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Till grund för denna avhandling ligger följande publikationer.
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II Huntington’s chorea in Sweden. II Social and clinical data. Acta 
Psychiat. Scand. Suppl. In press.

III Association and linkage studies of Huntington’s chorea in relation 
to fifteen genetic markers. Hereditas. In press. (Tillsammans med 
L. Beckman, B. Cedergren, J.-O. Ottosson).

IY Plasma dopamine-yd-hydroxylase in Huntington’s chorea. Acta
Psychiat. Scand. Suppl. In press. (Tillsammans med L. Wetterberg,
S.B. Ross).

V Cerebrospinal homovanillic acid and 5-hydroxyindoleacetic acid in 
Huntington’s chorea. Acta Psychiat. Scand. Suppl. In press. (Till
sammans med S.-Å. Persson).

VI Disulfiram in Huntington’s chorea. Acta Psychiat. Scand. Suppl.
In press. (Tillsammans med L. Bertilsson).

VII Huntington’s chorea: pathology and brain amines. Acta Psychiat.
Scand. Suppl. In press. (Tillsammans med C,G. Gottfries, B.-E. Roos,
B. Winblad).

VIII Chorea Huntington - kunskaper och attityder hos närstående. Soc - med. 
Tidskr. 10, 5 6I, 1973.

Hänvisningar till dessa artiklar sker i fortsättningen genom att 
Arbete I, II o.s.v. anges i texten.
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Inledning

Huntington’s chorea (HC) är en sjukdom med låg frekvens över hela 
världen. Det medicinska intresset för sjukdomen är emellertid stort 
och överstiger väsentligt det som det faktiska antalet patienter an
tyder. Genetiker har lockats av sjukdomen på grund av dess dominanta, 
autosomala ärftlighet med fullständig penetrans och sen debut, och sjuk- 
domen utgör typexempel i många genetiska läroböcker (Stern I960; Åkesson 
1 9 6 8; Slater & Cowie 1971)• Den kliniska bilden med ofta förekommande 
debut av schizofrena-paranoida symptom har också bidragit med stoff till 
debatten om etiologin vid psykoser i allmänhet. Under senare år har 
framför allt ett biokemiskt-farmakologiskt intresse för sjukdomen domi
nerat. Detta intresse har huvudsakligen emanerat ur nyförvärvade kunska
per om Parkinson's sjukdom och centrala aminers roll vid extrapyramidala 
rubbningar. Genom sin ärftlighet, sena debut, smygande förlopp och för
ödande personlighetsförändring präglar sjukdomen också ett stort antal 
friska nära anhöriga. De speciella familjeproblem som uppstår har upp
märksammats, vikten av att tidigt diagnosticera anlagsbärare har under
strukits och behovet av genetisk rådgivning har ofta påkallats. (Stevens
1 9 7 3).
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Syft.

Föreliggande avhandling har utifrån choreapatienter i Sverige sökt be
lysa aktuella problem hörande till olika forskningsområden.

Syftet har varit:

att bestämma sjukdomens förekomst i Sverige,

att utifrån ett större patientmaterial rapportera kliniska,genetiska 
och sociala data, framför allt med hänsyn till möjligheterna att ställa 
rätt diagnos,

att med kopplingsundersökning söka identifiera friska anlagsbärare,

att med biokemiska-farmakologiska undersökningar belysa monoaminernas 
roll, samt

att med intervjuundersökning få en uppfattning om kunskaper och attityder 
till sjukdomen hos nära anhöriga.

6



Resultat

Arbete I: En frekvensberäkning av HC-sjuka i Sverige redovisas. Prevalensen 
den 1 / 7 1965 uppskattas till 4*7/100.000 invånare (totalt 362 patienter). 
Siffran överensstämmer väl med internationella undersökningar. Genom att 
kartlägga antalet isolerade fall och bestämma relativ fertilitet, har 
mutationsfrekvensen beräknats med direkt och indirekt metod. (5,0 x 10  ̂
resp. 0,8 x 10 )̂. I överensstämmelse med den autosomala ärftligheten 
befanns ett lika stort antal patienter ha sjuka fäder som sjuka mödrar. 
Tidigare iakttagelser av överrepresentation av sjuka fäder hos dem som 
insjuknat före 20 år, kunde i detta arbete ej bekräftas.

