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 TICS,TICS,  CANS,CANS,  PANSPANS  και άλλες και άλλες 

διαταραχές κινήσεων διαταραχές κινήσεων   
 



  Στόχοι παρουσίασηςΣτόχοι παρουσίασης  

• γνώση των οντοτήτων TICS, CANS, PANS και  των άλλων διαταραχών 
κινήσεων  

• διαφορική διάγνωση μεταξύ αυτών 

• αποφυγή υπερδιάγνωσης 

• θεραπευτική αντιμετώπιση στις περιπτώσεις  που κρίνεται απαραίτητο 

 



ΕισαγωγήΕισαγωγή  

Διαταραχές των τικ : 

 νευροψυχιατρικές διαταραχές , κοινό αίτιο παραπομπής σε παιδιάτρους, 

παιδονευρολόγους και παιδοψυχιάτρους  

 διαφοροδιαγιγνώσκονται από άλλες ακούσιες κινήσεις της παιδικής 

ηλικίας 

 εντοπισμός συνοσηρών καταστάσεων 
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 η 11χρονη Α. παραπέμφθηκε από τον παιδίατρό της με το ερώτημα αν οι κινήσεις και η 
συμπεριφορά της ήταν τικ 

 οι γονείς της παρατήρησαν επαναλαμβανόμενες ‘γκριμάτσες του προσώπου’, 
ανοιγοκλείσιμο βλεφάρων και ήχους σαν ‘κραυγές’  

 αυτές οι κινήσεις δεν την απασχολούσαν    

 είχε μαθησιακές δυσκολίες τον τελευταίο χρόνο 

 ατομικό ιστορικό : υπερκινητικότητα 

 



ΟρισμόςΟρισμός  

 

Τα τικς ορίζονται ως: 

• ξαφνικές 

• γρήγορες 

• υποτροπιάζουσες 

• μη ρυθμικές κινήσεις ή φωνήσεις  

• συνήθως εμφανιζόμενες σε περιόδους με εξάρσεις και υφέσεις ως 
προς τη συχνότητα, την ένταση και το είδος τους 

 

Αmerican Psychiatric Association (1994) Diagnostic and statistical manual of mental disorder, 4th edn. In: Williams 
JBW, Spitzer RL (eds)Diagnostic and statistical manual of mental disorders, third revised edition , 3rd rev ed. American 
Psychiatric Press, Washington,DC. 



Χαρακτηριστικά στοιχεία των Χαρακτηριστικά στοιχεία των τικςτικς  

 

• μπορούν να κατασταλούν για σύντομο χρονικό διάστημα1 

• συνδέονται με μια παρόρμηση να κάνεις τη συγκεκριμένη κίνηση, 
‘προαισθητηριακή αύρα’ (‘premonitory urge’) 

• η καταστολή ενός τικ μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενη δυσφορία, η 
οποία υφίεται με την εκτέλεση του τικ 

• προβλεψιμότητα της κίνησης 

• προβλεψιμότητα της έναρξης του τικ 

• πυροδοτούνται καθ’ υπόδειξη κάποιου2, από αισθητηριακά στοιχεία, 
το στρες, τον ενθουσιασμό 

 
 

1Ong MT, et al. Fifteen minute consultation: tics and Tourette syndrome .Arch Dis Child Educ Pract Ed 2016;101:87–94 
2Mills S, Hedderly T..Grand Rounds A Guide to Childhood Motor Stereotypies, Tic Disorders and the Tourette Spectrum 
for the Primary Care Practitioner Ulster Med J 2014;83(1):22-30  
 

.  



