
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TOURETTŮV SYNDROM

Vedoucí diplomové práce: Doc.MUDr.Josef Herink DrSc.

      HRADEC KRÁLOVÉ, 2014 Markéta Zubíková



Poděkování

Ráda bych poděkovala panu Doc. MUDr. Josefu Herinkovi DrSc., vedoucímu mé bakalářské 

práce, za odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi pomohly zpracovat tuto 

bakalářskou práci a za čas, který mi při konzultacích věnoval. 



„Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorských dílem. Veškerá literatura a další 

zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a 

v práci jsou řádně citovány. Práce nebyla použita k získání jiného nebo stejného titulu.“

V Hradci Králové                                                    PODPIS STUDENTA

……………………....



Abstrakt

Bakalářská práce na téma: „Tourettův syndrom“ je určená pro širokou veřejnost, rodiče a 

učitele. Práce se nejprve zabývá celkovým popisem tikových poruch. Následuje přehled 

anatomie a funkce bazálních ganglií. Hlavní část je věnována Tourettovu syndromu. Jsou zde 

uvedeny příznaky, epidemiologie, diagnóza, léčba tohoto onemocnění. 

Klíčová slova: Tik, bazální ganglia, Tourettův syndrom 

Abstract 

Bacherol thesis deals with Tourette´s syndrome. It is intended for parents, teachers and for 

other people. At first, a text generally characterise tic disorders. A survey of anatomy and 

physiology of the basal gaglia is also included. The main part gives a special attention to 

Tourette´s syndrome. The examples of symptoms, epidemiology, diagnosis and treatment of 

this disease are given. 
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1. Úvod a zadání práce

Rešeršní práce se zabývá tikovými nemocemi se zaměřením na Tourettův syndrom. Podle 

mého názoru se o tomto tématu vedou stále častější diskuze, které se dostávají do podvědomí 

rodičů, učitelů a širší veřejnosti. Nicméně pokud se někoho zeptáme co je to Tourettův 

syndrom, stále většina lidí neví, co si pod tímto pojmem představit. Je to snadno vysvětlitelné 

tím, že se o tomto onemocnění dříve tolik nemluvilo. Tourettův syndrom, někdy také 

nazývaný jako Touretteův syndrom, byl dříve považován za zlozvyk. Díky vědeckým 

pokrokům, se zjistilo, že tento syndrom má svůj původ v organickém postižení mozku, 

konkrétně bazálních ganglií. 

Upřímně řečeno, před vypracováním této bakalářské práce jsem měla jen malé znalosti 

o této chorobě a některá fakta byla i zkreslená. Proto jsem ráda, že jsem se mohla 

s Tourettovým syndromem detailně seznámit. 

Tourettův syndrom je onemocnění projevující se motorickými a hlasovými tiky. 

Intelekt pacienta s Tourettovým syndromem není obvykle postižen. Pravděpodobně je to spíše 

naopak. Lidé „trpící“ Tourettovým syndromem jsou často velmi nadaní v různých oblastech 

vědy, umění nebo sportu. Překvapujícím zjištěním pro mě bylo, že Tourettovým syndromem 

zřejmě trpěl i geniální skladatel W. A. Mozart, nebo spisovatelé E. Zola, Ch. Dickens, H. Ch. 

Andersen, H. Ibsen. Tourettův syndrom byl diagnostikován také u slavného fotbalisty Davida 

Beckhama, který kromě tikových poruch trpí obsedantně – kompulzivní poruchou. Údajně 

musí mít vše v páru. Toto onemocnění postihlo také Howarda Hughese, jež byl jeden 

z nejbohatších lidí. Také MUDr. Ondřej Fiala, absolvent první lékařské fakulty, který 

publikoval několik odborných článků o této nemoci a založil sdružení ATOS, se s tímto 

onemocněním potýká a takových známých osobností je více. Lidé s Tourettovým syndromem 

mohou žít normální, plnohodnotný život, poněvadž se příznaky postupně zmírní, ale nikdy 

nevymizí. Projevy tohoto onemocnění často způsobují problém nejenom v dětském věku, kdy 

jakkoliv pozměněné dítě vybočuje z kolektivu a není tedy kolektivem přijímáno. To 

způsobuje velké psychické a sociální problémy. Stejný problém mají i adolescenti při 

seznamování, nebo dospělí při pohovoru do práce.

V bakalářské práci si v souladu s body zadání nejprve charakterizujeme tikové 

poruchy a uvedeme si jejich stručný přehled, dále popíšeme anatomii bazálních ganglií a 

jakou mají roli v řízení motoriky. A v závěrečné části uvedeme symptomatologii Tourettova 

syndromu, teorie jeho vzniku, epidemiologii, diagnostiku a možnosti léčebného ovlivnění.
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2. Cíl práce

Cílem práce je poskytnout ucelený přehled o tikových poruchách a přidružených onemocnění. 