Arbete II: Sociala och kliniska data redovisas på 162 patienter som är 
utvalda på basis av detaljerade uppgifter (noggranna journalanteckningar, 
personlig undersökning). Giftermålsfrekvensen är lägre hos männen än hos 
kvinnorna och patienterna hör genomgående till lägre socialgrupper. Ferti- 
liteten hos de sjuka är obetydligt lägre än hos friska syskon - någon jäm
förelse med normalbefolkning har ej kunnat göras. Insjuknandeåldern är 
signifikant lägre vid insjuknande med psykiska symptom än med neurologiska
(35, 4 respektive 41,9 år). Inom varje familj släkt finnes det också
en relativt enhetlig insjuknandeålder vilket är av stor betydelse vid 
genetisk rådgivning. Ungefär hälften av patienterna debuterar med psykiska 
symptom, oftast personlighetsförändringar. Schizofrena-paranoida initial
symptom noteras i 12 °/o av fallen, vilket understryker somatogenes som en 
etiologisk faktor vid dylika symptom. Efter sjukdomsdebut är genomsnitt
lig tid till demens, 9,4 år och till korrekt diagnos gives, 7,7 år. Bara 
hos 1 / 3 av patienterna erhålles en korrekt diagnos vid första vårdtill
fället på sjukhus. Den diagnostiska säkerheten är ej korrelerad till typ 
av sjukhus, ej heller har den ökat under de senaste åren. Däremot är 
läkarens kunskap om hereditär neuro-psykiatrisk sjukdom i släkten, av 
avgörande betydelse för en rätt tidig diagnos.

Arbete III: En associations- och kopplingsundersökning av ett stort 
familjematerial, bestående av patienter och deras friska syskon rapporteras. 
Preliminär kopplingsanalys gav inga hållpunkter för koppling till kända 
genetiska markörer, medan en association erhölls mellan sjukdomen och 
blodgruppen Duffy (Fy (a+)).

Arbete IV: Aktiviteten av enzymet dopamin--hydroxylas i plasma redovisas
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på fami1jematerialet i Artete III. En tidigare förmodad aktivitets- 
skillnad hos friska och sjuka personer, kunde ej bekräftas. Däremot 
förelåg en familjär homogenitet tydande på genetisk styrning av enzym
aktiviteten.

Arbete V: Eörsök att belysa monoaminernas roll i sjukdomen rapporteras.
Sura aminmetaboliterna homovanillinsyra (HVA) och 5-hydroxyindoleättik- 
syra (5-HIAA) har bestämts i liquor före och under neuroleptikautsättning. 
En ökning av 5-HIAA erhölls i samband med motorisk försämring vilket kan 
tyda på serotoninerga engagemang.

Arbete Vii Aminmetabolitkoncentrationer i liquor redovisas också här. 
Disulfiram, som påverkar dopamin- och noradrenalinomsättningen genom 
att hämma enzymet dopamin -fi- hydroxylas, gavs till 5 HC-patienter.
Inga entydiga kliniska förändringar noterades dock, och metabolitkon- 
centrationen i liquor, som mättes före och efter administreringen av 
disulfiram, varierade ej heller entydigt.

Arbete VII: Patologisk - anatomiska fynd på hjärnor på avlidna HC-patienter 
rapporteras förutom koncentrationer av monoaminer och deras metaboliter 
i olika delar av hjärnan. Jämfört med en kontrollgrupp erhölls en låg 
koncentration av HVA i nuclus caudatus och likaså uppmättes låg aktivitet 
av serotonin i hippocampus och frontalcortex.

Arbete VIII: En intervjuundersökning hos 45 nära anhöriga till patienter 
redovisas. Hos dessa finnes mycken oro och ångest och endast 5 av de 45 
hade tillfredsställande kunskap om sjukdomen. Den låga kunskapsnivån 
beror dels på ovilja och rädsla att få information, dels på bristande 
möjligheter till genetisk rådgivning.
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Diskussion

Klinik

Många kliniska arbeten om HC uppehåller sig kring bestämmandet av insjuk- 
nandeåldern. Denna ålder är erkänt svår att korrekt ange med hänsyn till 
den smygande debuten. Särskilt när initialsymptomen är psykiska blir 
åldern svårbestämd. Reed & Chandler (1958) har i sitt stora arbete valt att 
ej taga med psykiska debutsymptom utan utgår från neurologiska symptom 
(onset of choreiform movements). Ändå har de redovisat en jämförelsevis 
låg insjuknandeålder. Förklaringen kan vara att materialet verkligen 
består av familjer som karakteriseras av låg insjuknandeålder, och vidare 
kan en överrepresentation av tidiga fall i "ej fullbordade familjer" 
vara stor. Denna senare felkälla har jag diskuterat i Arbete II, och den 
kan medföra att insjuknandeåldern blir för lågt skattad.