KKατάταξηατάταξη  των των τικςτικς 

Κινητικά 

• σύντομα 

• χωρίς νόημα 

• αιφνίδια κινητικά στοιχεία (π.χ. 
ανοιγοκλείσιμο ματιών)  

Απλά Απλά 

• μεγαλύτερης διάρκειας 

• ενέχουν περισσότερες μυϊκές ομάδες 

• με περισσότερο στοχευμένο 
χαρακτήρα(π.χ. ξύσιμο, μασούλημα) 

Σύνθετα Σύνθετα 

Φωνητικά 

• γρήγοροι 

• χωρίς νόημα ήχοι ή θόρυβοι (π.χ. 
ρουθούνισμα, καθαρισμός φάρυγγα, 
μουγκρητό, γάβγισμα, τσιρίδες) 

Απλά Απλά 

• συλλαβές, λέξεις, φράσεις 

• παράξενα πρότυπα λόγου 

• ηχολαλία 

• παλλιλαλία  

• κοπρολαλία 

Σύνθετα Σύνθετα 



Διαγνωστικά κριτήρια και φάσμα των Διαγνωστικά κριτήρια και φάσμα των τικςτικς 

Σύνδρομο 

Tourette  
Χρόνια 

διαταραχή με 
τικς 

Παροδική 

διαταραχή με 
τικς 

Διαταραχή με 

τικς που δεν 

ορίζεται 

διαφορετικά 

Τικς Πολλαπλά 

κινητικά και 

τουλάχιστον 

ένα φωνητικό  

Ένα ή 

περισσότερα 

κινητικά ή 

φωνητικά 

Ένα ή 

περισσότερα 

κινητικά ή 

φωνητικά 

Κινητικά ή 

φωνητικά 

Διάρκεια της 

νόσου 
>1 έτος >1 έτος Min 4 εβδομ. 

Max 1 έτος 

Ηλικία έναρξης  <18 ετών <18 ετών <18 ετών N/A 

Επίπτωση 1% 2-5% 3-15% Άγνωστη 

 American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th edn. 

American Psychiatric Association Publishing. Washington DC, 2013.  



Επιδημιολογία των Επιδημιολογία των τικςτικς  

 
 τικ παρόντα σε 5% του πληθυσμού 

 επιπολασμός  ≥20% στα αγόρια κατά τη διάρκεια της ζωής  

 επιπολασμός του συνδρόμου Tourette είναι 7,7/1000 παιδιά 

 τα κινητικά τικ συνήθως ξεκινούν μεταξύ 3-8 ετών  

 τα φωνητικά τικ συνήθως ακολουθούν την έναρξη των κινητικών τικ μετά 
αρκετά χρόνια 

 

 

 

 



Επιδημιολογία των Επιδημιολογία των τικςτικς  

 η κορύφωση της σοβαρότητας των 
τικ είναι συνήθως στην ηλικία των 
9-11 ετών 

 5-10% των ασθενών έχουν μια 
ενισχυόμενη πορεία χωρίς 
βελτίωση 

 σε περίπου 85% των ασθενών τα 
συμπτώματα ελαττώνονται κατά 
τη διάρκεια ή μετά την εφηβεία 

 

 

 

 



ΣυνοσηρότηταΣυνοσηρότητα  των των τικςτικς 

 τα τικ και το σύνδρομο Tourette  έχουν 
συνδεθεί με άλλες νευροψυχιατρικές 
διαταραχές, ειδικότερα : 

 ΔΕΠΥ   (ADHD) 

 Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD) 

 

 

 



  

Σύνδρομο Σύνδρομο TouretteTourette: : συνοσηρότητεςσυνοσηρότητες  

  

 



  

Σύνδρομο Σύνδρομο TouretteTourette: : συνοσηρότητεςσυνοσηρότητες  

  

 



  

Εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπισηΕκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση  

  

 
 λήψη πλήρους ιστορικού 

 διάρκεια και τύπος των τικ 

 αναγνώριση συνοσηρών συμπτωμάτων 

 καθορισμός της βλάβης από τα συμπτώματα 

 επίδραση των τικ στις καθημερινές δραστηριότητες και τη σχολική ζωή 

 επίδραση στις κοινωνικές συναναστροφές με τους συνομηλίκους 

 στοχευμένη θεραπεία  

 πρωταρχική θεραπεία του πιο ενοχλητικού συμπτώματος 

 στόχος η ανεκτή καταστολή και όχι η εξαφάνιση των τικ 

 

 

 

 



  

Επανεκτίμηση του κλινικού σεναρίου 1Επανεκτίμηση του κλινικού σεναρίου 1  

  