Přiblížit čtenáři druhy tikových onemocnění, analyzovat možnosti projevu tiků. Cílem práce 

je také charakterizovat Tourettův syndrom, nastínit sociální problémy postižených, probrat 

epidemiologii a příčiny vzniku. 
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3. Tiky

Tiky jsou mimovolné pohyby a patří k nejčastějším typům dyskineze. Ve většině případů se 

tikové poruchy objevují již v dětství, říkáme jim primární tiky. Jen ojediněle jsou 

sekundárního původu. Jedna z nejzávažnějších tikových poruch se nazývá Tourettův 

syndrom. Do primárních tikových poruch začleňujeme kromě Tourettova syndromu také

přechodnou tikovou poruchu, chronickou motorickou nebo vokální tikovou poruchu. 

Sekundární tiky se objevují v dospělosti, často po traumatu hlavy, encefalitidě, nebo tyto tiky 

mohou být důsledkem při užívání kokainu, heroinu apd. (1)

3.1. Charakteristika tiků

Pod pojmem tik si můžeme představit především opakovatelnost nesouladných pohybů, nebo 

zvuků a to několikrát během dne. Tiky jsou často nápadné a často pro společnost neúnosné. 

Postižený je tedy i omezen ve své běžné činnosti. Tik je spojený s neodkladným impulzem 

k jeho vykonání. Pacienti často popisují nepříjemné pocity do chvíle, než se tik uskuteční, 

poté následuje uvolnění. Tikové projevy poleví, pokud jsou nemocní psychicky, nebo fyzicky 

zaměstnaní. Důležitou vlastností tiků je to, že mohou být do určité míry potlačeny vůlí. Tato 

charakteristika odděluje tiky od jiných dyskinetických onemocnění. Oddalování projevu tiků 

však může způsobit tzv. rebound fenomén. Vnitřní napětí vygraduje tak, že se nemocný již 

nedokáže kontrolovat a míra projevu je intenzivnější. Jedná se také o společenský problém. 

Pacienti se snaží svůj nedostatek zakrývat (např. kýcháním). Tomuto „mimetismu“ se říká 

parakineze, nebo paravokalizace (1).

Ačkoliv známe části mozku, které se podílí na kontrole pohybu, nevíme dosud přesně, 

co tiky způsobuje. Vědci se domnívají, že by se mohlo jednat o formu genetického 

onemocnění. Tiky mohou být také vyvolány používáním některých léků. Jedná se  především 

o přípravky na léčbu neurologických onemocnění souvisejících s poruchou hybnosti a 

koordinace. Ve většině případů se tiky objevují ve stresové a emočně vypjaté situaci, nebo se 

vyskytují v době, kdy nemocný trpí úzkostí, jedná se tedy o dočasný problém. Jen část 

případů koresponduje s Tourettovým syndromem. Mnoho tikových poruch se vyskytuje již 

v dětství a jejich typickým znakem je střídání lepších a horších period (2). 
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3.1.1. Symptomy tikových poruch 

Symptomy tikových onemocnění jsou variabilní. Nejčastěji dochází k tikům v oblasti obličeje 

(např. mrkání, pošklebování, zvedání obočí, otevírání úst a vyplazování jazyka, trhavé pohyby 

hlavou). K tikům dochází také v oblasti paží, nohou a jiných částech těla např. škubání rukou, 

zatínání pěstí, pokrčování ramen, křivení prstů, kopání. Mezi zvukové projevy patří syčení, 

chrochtání, nadávání (3). 

3.2. Stručný přehled tikových poruch 

Tikové poruchy můžeme rozdělit na motorické a vokální. Motorické tiky se projevují 

nekoordinačními pohyby, vokální tiky hlasovými projevy. Dále je také možné tikové poruchy 

rozdělit na jednoduché a složité. Jestliže je postižena určitá svalová skupina, mluvíme o 

jednoduchých tikových poruchách, v opačném případě hovoříme o složitých, komplexních, 

poruchách. Základní přehled nám rozděluje tiky na primární a sekundární (1).

3.2.1. Jednoduché motorické tiky 

Jednoduché (prosté) motorické tiky jsou časté, jen několik sekund trvající klonické, nebo 

pomalejší dystonické pohyby. Nejvíce je zasažena oblast mimických svalů. Z klonických 

pohybů nejčastěji mluvíme o mrkání, grimasování, zvedání obočí, dále do této podskupiny 

řadíme prudké trhavé pohyby hlavy a rukou (4). Mezi dystonické pohyby patří pohyby očních 

bulbů, nebo ukazování zubů (5). 

3.2.2. Složité motorické tiky 

Složité (komplexní) motorické tiky zapojují více svalových partií. Mohou to být běžná gesta, 

ale intenzita provedení je mnohem větší. Jedná se o nadměrné upravování obleku, brýlí, 

specifická chůze. Řadíme sem také echopraxii1 a kopropraxii2 (4).