Hög procent psykiska initialsymptom som rapporteras i Arbete II ( 48 %) 
återfinnes i en del andra kliniska arbeten. Devhurst et al. (1 9 8 9) har 
förutom hög procent psykiska initialsymptom också redovisat lätta psykiska 
symptom under en "prodromalfas". Författarna som personligen följt många 
av sina patienter menar att under 10-tals år före sjukdomsdebuten upp
visar patienterna lätta psykiska symptom av neurotisk karaktär. Betrak
telsesättet är något svårtolkat. Som en del av avhandlingen visar ;
(Arbete Vill) finnes mycket oro och ångest bland många familjemed
lemmar, både de som blir sjuka och deras nära anhöriga. En utdragen 
latent krissituation föreligger som sannolikt manifesterar sig i 
lättare psykiska symptom. Denna reaktiva ångest kan ha utgjort förut
sättning för "prodromalfasen".

Jag har för egen del understrukit fyndet av en hög procent primärt 
psykiska symptom och är inte benägen instämma med Brothers ( 19 8 4) som 
påstår, att psykiska symptom "follow the onset of physical manifestations 
after an interval of several years". Psykiska symptom tolkas av Brothers 
som en reaktion på allt större svårigheter att klara sig motoriskt. 
Personlig kontakt med många anhöriga har givit bevis på psykiska av
vikelser långt före neurologiska symptom. Detta intryck kvarstår även 
om man betraktar den bias det innebär med ledande frågor om tidiga 
psykiska besvär, och att anhöriga i ljuset av en fortsatt sjukdomsut
veckling har en benägenhet att tolka "normala symptom" som debutsymptom. 
Personligen uppfattar jag det också vara av utomordentligt stor betydelse
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att h.a en upplevd, erfarenhet av famil je dynamiken för att rätt förstå och 
tolka insjuknandeålder och initialsymptom.

Enhetligheten i insjuknandeålder inom familjer - släkter har poängterats 
i Arbete II. Spridningen inom syskonskaror (5»2 år) ligger något lägre 
än hos Wendt & Drohm (7» 3 år). I den tyska undersökningen har endast ”full
bordade familjer” studerats, i min egen finnes en del yngre familjer med, 
där sannolikt inte alla heterozygoter insjuknat. Denna skillnad i patient
urval kan delvis förklara skillnaden i spridning. Reed & Chandler (1958) 
beskriver också en enhetlig insjuknandeålder efter sina beräkningar av 
variationen inom och mellan syskonskaror. I sin diskussion menar för
fattarna att denna syskonlikhet uppstår snarare på grund av en enhetlig 
genetisk bakgrund mot vilken en gen för HC manifesterar sig, än på grund 
av förekomst av samma speciella gen för HC. Oavsett tolkning, spelar 
detta en stor roll i den genetiska rådgivningen. En person med 50°/o-ig 
insjuknanderisk och tillhörande en familj med relativt låg insjuknande- 
ålder (25 - 30 år) kan ha betydligt lägre ins juknanderisk än 33 °/° vid 40 års • 
ålder såsom uppges på basis av Wendt 's et al. (1959) diagram på varierande 
insjuknandeålder (Murphy 1 9 6 8; Slater & Cowie 1971; Huntington's chorea 
Booklet for doctors).