 
 πολλαπλά κινητικά και >1 φωνητικό τικ παρόντα για >1 χρόνο 

 

 σύνδρομο Tourette 

 

 συνοσηρές καταστάσεις 

               ΔΕΠΥ 

 

 στοχευμένη θεραπεία των συμπτωμάτων που προκαλούν  βλάβη 

               εκτίμηση και θεραπεία της ΔΕΠΥ 
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 ανησυχία των γονέων για την 5χρονη Β. γιατί επαναλαμβανόμενα ‘πεταρίζει’ τα χέρια της  

 αυτό συμβαίνει όταν είναι ενθουσιασμένη ή αναστατωμένη 

 έχει  φυσιολογική ψυχοκινητική ανάπτυξη 

 δεν έχει  συνοσηρές καταστάσεις 

 



  

ΣτερεοτυπίεςΣτερεοτυπίες  

  

 

 ορισμός 

 ακούσιες 

 σχεδιασμένες 

 συντονισμένες 

 επαναλαμβανόμενες 

 μη αντανακλαστικές κινήσεις που συμβαίνουν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε 
επανάληψη, συχνά ρυθμικές 

 

 παραδείγματα 

 πετάρισμα χεριών   (hand waving, arm flapping) 

 κινήσεις κεφαλής ή σώματος μπρος-πίσω (head nodding,body-rocking) 

 

 

 



  

ΣτερεοτυπίεςΣτερεοτυπίες  

  

 

 χαρακτηριστικά 

 έναρξη στα πρώτα χρόνια της ζωής 

 συμβαίνουν κατά ‘κύματα’ που διαρκούν δευτερόλεπτα με λεπτά 

 σχετίζονται με τη συγκέντρωση, τον ενθουσιασμό, την κούραση και την πλήξη 

 εξαφανίζονται με τον περισπασμό  

 στην πλειονότητα των παιδιών μειώνονται και τελικά σταματούν 

 

 

 



  

Διαφορές τικΔιαφορές τικ--στερεοτυπιώνστερεοτυπιών  

  

Τικ Στερεοτυπίες 

Ηλικία έναρξης 6-7 χρ <3χρ 

Σχέδιο κίνησης ποικίλλει, υφέσεις και 

εξάρσεις 

σταθερό, όμοιο, 

προβλέψιμο 

Κινήσεις βλεφάρων, γκριμάτσες πετάρισμα χεριών 

Ρυθμός γρήγορα, αιφνίδια, 

τυχαία 

ρυθμικές 

Διάρκεια διαλείποντα, σύντομα, 

αιφνίδια 

διαλείποντα, συνεχή 

Προαισθητηριακή αύρα ναι όχι 

Προηγείται ενθουσιασμός, στρες ενθουσιασμός 

Καταστολή σύντομη, εκούσια με τον περισπασμό 

Περισπασμός μειώνει τα τικ σταματά 

Οικογενειακό ιστορικό συχνά θετικό μπορεί να είναι θετικό 



  

  Εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση Εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση   

  

 

 εκπαίδευση και καθησυχασμός γονέων 

 οι περισσότεροι γονείς φοβούνται ότι στερεοτυπίες=αυτισμός 

 

 

Οι στερεοτυπίες σε ένα παιδί με 

 φυσιολογική ψυχοκινητική ανάπτυξη και 

 φυσιολογική νοημοσύνη, 

 δεν πρέπει να εγείρουν ανησυχίες για αυτισμό 



  

Επανεκτίμηση του κλινικού σεναρίου 2Επανεκτίμηση του κλινικού σεναρίου 2  

  

 
 οι κινήσεις ήταν ίδιες για πολλά χρόνια, με έναρξη τους 18 μήνες, συμβαίνουν όταν 

είναι ενθουσιασμένη και μπορεί να σταματήσουν με την απόσπαση της προσοχής.  