3.2.3. Jednoduché fonační tiky 

Jednoduché fonační tiky mají charakter zvuků. Pacienti vydávají takové zvuky jako je syčení, 

kašlání, štěkání, skřípání, hvízdání (4). 

1 echopraxie – kopírování pohybů jiné osoby

2 kopropraxie – ukazování neslušných gest, vystavování se 
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3.2.4. Složité fonační tiky 

Pacienti často vykřikují vulgární slova, nebo někdy jen fragmenty nevhodných slov. Mluvíme 

o koprolálii.  Postižení někdy mohou opakovat slova po druhých tomu říkáme echolálie. 

Pacienti často opakují vlastní slova, tento stav je označován jako palilálie(4) (viz tab. 1).

Tabulka 1: Klasifikace tikových poruch ( 1) 

Prosté motorické 

tiky

klonické krátkodobé pohyby škubavého rázu (mrkání, 

vyplazování jazyka, trhání hlavou či končetinami)

dystonické pomalejší stahy a kroutivé pohyby (svírání víček, 

valení oči, kroucení a otvírání úst, cenění a 

skřípání zubů, kroucení ramen)

blokační náhlá přechodná zástava právě probíhající hybné 

aktivity

Komplexní 

motorické tiky

koordinované složitější pohyby (dotýkání se něčeho, ohmatávání, očichávání, 

manipulace s různými předměty, údery, poskoky, výkopy nohou, otočky, 

dřepy, kotouly

kopropraxie neslušná gesta, naznačování manipulace 

s pohlavními orgány, jejich ohmatávání či 

vystavování

echopraxie napodobování pohybů jiné osoby

Prosté zvukové tiky jednoduché neartikulované zvuky (posmrkávání, odkašlávání, chrochtání, 

sání, pískání, houkání, krkání)

Složité zvukové tiky

koprolálie vykřikování vulgarizmů

echolálie opakování slov nebo vět jiné osoby, zpravidla 

účastníka rozhovoru

palilálie opakování vlastních slov nebo jejich částí, zejména 

poslední slabiky
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3.2.5. Primární tikové poruchy

Jak již bylo řečeno, mezi primární tikové poruchy patří přechodná tiková porucha, chronická 

tiková porucha a Tourettův syndrom. Tourettův syndrom si popíšeme v následujících 

kapitolách. Zde si charakterizujeme první dva případy primárních poruch. 

3.2.5.1. Přechodná tiková porucha

Přechodná tiková porucha může být motorická, ale také vokální. Objevuje se u 5 – 24 % žáků 

a maximální procento výskytu je mezi 4.-5. rokem života dítěte. Přechodná tiková porucha je 

charakterizovaná každodenními tiky, které se opakují několikrát během dne. Tiky trvají déle 

než 4 týdny, ale méně než 12. měsíců. Postižené jsou především mimické svaly. Jedná se o 

postižení s kolísavým průběhem a závislým na psychické pohodě pacienta. Nepříznivý vliv 

má především stres, únava. Samostatné vokální projevy jsou vzácné (6). 

3.2.5.2. Chronická tiková porucha 

U chronické tikové poruchy jsou přítomné jednoduché, nebo komplexní motorické i hlasové 

tiky, které se objevují již v dětství a přetrvávají do dospělosti (6).

3.2.6. Sekundární tikové poruchy

Sekundární tikové poruchy  vznikají v dospělosti po traumatu hlavy, po cévní mozkové 

příhodě v oblasti bazálních ganglií, encefalitidě3, infekční nemoci typu PANDAS4. Vyskytují 

se u Huntingtonovy nemoci, Downova syndromu a při užívání heroinu, kokainu, amfetaminu 

(7).

3.3. Prognóza tiků

Tikové poruchy mají poměrně dobrou prognózu. 50-75 % případů vymizí do jednoho roku, 

20-50 % vymizí v adolescenci, 6% je bez zlepšení. Prognóza tiků je ovlivněná  především 

užíváním návykových látek (kokain), stresem (5).

3 encefalitida – zánětlivé onemocnění mozku infekční povahy 
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4 PANDAS – zkratka znamená pediatrická autoimunní neuropsychická porucha (disorder) asociovaná se streptokokovou 

infekcí

4. Bazální ganglia 

Bazální ganglia jsou jádra, která se nacházejí uvnitř mozkových hemisfér v koncovém mozku 

(telencephalon). Zevně obkružují thalamus. 

Obrázek 1 – lokalizace bazálních ganglií (11)

4.1. Anatomický přehled bazálních ganglií 

Bazální ganglia jsou složená z ocasatého jádra (nucleus caudatus) a čočkovitého jádra 

(nucleus lentiformis). Čočkovité jádro je složené z putamen a globus pallidus. K bazálním 

gangliím můžeme z funkčního hlediska přiřadit také nucleus subthalamicus, substantia nigra a 

nucleus ruber. Poslední dvě části anatomicky spadají do oblasti středního mozku (viz obr. 1).

