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Bevezetés 
 

Az epilepszia prevalenciája különböző vizsgálatok adatai alapján 5-

8 ezrelékre becsülhető.  Az epilepszia kockázata születéstől 20 éves korig 

1%, de 75 éves korig a 3% -ot is eléri (2).   

Bár az epilepsziás tünetegyüttesek és okaik különbözőek, a 

rohamok kialakulása sejtszinten két módon jön létre: a serkentő ingerület 

ritmikus vagy tónusos tovaterjedése, vagy a serkentő és gátló neuronok 

ritmikus kölcsönhatása révén. 

Az epilepsziás szindrómák közül az idiopátiás generalizált 

epilepsziák (IGE) nemcsak a rohamforma és az EEG jelenségek, hanem  

neurofiziológiai és farmakológiai sajátosságaik alapján is önálló csoportot 

alkotnak. Az IGE, és ennek áltálunk vizsgált altípusa, az absence epilepszia 

életkorhoz kötött megbetegedés, jellemző EEG eltérésekkel – az egész 

agykérget bevonó, bilaterális szinkron 2,5-3,5 Hz-es tüskehullám-mintával 

(THM) -, intellektuális és neurológiai deficittünetek nélkül (2). Klinikai és  

állatkísérletes eredmények egyaránt megerősítették, hogy a generalizált 

THM a thalamo-corticalis rendszer működészavarából ered.  A thalamo-

corticalis rendszer működésével kapcsolatban számtalan új ismeretre derült 

fény az utóbbi évtizedben, egyre többet tudunk a thalamikus eredetű 

ritmikusan alternáló izgalom-gátlás szekvenciák, az alvási orsók és a THM 

kapcsolatáról. Az alvási orsók a thalamusban jönnek létre a thalamo-

corticalis sejtek és a thalamus reticularis sejtjeinek ismétlődő kölcsönhatása 

eredményeként (8). Az EEG-én látható jelenségek és a napszaki ingadozás 

hasonlósága alapján feltételezhető, hogy a THM nem más, mint módosult 

alvási orsó (7, 8, 10). Valószínűsíthető, hogy az IGE meghatározó eleme, a 

T-típusú Ca2+-csatorna genetikusan determinált eltérése. Ezen ioncsatorna-

rendellenesség az NMDA által közvetített fokozott izgalmon és a GABA 

által mediált gátlás csökkenésén keresztül a thalamocorticalis rendszer 

szinkronizált–“burst”-ölő  izgalmi állapotát eredményezi, ami a THM 

kialakulásához vezet. Bár e patológiás thalamo-corticalis kör két fő 

neurotranszmittere a GABA és a glutamát (9), folyamatosan bővülnek 

ismereteink a thalamocorticalis rendszer működését befolyásoló egyéb 

neurotranszmitter-rendszerek direkt vagy indirekt (pl. NO-on keresztül 

megvalósuló) hatásáról. Kimutatták, hogy a már ismert GABAerg, 

glutamáterg és dopaminerg neurotranszmitter rendszerek mellett a  

szerotoninerg rendszer ill. a glutamáterg és a szerotoninerg rendszerek 

kölcsönhatása  is jelentősen befolyásolja a  THM kisülések gyakoriságát 

(4,5). Számos neurotranszmitterről (pl.: acetilkolin, noradrenalin,  

szerotonin)  tudjuk, hogy jelentős szerepet játszik a kérgi aktiváció és az 

alvás-ébrenlét szabályozásában, ily módon befolyásolva a THM kialakulását.  

