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Almanya'da kaç kişi Tourette
sendromuna sahiptir?
Bununla ilgili sadece belirsiz tahminler var. Hasta
sayısı nüfusun yaklaşık %0,4–0,7'sidir.
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Tourette sendromu „yeni“
bir hastalık mıdır?
Hayır. Tourette sendromu ilk kez 1825 yılında
kaynaklara geçmiştir ve adını Fransız nörolog
Georges Gilles de la Tourette tarafından 1885
yılında almıştır.

Üyeliğinizle çalışmalarımızı aktif biçimde desteklemiş oluyorsunuz.
Tourette-Gesellschaft Deutschland e. V. (Almanya Tourette
Derneği) üyesi olarak, Tourette sendromu hakkında en son bilgiler,
her yıl 2 mektup halinde ve üyelere yönelik ücretsiz dergimiz ile
verilmektedir. Hoş geldin hediyesi olarak birkaç gün içinde
içerisinde bilgi materyallerinin bulunduğu küçük bir paket
alacaksınız.

Soyadı, adı, doğum tarihi

Cadde, bina numarası

PK, şehir
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Ünlü kişilerde de Tourette sendromu
görülüyor mu veya tarihte görülmüş
müdür?
Yazar Samuel Johnson'un ve Amerikalı basketbol
oyuncusu Mahmoud Abdul-Rauf'un Tourette
sendromuna sahip olduğu kesindir.
Tarihi
dokümanlar esas alınarak örneğin Claudius'da,
Napolyon'da, Molière'de, I. Petro'da ve Mozart'da
Tourette sendromu olup olmadığı üzerinde
tartışılmaktadır.

Üyelik katkı payı tutarım:

❒ 30 € (normal tarife)
❒ 15 € (öğrenci, üniversite öğrencisi, emekli, Hartz IV yardımı
alan; belgenizi eklemeyi lütfen unutmayın)

Hesap sahibi

IBAN
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Tourette sendromü nasıl teşhis
edilir?
Teşhis klinik ortamında, yani Tourette sendromu
alanında uzman bir hekim tarafından hastalık ön
hikayesiyle ve muayeneyle konur.

Tourette sendromu

BIC
Üyelik katkı payı her yılın 3. ayının 1. günü otomatik ödeme
talimatıyla tahsil edilmektedir. Doldurulacak otomatik ödeme
talimatı (talimat numarası ve TGD'nin alacaklı ID numarası) birkaç
gün içinde postayla size ulaşacaktır. Doldurduğunuz katılım beyanını
lütfen kurumumuzun adresine gönderin.

www.tourette-gesellschaft.de · info@tourette-gesellschaft.de

Tourette-Gesellschaft
Deutschland e. V. (TGD,
Almanya
Tourette
Derneği) hakkında kısa
bilgiler
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Tourette sendromu nedir?
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Tourette sendromu oldukça karmaşık nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Temel belirtileri arasında
sürekli değişen ve şiddeti ciddi farklılık gösteren
hareketli ve sözlü tiklerdir. Genelde çocuklukta
veya gençlikte başlar. Hastalık kronik seyreder.
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Tikler nedir?
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Hareket tikleri dendiğinde istemsiz olarak vücudun
her yerinde meydana gelebilen, fakat özellikle yüz
ve kafa bölgesinde sıkça görülen kasılma
hareketleri anlaşılır (örn. göz kırpma, yüz
buruşturma hareketleri, kafa sallamalar). Sözlü
tikler ise istemsiz olarak çıkarılan sesler veya
kelimelerdir (örn. boğaz temizleme, öksürme veya
hımlama gibi).

Tourette sendromunda tiklerin
yanında başka belirtiler de
görülebilir mi?
Evet. Birçok hastada dikkat çekici ilave davranışlar
gözlenmektedir. Sık görülen belirtiler arasında
çocukluk döneminde hiperaktivite, konsantrasyon
bozukluğu ve impuls kontrolü bozukluğu sayılabilir.
Ayrıca istemsiz hareketler ve düşünceler, korku,
depresyon veya oto agresyon da gözlenebilir.
Tourette sendromu akıl sağlığını sınırlayan bir
hastalık değildir.

Bütün
Tourette
hastaları
belirtilere mi sahiptir?

Hastalık kronik seyreder. Fakat yetişkinlerde
zamanla tiklerin sıklığı ve yoğunluğu azalır. Diğer
bir karakteristik özellik ise şiddeti değişen tiklere
bağlı
olarak
belirtilerin
oldukça
kuvvetli
dalgalanmasıdır.

aynı

Hayır. Dünyada aynı belirtileri gösteren iki Tourette
hastası muhtemelen yoktur.

Tourette hastaları belirtilerini
bastırabilir mi?
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Hepsi olmasa da bazı hastalar tiklerini geçici olarak
az ya da çok, bilinçli biçimde bastırabilir. Fakat bu
davranış hasta tarafından oldukça yorucu ve
rahatsız edici olarak algılanır. Bunun yanında tikler
daha sonra çok daha şiddetli ortaya çıkar.

Tourette sendromunun nedeni
nedir?
Tourette sendromu beyinle ilgili organik bir
hastalıktır.
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Tourette sendromu nasıl
seyreder?

Tourette sendromu irsi midir?
Evet. Fakat bu zamana kadar ne temel bir genetik
değişim, ne de genetik aktarımın tam olarak nasıl
olduğu tespit edilememiştir.

Koprolali nedir?
Bazı Tourette hastaları istemsiz olarak hakaretvari
sözler veya küfürlü kelimeler söyleyebilir. Bu
belirtiye Koprolali denir. Özellikle istem dışı şekilde
bir hakaret veya küfür söz konusu olduğu zaman
bu durum sıkça önyargılara ve sosyal anlamda
soyutlanmaya yol açmaktadır.
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Tourette sendromu tedavi edilebilir mi?
Hayır. Bu zamana kadar hastalığı tedavi eden hiçbir
terapi bulunamamıştır.

11 Evet.
Tedavi imkanları var mı?
Tourette sendromuyla ilgili
Tıbbi danışmanlık:
Prof. Dr. Kirsten Müller-Vahl
Hannover Tip Fakültesi

tikleri ve
muhtemel diğer belirtileri tedavi için çeşitli ilaçlar
mevcuttur. Fakat bu ilaçlar yan etkiler de
gösterebildiği için tedavi doktor gözetiminde ve
hastaya özgün biçimde gerçekleşmelidir.