Nucleus caudatus je jednou ze tří základních struktur tvořících bazální ganglia a skládá 

se z rozšířeného začátku-hlavy (caput), která pokračuje druhou částí, tělem (corpus), která 

vede podél thalamu a končí ocasem (cauda). Putamen je propojen pomocí proužků šedé 

hmoty s nucleus caudatus. Proužky jsou od sebe odděleny capsula interna. Tyto dva útvary 

jsou spojeny dále také s nucleus accumbens septi (8).
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Z funkčního hlediska se část bazálních ganglií zahrnující nucleus caudatus a putamen

označuje jako striatum. V samotném striatu se nachází především GABA-ergní a cholinergní 

neurony, zatímco hlavní aferentní vstup striata představují axony dopaminergních neuronů 

ležících v substantia nigra.

Globus pallidus (viz obr. 2) společně s putamen tvoří čočkovitý útvar nucleus 

lentiformis. Dle anatomického a funkčního hlediska můžeme globus pallidus rozdělit na dvě 

části: globus pallidus medialis a globus pallidus lateralis, který je bílou hmotou oddělen od 

putamen. Nucleus caudatus je od nucleus lentiformis odděleno bílými pruhy capsula interna. 

Capsula interna také odděluje nucleus lentiformis od thalamu. Globus pallidus je od putamen 

separován bílou hmotou – lamina medullaris externa. Samotný globus pallidus je rozdělen na 

vnitřní a vnější část pomocí lamina medullaris interna (8). 

Obrázek 2 – corpus striatum a globus pallidus (8) 

1 nucleus caudatus, 1a caput nuclei caudati, 1b corpus nuclei caudati, 1c cauda nuclei caudati, c.s.- corpus striatum, st. – proužky šedé hmoty 
spojující nucleus caudatus a putamen v corpus striatum, 2 nucleus lentiformis, 2a putamen, 2b globus pallidus, 2b1 globus pallidus lateralis, 
2b2 globus pallidus medialis, 3 claustrum 

Zvláštní útvar je amygdala (corpus amygdaloideum), která je vývojově podobná bazálním 

gangliím, ale funkčně přináleží k limbickému systému (8).

Substantia nigra je párová struktura lokalizovaná ve středním mozku ( mesencephalon), po 

pravé i levé straně crura cerebri. Charakteristickým znakem je tmavá pigmentace šedé hmoty. 

Je složená ze dvou částí, první část, která se nachází na dorzální straně se nazývá pars 

compacta a obsahuje černý pigment neuromelanin a dopamin, oproti tomu na ventrální straně 

se nachází druhá část substantia nigra, konkrétně pars reticularis, která je tvořená 

roztroušenými nervovými buňkami (9).
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Nucleus subthalamicus je uložené laterálně od hypothalamu a je spojené s globus 

pallidus. Nad jádrem je umístěna zona incerta, která se rovněž účastní motoriky i v případě 

zrakových podnětů (10).

4.2. Funkce bazálních ganglií 

Informace o funkci bazálních ganglií pochází z anatomických a fyziologických studií 

provedených hlavně u potkanů a opic a ze studie nemocí, které je poškozují. Nejlépe 

prostudovaná funkce bazálních ganglií je ze studie dvou neurologických poruch, 

Parkinsonovy a Huntingtonovy choroby. U obou chorob je dobře známá příčina. 

Parkinsonova choroba je způsobená ztrátou dopaminergních buněk v substantia nigra. 

Huntingtonova choroba je vyvolaná ztrátou převážně cholinergních neuronů v oblasti, kterou 

nazýváme striatum. Parkinsonova choroba je charakterizovaná ztrátou schopnosti zahájit 

pohyb. U Huntingtonovy choroby je typické nekoordinovanost pohybů spojená s rychlým 

nástupem demence.  Porucha bazálních ganglií se vyskytuje také u tikového onemocnění –

Tourettova syndromu, nebo u hemibalismu, kde je poškozeno především subthalamické jádro. 

Bazální ganglia jsou důležitou součásti při řízení motorických a také kognitivních 

funkcí. Mezi místa, která se účastní řízení pohybu patří dále thalamus a oblasti zadní části 

čelního laloku (viz obr. 3). Tyto struktury tvoří spolu s bazálními ganglii systém, který 

komunikuje s mozkovým kmenem, mozečkem a s hlavovými a míšními nervy (11).

Obrázek 3 – řízení motoriky(11) 

Bazální ganglia se aktivují před zahájením pohybu, dále se podílí také na složitých procesech 

jako je psaní, udržují svalový tonus, vzpřímený postoj i koordinaci pohybu. Z motorických a 

somatosenzitivních oblastí mozkové kůry vstupují informace do putamen. Bazální ganglia pro 
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svou činnost využívají řadu mediátorů – GABA, acetylcholin, enkefalin, substanci P a 

serotonin, dopamin. GABA má inhibiční účinek, jiné mediátory mají významný modulační 

účinek. Za příklad můžeme uvést dopamin. Glutamát má excitační účinek a uplatňuje se při 

vstupu z kůry a thalamu do striatum a nucleus subthalamicus.  Acetylcholin se ve zvýšené 

míře nachází ve striatu (viz obr. 4).