Eörekomsten av schizofrena - paranoida symptom i sjukdomens initialfas 
är av teoretiskt stort intresse (Arbete II). Närvaro av dylika symptom 
har tidigare beskrivits (Streletzki I9 6I; Devhurst et al I9 6 9) men en 
kvantitativ uppskattning har ej rapporterats. De 162 patienter som de
talj studerats är dock ej representativa för alla HC-sjuka. Då urvals
principen har varit god kvalitet hos journaler, har möjligen "oklara fall", 
där anamnes och utredningsförfarandet varit särskilt grundligt, blivit 
överrepresenterade. Psykiska symptom kan möjligen ha utmärkt sig av 
hög grad av oklarhet. Sannolikt är dock denna bias av rätt liten be
tydelse och psykotiska initialsymptom relativt vanlig. Liknande symptom 
i den kliniska bilden har tidigare rapporterats vid andra "organiska 
tillstånd", såsom epilepsi (Slater & Glithero, 1 9^3) och svåra skallska- 
dor (Hillbom, i9 6 0). Iakttagelserna utgör tillsammans vägande argument 
för betydande organisk genes vid schizofrena - paranoida symptom i vissa 
fall. Symptomens förekomst belyser också ofullständigheten i dagens 
psykiatriska klassifikationssystem (Klassifikation av sjukdomar 1968). 
Diagnosen "schizofreni" ar baserad på symptombild, medan grund för andra 
diagnoser utgör etiologiska överväganden (t.ex. "organiska psykoser").
Mer fruktbart synes ett multifaktoriellt betraktelsesätt vara med separat
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beskrivning av etiologi, svårighetsgrad, sjukdomsförlopp och syndrom- 
profil för varje tillstånd (Ottosson & Perris 1973)

Genetik

Prevalensundersökningen har pågått under många år och bedrivits på många 
olika sätt (Arbete i). Det kan förefalla som om den erhållna siffran 
6 ,7/1 0 0 . 0 0 0 inv. därför skulle komma nära det faktiska antalet sjuka. 
Fältundersökningen (Arbete Vill) och kontakten med många anhöriga och 
läkare per telefon och brev, har dock visat att det döljer sig många 
sjuka både bakom felaktiga diagnoser och mer bokstavligt bakom stängda 
dörrar både i stad och på landet. Otillräcklig kunskap om symptomatologin 
bland kolleger men mest oro, rädsla och skamkänsla hos anhöriga och 
patienter är här hinder som omöjliggjort en korrekt frekvensangivelse. 
Detta dilemma har beskrivits i andra länder (Vhittier et al. 1973) och 
sjukdomens förekomst är sannolikt genomgående högre.

Prevalersberäkningen ligger till grund för beräkning av mutationsfrekvens 
och en felaktig prevalenssiffra leder till felaktig uppgift om mutations
frekvens. Wendt & Drohm (1 9 7 2) avstår helt från beräkning av mutations- 
frekvensen enligt den direkta metoden. Detta sedan de bland sina 4OOO 
patienter inte funnit ett enda med säkerhet, isolerat fall. Efter 
noggrann efterforskning, har skenbart isolerade fall förklarats med 
illegitimitet eller en tidigt avliden heterozygot förälder. Diagnostiska 
svårigheter, förekomst av fenokopior, utgör också hinder för en korrekt 
angivelse av isolerade fall och därigenom mutationsfrekvens enligt den 
direkta metoden. För en beräkning av mutationsfrekvensen med indirekt 
metod användes måttet på relativ fertilitet. I diskussionen i Arbete II 
har flera invändningar gjorts mot användandet av friska syskon som jäm
förelsegrupp när det gäller den relativa fertiliteten. Dessa invändning
ar blir således också relevanta vid beräkning av mutationsfrekvensen med 
indirekt metod. Här tillkommer också osäkerheten med prevalensuppgiften, 
som i den tillämpade formeln borde vara heterozygotfrekvensen och ej 
antalet kliniskt sjuka. Totalt sett blir- således uppgifterna på muta
tionsfrekvens, beräknad enligt både direkt och indirekt metod, tämligen 
osäkra. Samma metodsvårigheter möter emellertid också andra undersökare, 
och de resultat som erhållits överensstämmer hyggligt med andra uppgifter

Flera undersökningar har under senare år visat på en överrepresentation
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av sjuka fäder bland s.k. juvenila patienter (insjuknade före 20 ar).
I Arbete II har en sådan överrepresentation ej erhållits, men patient
materialet är relativt litet. Utgår man från en dylik fadersdominans, accep
terar man också en könsbunden faktor i nedärvningen av denna kliniska 
typ. Flera förklaringsmodeller har presenterats utan att någon vunnit 
allmän spridning. Det har antagits att män genomgående har tidigare 
insjuknandeålder än kvinnor, vilket dock ej har visat sig hållbart 
vid närmare granskning (Jones & Philips 1970). En större fertilitet bland 
män än bland kvinnor hos dem som får juvenila patienter har ej heller 
kunnat bekräftats. (Jones 1973)- Helt nyligen har Bird et al.(1974) 
beskrivit sjunkande dödsåldrar i successiva generationer hos män men ej 
hos kvinnor och hävdar att "the observation that children with Huntington's 
chorea have an affected male parent in about 70 io of the cases can now 
be explained by progressive antedating through the maleline". Det egna 
materialet tillåter också en liknande undersökning, vilken planeras 
inom den närmaste tiden