 

 στερεοτυπίες 

 

 Θεραπεία 

 

               καθησυχασμός 

 

 

 



  

Κλινικό σενάριο 3Κλινικό σενάριο 3  

  

  



  

PANDASPANDAS  

  

  
 

• παρουσία κλινικά σημαντικών εμμονών, καταναγκασμών και/ή τικ 

• ασυνήθιστα αιφνίδια έναρξη ή με πορεία σοβαρότητας συμπτωμάτων με υποτροπές και υφέσεις 

• έναρξη πριν την εφηβεία 

• συσχέτιση με άλλα νευροψυχιατρικά συμπτώματα 

 σοβαρό άγχος αποχωρισμού 

 γενικευμένο άγχος, που μπορεί να οδηγήσει σε επεισόδια πανικού 

 υπερκινητικότητα, ανώμαλες κινήσεις 

 αισθητηριακά συμπτώματα (υπερευαισθησία σε φώτα ή ήχους κλπ.) 

 δυσκολίες συγκέντρωσης και μαθησιακές δυσκολίες 

 αυξημένη συχνότητα ούρησης και νυκτερινή ενούρηση 

 ευερεθιστότητα και συναισθηματική αστάθεια 

 αναπτυξιακή παλινδρόμηση (εκρήξεις θυμού και αλλοίωση γραφικού χαρακτήρα) 

 

• συσχέτιση  με στρεπτοκοκκική λοίμωξη 

 

Pediatric  Autoimmune  Neuropsychiatric  Disorders 
Associated with  Streptococcal Infections 



  

PANDASPANDAS  

  

  
Pediatric  Autoimmune  Neuropsychiatric  Disorders 

Associated with  Streptococcal Infections 
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Pediatric  Autoimmune  Neuropsychiatric  Disorders 

Associated with  Streptococcal Infections 



  

PANDASPANDAS  

  

  
Pediatric  Autoimmune  Neuropsychiatric  Disorders 

Associated with  Streptococcal Infections 



  

PANDASPANDAS  

  

  
Pediatric  Autoimmune  Neuropsychiatric  Disorders 

Associated with  Streptococcal Infections 



  

Προβλήματα με τη διάγνωση Προβλήματα με τη διάγνωση PANDASPANDAS  

  

  
Pediatric  Autoimmune  Neuropsychiatric  Disorders 

Associated with  Streptococcal Infections 

 

 οι στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις GABHS είναι κοινές και συχνές 

 τα τικ είναι κοινά και συχνά 

 όλα  τα τικ έχουν αιφνίδια έναρξη 

 ποιος μπορεί να αποδείξει  χρονική συσχέτιση με τη  GABHS  λοίμωξη? 

 η παρουσία νευρολογικών ανωμαλιών δεν είναι αποσαφηνισμένη 

 δύο μεγάλες αναδρομικές μελέτες απέτυχαν να καταδείξουν συσχέτιση μεταξύ 

      τικ και GABHS  

 Kurlan et al., 2008 

 Leckman et al., 2011 

 

 

 



  

Εμπλοκή στη θεραπεία του Εμπλοκή στη θεραπεία του PANDASPANDAS  

  

  
Pediatric  Autoimmune  Neuropsychiatric  Disorders 

Associated with  Streptococcal Infections 

 

 η μακροχρόνια θεραπεία με PCN δεν έχει ξεκάθαρο αποτέλεσμα (Garvey et al., 1999) 

 δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ PCN και αζιθρομυκίνης (Snider et al., 2005) 

 δεν υπάρχει πειστική αιτιολόγηση για προφύλαξη με PCN  

 καμία περίπτωση PANDAS με εκδηλώσεις ρευματικού πυρετού 

 δεν  υπάρχουν δεδομένα να υποστηρίξουν τη διαφορά στην έκβαση 

 δεν υπάρχουν  ξεκάθαροι προγνωστικοί υπαινιγμοί 

 οι ενεργείς στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις πρέπει να θεραπεύονται 

 τα τικ και οι διαταραχές με εμμονές και καταναγκασμούς πρέπει να 

      θεραπεύονται συμπτωματικά 

 ελάχιστες αποδείξεις ότι η ανοσορύθμιση είναι αποτελεσματική 

 



  

Ανασύνθεση του Ανασύνθεση του PANDASPANDAS  

  

  
 

 CANS (Singer et al., 2011) 