Hierarchicky nejvýše je mozková kůra, která v čelním laloku obsahuje primární 

motorickou kůru (Brodmannova area 4). Pyramidové neurony této oblasti jednak formují 

přímé motorické dráhy, jednak jsou spojeny se striatem a  mají glutamátergní synapse 

s excitačními účinky. Putamen ( je součástí striata) inhibuje primárně pomocí GABA neurony 

globus pallidus medialis, odtud pak pokračují spoje k thalamu. Pokud je inhibice potlačena, 

tak se snižují inhibiční vlivy thalamu na korové neurony a do popředí se dostává excitační 

vliv jejich glutamátergních synapsí. Souhrou excitačních a inhibičních dějů se realizují 

nejrůznější pohybové vzorce.  

U nepřímých motorických drah je začátek stejný jako u drah přímých, putamen 

inhibuje pomocí GABA globus pallidus lateralis. Inhibicí globus pallidus lateralis je potlačen 

jeho vliv na nucleus subthalamicus a dochází k excitaci globus pallidus medialis opět pomocí 

glutamátu. V důsledku toho se snižuje vliv thalamu na neurony korových motorických oblastí. 

Funkcí těchto spojů je – mimo jiné – snaha omezit nechtěné pohyby. Aktivita obou drah je 

v optimálním stavu rovnovážná. Funkce popsaných motorických systému je především na 

úrovni striata modulována dopaminergními vstupy substantia nigra pars compacta. Dopamin 

pomocí D1 receptorů zvyšuje aktivitu přímých motorických drah, zatímco prostřednictvím D2

receptorů více ovlivňuje nepřímé dráhy (12).

Obrázek 4 – přímá, nepřímá dráha a neurotransmitery (11)
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4.2.1. Funkční zapojení bazálních ganglií 

Z mozkové kůry dochází k přenosu do vstupních jader bazálních ganglií (viz dále), poté do 

výstupního jádra bazálních ganglií a odtud do thalamu. Vstupní (input) jádra bazálních ganglií 

přijímají informace z mozkové kůry a uplatňuje se zde inhibiční GABA-ergní efekt. Mezi 

vstupní jádra patří nucleus caudatus, putamen, nucleus accumbens. Výstupní jádra bazálních

ganglií (output) posílají informaci přes thalamus do mozkové kůry, nebo do retikulární 

formace. Mezi výstupní jádra patří pars reticularis substantiae nigrae, globus pallidus medialis  

a pallidum ventrale. Mimo to, existují  také vmezeřená jádra, která slouží k převodu informací 

mezi vstupními a výstupními jádry. Řadíme k nim například globus pallidus lateralis, nucleus 

subthalamicus, pars compacta substantiae nigrae a area tegmentalis ventralis (13). 

Rozeznáváme čtyři kličky zapojení ganglií (viz obr. 5). První klička se nazývá 

senzorimotorická a ovlivňuje motoriku končetin a trupu. Informace vychází z kůry mozku –

ze suplementární motorické oblasti do putamen a dále přes globus pallidus medialis, 

substantia nigra do nuclei thalami ventrales v thalamu a vrací se do kůry. Okulomotorická 

klička začíná ve frontálním očním poli, pokračuje přes nucleus caudatus a globus pallidus 

medialis, substantia nigra do nuclei ventrales anteriores a nuclei mediodorsales a zpátky do 

frontálního okohybného pole. Tato klička ovlivňuje pohyby oční koule. Asociační klička má 

vliv na prostorovou paměť, vede prefrontálním lalokem přes caput nuclei caudati a globus 

pallidus medialis, subtantia nigra do jádra thalamu a do prefrontálního laloku. Limbická 

klička má začátek v přední části gyru cinguli, pokračuje dále přes ventrální striatum a caput 

nuclei caudati, globus pallidus medialis do nuclei thalami a do orbitofrontálního laloku.  Tato 

klička odpovídá za projev emocí pomocí motorických pohybů (14).
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Obrázek 5 – zapojení bazálních ganglií, blíže viz v textu (14)
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5. Tourettův syndrom 

Tourettův syndrom, dále jen TS,  je chronické neurologicko – psychiatrické onemocnění, 

charakterizované přítomností motorických a vokálních tiků. Onemocnění se rozvíjí nejčastěji 

mezi 5. – 7. rokem života. Jen u několika málo případů se rozvíjí po 18. roku. U TS se 

objevují přidružená onemocnění jako například obsedantně-kompulzivní jednání, deprese, 

porucha pozornosti, úzkost. Doposud neexistuje cílená léčba TS, dochází pouze k zmírnění 

symptomů (15).