En strävan i mycket av den aktuella forskningen är försök att finna 
metoder att upptäcka ännu friska anlagsbärare.Linkagestudien som presen
teras i Arbete III innebär ett sådant försök, men tyvärr erhölls inga 
tecken på koppling. I diskussionen göres en reservation för att alla 
syskon ännu ej hunnit insjukna och att absolut säkra data erhålles först 
om 10 - 15 år, när alla säkert passerat insjuknandeålder. Dock har de 
friska syskonen i stor majoritet passerat genomsnittliga insjuknande- 
åldern i resp. familj, och de få syskon som kan insjukna torde ej kunna 
påverka resultaten i nämnvärd riktning. Den erhållna associationen 
mellan HC och blodgruppen Duffy får tolkas försiktigt och kan vara 
slumpmässig. Det är dock intressant att även här finna att associa
tionen gäller männen. Inte heller de i Arbete IV presenterade resul
taten om aktiviteten av enzymet dopamin -ß  - hydroxylas gav någon hjälp 
i försöken att spåra friska anlagsbärare. Samma aktivitet av enzymet 
fanns hos både sjuka och friska. Av stort intresse är den påvisade 
genetiska styrningen. Ar kanske även aktiviteten av andra aminregierande 
enzymer, aminerna själva och därigenom deras metaboliter genetiskt 
styrda? Om så vore, skulle begreppet normalvärden vara missvisande och 
koncentrationsbestämningar bäst utföras vid intrapersonella jämförelser.

Farmakologi

Många rapporter om HO under senare år har påvisat störningar i omsättningen
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av neurotransmittorer och merparten av -undersökningar har understrukit 
dopaminets primära betydelse. I Arbete V rapporteras fynd, som kan tala 
för serotoninerga engagemang. En förutsättning för tolkningen är dock 
att 5-HIAA i lumballiquor speglar en central serotoninomsättning. Det 
förtjänar därför påpekas att en del ifrågasatt att så är fallet (Dulat 
& Zivkovic,1 9 7 1)» I tolkningen av fynden i Arbete V understrykes dock 
det komplicerade samspelet mellan olika neurotransmittorer och den 
erhållna ökningen av 5-HIAA kan vara en sekundär effekt av primära dopaminerga 
störningar. Sedan arbetet slutfördes har rapporter kommit som understry
ker sambandet. Weiner et al. (1973) Har visat att 5-Hydroxytryptofan, 
en prekursor till serotonin, motverkar det huntingtonlika stereotypa 
beteende som amfetamin via dopaminerga mekanismer kan ge upphov till.
Likaså befanns methysergide, en Serotoninantagonist, potentiera detta 
beteende. I Arbete YII rapporteras också fynd, som tyder på störningar 
i serotoninomsättningen i limbiska systemet, hippocampus, och frontal- 
cortex. Dessa förändringar är snarare organiska förutsättningar för 
psykiska än för motoriska symptom och bör ses mot bakgrund av fynd om 
störningar i serotoninomsättningen vid affektiva sjukdomar (Coppen 1973)»
Som stöd för serotoninerga engagemang beskrives i den avslutande diskussio
nen i Arbete V gynnsamma behandlingsresultat med lithium. Lithium synes 
av centrala aminer mest påverka serotoninomsättningen. Resultaten av 
1ithiumadministrering har dock ej varit entydiga. Aminoff & Marshall 
(1 9 7 4) Har nyligen i en dubbel-blind undersökning ej kunnat påvisa för
bättring med lithium medan Austerheim (1973) och Godt (1974) Har beskri
vit förbättring. Det må dock påpekas att i det av Aminoff & Marshall 
publicerade materialet, endast 4 av 9 patienter hade chorea av entydig 
familjär typ. De övriga hade hyperkinesier av oklar karaktär. Det är 
möjligt att lithiumeffekten är specifik för HC. Jag har själv nyligen 
behandlat en patient med Dystonia musculorum deformans med lithium. I 
sin hyperkinetiska form påminner denna ärftliga sjukdom starkt om HC, 
men någon gynnsam lithiumeffekt kunde ej noteras.