 Childhood  Acute  Neuropsychiatric  Symptoms 

 αναγνώριση πολλών διαταραχών  που μπορεί να προκαλέσουν οξέα 

νευροψυχιατρικά συμπτώματα στην παιδική ηλικία 

 PANS (Swedo et al., 2012) 

 Pediatric  Acute-onset  Neuropsychiatric  Syndrome 

 ιδιαίτερη οντότητα με οξεία έναρξη εμμονών και καταναγκασμών  

    (όχι τικ),αναπτυξιακής παλινδρόμησης , διαταραχών λεπτής 

    κινητικότητας με αυτοάνοση αιτιολογία 

 

 

 



CANSCANS  

Childhood  Acute  Neuropsychiatric  Symptoms 

 

 CANS (Singer et al., 2011) 

 Childhood  Acute  Neuropsychiatric  Symptoms 

 δεν απαιτεί συσχέτιση με κάποιο μικροοργανισμό 

 τα συμπτώματα δεν περιορίζονται στα τικ ή τις εμμονές και τους καταναγκασμούς, 

αλλά μπορεί να τα περιλαμβάνουν 

 ευρεία διαφορική διάγνωση που απαιτεί πλήρες ιστορικό και κλινική εξέταση 

 η διαγνωστική εκτίμηση πρέπει να προσαρμόζεται στα ευρήματα 

 

 

 

 

 



  

CANSCANS  

Childhood  Acute  Neuropsychiatric  Symptoms 

  

  
    οξεία έναρξη πριν από την ηλικία των 18 χρ. συμπεριφορικών και κινητικών συμπτωμάτων 

συμπεριλαμβανομένων: 

 πρωτεύον κριτήριο:ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 

 δευτερεύοντα κριτήρια: 

 άγχος 

 ψύχωση 

 αναπτυξιακή παλινδρόμηση 

 ευαισθησία σε αισθητηριακά ερεθίσματα 

 συναισθηματική αστάθεια 

 τικ 

 δυσγραφία 

 αστάθεια 

 υπερκινητικότητα 

 μονο- ή πολυφασική πορεία 

 

 



  

  PANSPANS  

  

  

 οξεία, δραματική έναρξη διαταραχών με εμμονές και καταναγκασμούς ή σοβαρή 

μείωση της πρόσληψης τροφής 

 παρουσία συνοδών νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων, με παρόμοια σοβαρή και 

οξεία έναρξη , από τουλάχιστον 2 από τα επόμενα: 

 άγχος αποχωρισμού 

 συναισθηματική αστάθεια 

 ευερεθιστότητα 

 αναπτυξιακή παλινδρόμηση (εκρήξεις θυμού και αλλοίωση γραφικού χαρακτήρα) 

 χειροτέρευση στις σχολικές επιδόσεις 

 αισθητηριακά  και κινητικά συμπτώματα 

 σωματικά συμπτώματα και σημεία (αυξημένη συχνότητα ούρησης και 

        νυκτερινή ενούρηση, διαταραχές ύπνου) 

 τα συμπτώματα δεν δικαιολογούνται από άλλη νευρολογική διαταραχή 

 

 



  

  PANSPANS  

  

  



  

  Ερωτήματα προς απάντησηΕρωτήματα προς απάντηση  

  

  
 

 τελικά τα τικ προκαλούνται από φλεγμονή? 

 η υπόθεση ότι οι τυπικές διαταραχές των τικ παριστούν μια αυτοάνοση 

διαταραχή  δεν υποστηρίζεται από δεδομένα 

 λείπουν οι αποδείξεις που να υποστηρίζουν τη συμπτωματική θεραπεία των 

τικ με αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη 

 

 

 

 

 



Αλλαγές στην πρακτική αντιμετώπισηΑλλαγές στην πρακτική αντιμετώπιση    

 αναζήτηση στα παιδιά με τικ για 
ΔΕΠΥ, άγχος, ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή  

 πρώτης γραμμής θεραπεία για τα 
τικ η συμπεριφορική 

 αποφυγή αντιβιοτικής θεραπείας 
στα τικ νέας έναρξης 

 
 



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σαςΣας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας  

 



 



 



 



 



 



 