Klinikai és - genetikai állatmodelleken végzett - állatkísérletes vizsgálatok 

eredményei egybehangzóan igazolják az alvás-ébrenléti ciklus és a THM 

közötti szoros kapcsolatot absence epilepsziában: THM csaknem kizárólag 

passzív ébrenlét és felületes alvás állapotában fordul elő absence epilepsziás 

betegek ill. genetikai állatmodellek esetében. Megfordítva, THM sohasem 

fordul elő REM alvásban, vagy aktív ébrenlét alatt. Ezek a megfigyelések is 

alátámasztják az alvási orsók és a THM között feltételezett összefüggést: 

THM azokban az alvási szakaszokban fordul elő, amikor alvási orsók is 

megjelennek (passzív ébrenlét, felszínes alvás), míg aktív ébrenlét és REM 

alatt, amikor alvási orsók nincsenek, THM sem aktiválódik (3, 7, 8, 10). 

Ebből következően a thalamo-corticalis rendszeren belüli serkentő vagy 

gátló működéseket közvetlenül befolyásoló anyagok vizsgálata jelenthet 

előrelépést a THM kialakulásának pontosabb megértésében.  

 

 



 4

Célkitűzések 
 

Jelen dolgozat a tüskehullám-minta kialakulását befolyásoló és az 

irodalomban ellentmondásos hatásúnak leírt vagy absence epilepsziában 

kevéssé vizsgált neurotranszmitterek ill. modulátorok, valamint receptoraik 

klinikai indíttatású állatkísérletes vizsgálatainak eredményeire épül. A 

kísérletek megtervezését és kivitelezését a korszerű, 24 órás komputeres 

EEG és video EEG technika, valamint a szelektív farmakonok használata 

tette lehetővé. 

A bevezetőben leírtak alapján az alábbi kérdésekre kerestem választ: 

1. Milyen szerepet játszik az 5-HT2C-receptor a THM kialakulásában? 

Vizsgálatainkat azokra az irodalmi adatokra alapoztuk, hogy a nucleus 

reticularis thalami (NRT) „burst”-ölő üzemmódjának 5-HT által közvetített 

gátlása az 5-HT2-receptorokon, azon belül feltételezhetően az 5-HT2C-

receptorokon keresztül jön létre (1).  

2. Van-e szerepe  – a szerotoninreceptorok közül legutoljára felfedezett - 

5-HT7-receptornak absence epilepsziában?  

Nemrég vált ismertté, hogy az 5-HT1A-receptor mellett az 5-HT7-receptorok 

is nagy számban expresszálódnak a thalamusban (1) és ily módon 

feltételezhetően a THM kialakulásában is szerepet játszanak. Célunk a 

szerotonin e receptoron keresztül közvetített szerepének új, szelektív 

farmakológiai eszközökkel történő vizsgálata volt absence epilepsziában. 

 3. Az AMPA receptorok gátlása hogyan befolyásolja a THM-t, a 

vigilanciát és az állatok viselkedését az absence epilepszia genetikai 

állatmodeljében? 

Más állatmodellek felhasználásával nyert eredmények alapján az AMPA-

receptor antagonisták ígéretes antikonvulzív szereknek tűnnek. 

Kísérleteinkben két – más modellekben hatékonynak bizonyult – negatív 

AMPA modulátor - THM-ra, alvás-ébrenléti ciklusra és magatartására 

gyakorolt - hatását vizsgáltuk absence epilepsziában. 

4.  A glicin, mint NMDA-receptor co-agonista hogyan befolyásolja a 

THM-t és az alvás-ébrenléti ciklust absence epilepsziában? 

Az NMDA közvetítette glutamáterg neurotranszmisszió megértésének fontos 

állomása volt, a glicinnek, mint az NMDA-receptorhoz kapcsolódó co-

agonistának a felismerése (6). A korábbi vizsgálatok e tekintetben is 

ellentmondásosak. Két glicin-transzporter gátló hatásának vizsgálatával 

kerestük a választ e modulátorok szerepére absence epilepsziában. 