En gynnsam lithiumeffekt kan förmedlas via serotoninerga system, men 
andra transmittorer som gamma-amino-smörsyra (GAIA) kan också vara 
engagerade. En låg GABAkoncentration i hjärnan hos HC-patienter har 
nyligen redovisats av Perry et al. (1973) och ökande koncentrationer 
av GABA i hjärna hos råttor efter 1ithiumadministrering har beskrivits 
(Radomski & Watson 1 9 7 3).
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Avslutande kommentar

Mycken litteratur om HC, klinisk, genetisk eller farmakologisk till 
karaktären, innehåller en avslutande synpunkt om genetisk rådgivning 
som det mest framgångsrika medlet i försöken att reducera förekomsten 
av denna svåra och fruktade sjukdom (se för övrigt Arbete Vill) . Helt 
nyligen har Pearson (1973) publicerat preliminära resultat av en longi
tudinell studie med genetisk rådgivning och dess påverkan på fertiliteten.
I cirka 20 år har författaren följt 13 barn till HC-föräldrar. Barnen 
hade före fertil ålder upplysts om de riskerna att själva
bli sjuka och att genom att föda egna barn föra sjukdomen vidare. Man 
har träffats regelbundet varje år och i en del fall har en form av 
psykoterapeutisk kontakt hållits. De 13 har alla varit tämligen väl
utbildade och haft stark motivation att hålla kontakt med författaren 
och få all tillgänglig kunskap om sjukdomen. En beräkning av barnantalet 
hos dessa 13 efter cirka 20 år, jämfört med 40 kusiner som alla var barn 
till friska föräldrar och upplysta om avsaknaden av sjukdomsrisk, visar 
en ungefär lika stor fertilitet i båda grupperna. Resultatet utgör visser
ligen ett stöd för säkerheten i den erhållna relativa fertiliteten i 
Arbete II, men ett viktigare konstaterande är kanske det som författaren 
något resignerat formulerar: "Given knowledge of the 50 °Jo probability 
figure and the dreadful progression of the disease, the onset in middle 
life, and the lack of a reliable predictor, there is probably no other dis
order with such a strong argument against reproduction. Yet the poten
tial victims do reproduce, apparently at a dysgenic rate. It is as if 
human reason and human emotions move on separate tracks, rarely accessible 
to each other. Perhaps the human drive for procreation springs from a 
well so deep that it will always override and take control of human 
intellect, bending all reason and argument into rationalization through 
the processes of projection and denial’!
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Summary

Clinical, genetic and pharmacological studies are reported on a probably
complete sample of families with Huntington’s chorea in Sweden.
The main results are:
1. The prevalence on the 1st of July 1965 was 4*7/100.000 inhabitants.

A majority of the patients originate from the northern part of the 
country.

2. The mutation rate, calculated with direct and indirect methods, was 
low (5*0 X 10  ̂and 0.8 x 10  ̂respectively).

3. The fertility of both sexes was about the same among choreics and
healthy siblings.

4 . Female patients were more frequently married than males. Lower social 
classes were overrepresented among the patients.

5 . The age of onset was lower when the initial symptoms were psychiatric 
in nature than when they were neurologic (35>4 and 41>9 respectively).

6. There was a smaller variation of age of onset within than between 
families, which should be utilized in genetic conselling.

7. About half of the patients first displayed psychiatric symptoms and 
schizophrenic-paranoic initial symptoms was seen in 12 ^ of the 
patients.

8. A correct diagnosis was etablished for only about one - third of the
patients at the first hospital admission. The time to reach a correct
diagnosis was 6.6 years on an average when the initial symptoms were 
neurologic and 8.7 years when the initial symptoms were psychiatric.

9. Preliminary analysis of family data revealed no case of close linkage
between the disease and I5 genetic markers.

10. The activity of the enzyme dopamine-^-hydroxylase was about the 
same among patients and their healthy siblings.

11. Providing evidence for a role of serotoninergic neurons in the 
pathogenesis of the disease, there was a positive correlation 
between levels of 5-bydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in cerebro
spinal fluid and increase in choreic movements during dicontinuance 
of neuroleptic drugs.

12. Disulfiram, in moderate doses hade only slight clinical and pharma
cological effects on the disease.
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13. In deceased patients compared to a control group, low concentrations
of homovanillic acid in the caudate nucleus and 5-HIAA in hippo
campus and frontal cortex were found.

14. Much anguish and anxiety was found among close relatives to the
patients. Only 3 out of 45 relatives had a thorough knowledge
of the disease.
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