5.1. Historie Tourettova syndromu

Lékař Jean Itard z pařížského L´Institution Royale des Sourds – muets institutu jako první 

zaznamenal v roce 1825 symptomy tehdy šestadvacetileté markýzy madam de Dampierre. Ve 

svém publikovaném článku čtenáře seznamuje s jakými symptomy se při rozhovoru 

s markýzou setkal. Popisuje podivné výkřiky a výrazy, které neodpovídají markýzině 

inteligenci. Čím více se jednalo o hrubá slova, tím více ji tížil strach z vyslovení a strach 

z neovládnutí. Šedesát let po zveřejnění popisu v článku začal tuto nemoc zkoumat Gilles de 

la Tourette (viz obr. 6). Nemoc klasifikoval jako maladies des tics. Později markýzu léčil 

učitel Gillese de la Tourette a to francouzský neurolog Jean Martin Charcot. Charcot 

pojmenoval toto onemocnění na počest svého praktikanta de la Touretta, který sepsal 

jednotlivé symptomy, které se u markýzy vyskytovaly. Itard sice markýzu vyšetřoval, avšak 

klinický průběh markýziny poruchy od roku 1825 do její smrti roku 1884 nepublikoval. 

Naproti tomu ji Gilles de la Tourette nikdy nevyšetřoval, ani se s ní nikdy nesetkal. Pro 

publikování této poruchy použil šedesát let starý Itardův zápis. Gilles de la Tourette dostal od 

svého učitele příkaz provést studie a najít pacienty s podobnými příznaky, ale bylo velmi 

těžké odlišit TS od dalších tikových poruch. Na základě Tourettových sepsaných poznatků 

mohou nynější lékaři TS diagnostikovat. Do třetí čtvrtiny dvacátého století se vědci 

domnívali, že se jedná o neurotické onemocnění, které vzniká vlivem nesprávné výchovy, 

nevhodného rodinného prostředí. Až poté se ukázalo, že se jedná o onemocnění na chemicko-

biologickém podkladu, které vzniká v důsledku organického onemocnění mozku (16).
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Obrázek 6 – Gilles de la Tourette (17)

5.2. Charakteristika Tourettova syndromu 

Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o chronické neurologicko – psychiatrické onemocnění, 

jehož projevem jsou na první pohled patrné pohybové tiky ( grimasování, mrkání, škubání 

hlavou a končetinami). Tiky mohou být také fonetické, které se projevují od 

nesrozumitelného drmolení, chrochtání a pískání až po opakování celých slov. Výkřiky jsou 

často obscénní a neslušné. Koprolálie se však vyskytuje pouze u 20 % postižených TS. 

Typické jsou zde klonické nebo dystonické pohybové tiky doprovázené kopropraxií, 

echopraxií a echolálií. Tiky se objevují několikrát denně a zhoršují se při stresu. Intenzita a 

typ tiků se může rovněž během dne a celého života měnit. Tiky se při tomto onemocnění 

objevují v dětství a přetrvávají v různé intenzitě do dospělosti. Pro diagnostiku TS v dětství je 

nutné, aby tikové pohyby přetrvávaly déle než 12 měsíců. U některých se TS objevuje poprvé 

v pubertě, ale maximum vzniku TS je u dětí, které jsou jeden až dva roky v povinné školní 

docházce, tj. mezi pátým a sedmým rokem života. Před samotným výskytem tiku pacienti 

často popisují nepříjemné pocity jako ztuhnutí šíje, pálení v očích. Tyto nepříjemné pocity 

jsou vystřídané tikem a následnou úlevou po provedení (18). 

U pacientů s TS se kromě tiků mohou objevit i jiné, přidružené poruchy. U 60% 

postižených a především u chlapců se objevuje porucha pozornosti s hyperaktivitou. Porucha 

pozornosti je také známá pod zkratkou ADHD z anglických slov Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder. Mezi příznaky ADHD patří špatné soustředění, zapomínání, 

nedokončení úkolu, snadné rozptýlení, neklid, agresivita, stálé mluvení, netrpělivost. U dětí se 

mohou vyskytovat problémy ve škole formou dysgrafie a dyslexie. Tyto příznaky se objevují 

před samotnými tiky.  50% osob s TS má obsedantně – kompulsivní poruchu, jejíž zkratka je 

OCD – Obssesive – Compulsive Disorder. Projevuje se obcesemi ( bezchybnost, přesnost, 

v hlavě zní vtíravá melodie ) a kompulsemi ( nutkavé mytí, čištění, přerovnávání věcí). Ve 

většině případů se porucha objevuje až po ticích. Téměř 20 % nemocných s TS trpí

http://www.ocduk.org/siteimages/people/George-Gilles-de-la-Tourette.jpg
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sebepoškozováním, tzv. SIB ( Self – Injuring  Behavior). Postižení se fackují, tlučou hlavou o 

zeď, vbodávají si do těla ostré předměty, koušou si jazyk. U TS se také objevuje deprese, 

úzkost a agresivita, koktavost a poruchy spánku. I přesto, že děti trpí poruchami učení, jako je 

dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie, jejich intelekt není postižen. Naopak, většinou se jedná o 

velmi nadané děti, jejichž inteligenční kvocient může být v porovnání s ostatními velmi 

vysoký (19). Tourettův syndrom byl klasifikován dle diagnostického a statistického manuálu 

duševních poruch do čtvrté kategorie jako jeden z několika tiků v průběhu dětství a dospívání. 

