lưới gồm 32 Chi hội và hơn 80 nhóm hỗ trợ trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin về 
Hội chứng Tourette và các Rối loạn Tic, vui lòng gọi số 1-888-4TOURET, truy cập trang web 
www.tourette.org và theo dõi Hiệp hội Tourette (Tourette Association) trên Facebook, Twitter, 
Instagram và YouTube.

Thông tin cung cấp trong tài liệu này được tài trợ bởi Khoản trợ cấp/Thỏa thuận Hợp tác số 
INU38DD005375-01-00 từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and 
Prevention, hay CDC). Nội dung tài liệu thuộc trách nhiệm duy nhất của tác giả và không nhất thiết thể 
hiện quan điểm chính thức của CDC. Thông tin trong tài liệu này nhằm mục đích để cho các chuyên gia 
y tế tham khảo và sử dụng. Tài liệu này được công bố với sự cho phép của các tác giả/nhà xuất bản. 
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