V květnu 2013 byl TS překlasifikovaný do páté kategorie mezi neurologická onemocnění. 

Světová zdravotnická organizace definuje tiky mírně odlišně. Přiklání se ke kombinovaným

hlasovým a pohybovým tikům (20).

5.3. Epidemiologie

TS se objevuje v dětství a má tendenci přetrvávat do dospělosti. Je diagnostikován ve všech 

sociálních, etnických a rasových skupinách po celém světě. TS postihuje 5 – 10 lidí z 10 000. 

Některé studie však dokládají, že ve skutečnosti TS, alespoň v mírnější podobě, trpí až jedno 

procento dětí ve školním věku. V USA se vyskytuje u jednoho procenta a spolu s OCD pak až 

u třech procent dětí. 

Většina epidemiologických studií bývá zatížena chybou, neboť někteří jedinci se za 

své onemocnění stydí a neléčí ho. Někdy se můžeme setkat se situací, kdy se dotyčný špatně 

diagnostikován. Národní institut zdraví se v roce 1972 domníval, že v USA se nachází jen 

necelých sto případů. Tato domněnka nebyla správná. Tento syndrom byl pozorovaný častěji 

u mužů než u žen a to až třikrát více. Nástup problémů je nejčastější v sedmi letech a 

fonetické tiky se projevují nejčastěji kolem jedenáctého roku života (21). 

5.4. Příčiny vzniku TS, rizikové faktory

Přesná příčina vzniku TS není známá. Vedle genetických faktorů se zde pravděpodobně 

budou uplatňovat i nejrůznější epigenetické faktory (22). Familiární studie opakovaně 

prokázaly zvýšený výskyt onemocnění zejména v 1. generaci potomků TS postižených rodičů. 

V tomto případě bylo riziko výskytu onemocnění nejméně 50%. Dosavadní genetické studie 

potvrzují existenci více než jednoho kandidátního genu či lokusu. Kanadská studie (Pauls et 

al. 2006: cit. 15) naznačuje možnou souvislost TS s genem BTBD9, který je asociován se 

syndromem neklidných nohou. Další studie prováděné v rodinách zatížených výskytem TS



21

přinesly postupně doklady pro abnormality v oblasti chromozomů 11q23, 4q34-35, 5q34-35, 

17q25 a na X chromozomu. Značný význam je pak přičítán mutacím dopaminových receptorů 

a to prakticky všech podtypů, snad s výjimkou D3 i poruchám dopaminového presynaptického 

transportéru. Jsou však dostupné i údaje o mutacích noradrenergních a serotoninegních 

receptorů. Dalším možným zranitelným mostem může být gen L-histidin-dekarboxylázy, 

která odpovídá za syntézu histaminu včetně CNS (15, 21, 22). Z epigenetických faktorů se 

nejčastěji uvádějí různá pre- a peri-natální rizika, např. stres, kouření a infekce v průběhu 

těhotenství a zejména pak poškození mozku novorozence při vlastním porodu (15,22). 

Významná úloha hypersenzitivity hypothalamo-hypofyzární osy v odezvě na stresogenní 

stimuly se opírá o průkaz zvýšených hladin kortikoliberinu v mozkomíšním moku a 

cirkadiánních odchylek kortizolemie u TS. Dlouhodobý efekt zvýšené kortizolemie potvrzují i 

volumometrické nálezy nižšího objemu ncl. caudatus (22).   Tiková onemocnění mohou být 

vyvolány autoimunitním onemocněním nebo infekčními agens, například streptokokovou 

nákazou. Výsledkem – s největší pravděpodobnosti – kombinace zde naznačených 

genetických a epigenetickýh vlivů je primárně porucha bazálních ganglií, zde nejvíce ve 

striatu,  provázená dysfunkcí thalamu, z dalších částí CNS pak zejména motorických a 

senzomotorických korových oblastí se zvýšenou senzitivitou dopaminových receptorů a 

zvýšením obsahu presynaptického dopaminu ve striatu, ale i dalších mediátorů. Obecně 

podání dopaminových antagonistů tlumí tiky, zatímco podání agonistů má stimulační efekt. 

Moderní zobrazovací metody zjistily vyšší denzitu postsynaptických D2 receptorů ve striatu i 

ve frontálním kortexu  (1,  15, 17, 20, 22). 

5.5. Diagnostika a léčba TS

Diagnostika je založená na důkladném rozboru klinických symptomů dětským neurologem, 

nebo psychiatrem. Rovněž důležitý je také rozhovor s osobou, jež má tikové poruchy, 

v neposlední řadě také rozhovor s rodinou. Na základě rodinné anamnézy lze vyloučit 

sekundární tikové poruchy. Pro správnou diagnózu TS se musí tiky objevit do osmnáctého 

roku a musí trvat déle než rok. V průběhu onemocnění by se mělo projevit několik 

motorických tiků a alespoň jeden vokální tik. Není nutností, aby se motorické a hlasové tiky 

projevily současně. Při samotném vyšetření je nutné mít na paměti, že tiky mohou být 

přechodně potlačeny vůlí (19).

Doposud neexistuje léčba, která by TS zcela vyléčila. Pomocí farmakoterapie lze jen 

zmírnit příznaky avšak ve většině případů medikamentózní léčba není potřeba. Při 
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rozhodování o léčbě hraje důležitou úlohu věk dítěte, zdravotní stav, závažnost tiků. Na 

našem trhu jsou dostupné mnohé léčivé přípravky. Na velmi závažné tiky lze použít relativně 

nová antipsychotika jako např. resperidon. Stále oblíbeným klasickým neuroleptikem je 

haloperidol. Pro potlačení tiků se používá také novější antipsychotikum aripiprazol, které je 

pokládáno za stabilizátor dopaminového a serotoninového systému a parciálního agonistu D2 

receptorů. V léčbě lehkých až středně těžkých tiků se uplatňuje např. clonidin, který 

v současnosti není v ČR dostupný (23). Důležitým krokem při léčbě TS je edukace rodičů a 

blízkého okolí a vysvětlení, že tiky se zvýrazní při emočně vypjatější situaci, vůlí lze sice tik 

krátkodobě potlačit, ale  jeho následný projev bude horší. Velice důležitá je komunikace 

rodičů se školou, aby se zamezilo sociální devalvaci, nebo šikaně. Vhodné je rodičům 

doporučit různá sdružení, která se zaměřují na tento problém. Jedním z takových je ATOS = 

Asociace pacientů s Tourettovým Syndromem. V léčbě TS se osvědčila také manuální 

činnost, která zaměstná „mozek“ postiženého a tiky se znatelně zmírní. Mezi optimální práce 

patří hra na hudební nástroj, malování a jiná výtvarná činnost (24). Léky se předepisují pouze 

když je to nutné, např. pokud tiky narušují vztahy s vrstevníky, ovlivňují studijní, nebo 

pracovní výkon.  Jen pro zajímavost si uvedeme, že mnozí pacienti používají k léčbě 

hypnózu, aby přesunuli tik na jiné, méně viditelné, místo. Své uplatnění v léčbě TS mají i 

relaxační metody (23). 
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6. Závěr

Mým cílem v bakalářské práci bylo poskytnout přehled o tikových poruchách a přidružených 

onemocnění. Přiblížit čtenáři druhy tikových onemocněních, uvést možnosti projevu tiků. 

Práce byla zaměřená především na Tourettův syndrom a na snahu charakterizovat toto 

onemocnění, které postihuje bazální ganglia. Snahou bylo i nastínit sociální problémy 

postižených a probrat epidemiologii a příčiny vzniku. Než jsem čtenáři přiblížila 

problematiku Tourattova syndromu, tak bylo nutné popsat jednotlivé tiky a projevy tiků. 

Z literárních pramenů vychází, že Tourettův syndrom je primární neurologicko –

psychiatrické onemocnění charakterizované přítomností motorických a fonetických tiků. Ve 

většině případů se první symptomy vyskytují v předškolním, nebo ranném školním věku. Pro 

diagnostiku tiků, je důležité trvání těchto mimovolních pohybů. Tiky se musí objevit 

několikrát denně po dobu jednoho roku. Nejnovější studie se domnívá, že Tourettovým 

syndromem trpí tři procenta dětí. S Tourettovým syndromem se často spojuje obsedantně –

kompulzivní chování, hyperaktivita, deprese a úzkost. Přesná příčina vzniku této choroby není 

známá, ale pravděpodobně se jedná o poškození bazálních ganglií. Jedná se dědičné 

onemocnění, jehož prognóza se s věkem může zlepšit i bez farmakoterapie. 

Téma bakalářské práce bylo pro mě velice zajímavé z několika důvodů. V prvé řadě se 

daná problematika týkala centrální nervové soustavy. Mozek, jako orgán, mě vždycky 

fascinoval a jeho funkce a kontrola organismu je pro mě úchvatná a vždy mě nějaká nová 

informace ohledně jeho činnosti překvapí. Sepsání práce bylo pro mě naučné i proto, (jak 

jsem již řekla), že jsem doposud neznala ucelené informace o tomto syndromu. V neposlední 

řadě jsem se zajímala i sociální problematiku tohoto onemocnění. Myslím, že tato práce byla 

pro mě přínosem, pro objevení další funkce a zároveň patologie mozku. 
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