 

 Módszerek 
 

Vizsgálatainkat saját laborunkban felnevelt hím WAG/Rij (Wistar Albino 

Glaxo rats from Rijswijk, Hollandia) patkányokon végeztük (3). A standard 

körülmények között tartott állatok a szabványos tápot és vizet szabadon 

fogyaszthatták. A helyiségek állandó hőmérséklete (21 ± oC) és 12 órás 

sötét/fény periodicitása biztosítva volt.   

Krónikusan beültetett elektródák (frontális és parieto-occipitális epidurális 

EEG elektródák, valamint izomelektródák, EMG a hátsó nyaki izomban) 

segítségével poligráfiás (EEG, EMG és motoros aktivitás) felvételeket 

készítettünk az állatokról. Az alváskiértékelés az irodalomban leírt 

kritériumoknak megfelelően, vizuálisan történt. A THM összesített 

időtartamának és számának meghatározását ugyancsak vizuálisan végeztük.   

 

Statisztikai analízis 
A kapott adatokat egy vagy több szempontos varianciaanalízissel  (ANOVA) 

és Newman-Keuls post-hoc teszttel dolgoztuk fel.  
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Eredmények 
 

1. Az 5-HT2C-receptor agonista mCPP, a szelektív 5-HT2C-receptor 

antagonista SB-242084, a szelektív szerotoninvisszavétel-gátló 

citalopram és ezek kombinációjának hatásai WAG/Rij modellben.  

• Az mCPP dózisfüggően csökkentette a THM-t.  

• Az SB-242084 önmagában nem befolyásolta, de előkezelésként 

alkalmazva kivédte az mCPP THM-re gyakorolt hatását. 

Ugyankkor a vizsgált dózisban nem okozott vigilanciaváltozást, 

annak ellenére, hogy a korábban vizsgált 5-HT2A,B,C receptor 

antagonista ritanserin fokozta  a mélyalvást.   

• A citalopram önmagában csak enyhén fokozta a THM aktivitást, de 

a szelektív 5-HT2C antagonistával (SB-242084) együtt fokozta a 

THM aktivitást.   

2. A szelektív 5-HT7-receptor antagonista SB-258719 és a szelektív 5-

HT1A antagonista WAY-100635  hatása WAG/Rij modellben. 

• Az SB-258719 szignifikánsan csökkentette a THM aktivitást.  

• A WAY-100635 – az első 30 percben tapasztalt átmeneti 

aktivitásfokozódás után - szignifikánsan csökkentette a THM 

aktivitást a kontrollcsoporthoz képest.  

3. 1. A két negatív AMPA modulátor, a GYKI 52466 és a GYKI 53405 

alvás-ébrenlét ciklusra és viselkedésre gyakorolt hatásai. 

• A GYKI 52466 nagyobb dózisai azonnali magatartásváltozást 

idéztek elő: az első 8-10 percben az állatok nyugtalanná váltak, 

folyamatosan körbejártak a ketrecben, majd a beadástól számított 

8.-10. percben hirtelen fellépő koordinációs zavarra utaló jelek,  

ataxia egyértelmű tünetei látszottak. A 10. percet követően az 

állatok passzívvá váltak,  a motoros aktivitás teljesen megszűnt.  

• A GYKI 53405 nem okozott számottevő változást az állatok 

viselkedésében.  

• GYKI 52466 szignifikánsan csökkentette az aktív ébrenlét, míg 

növelte a passzív ébrenlét és a felületes alvás arányát. 

• Ezzel szemben a GYKI 53405 nem okozott szignifikáns változást 

az alvás-ébrenléti ciklusban.  

 

3. 2. A két negatív AMPA modulátor, a GYKI 52466 és a GYKI 53405  

THM-re gyakorolt hatása WAG/Rij modellben. 

• A GYKI 52466 dózisfüggően növelte THM aktivitást, ami 

egyértelmű összefüggést mutatott a vegyület vigilanciára kifejtett 

hatásával. 

• A GYKI 53405, a vigilanciához hasonlóan, a THM-t sem 

befolyásolta. 

• A GYKI 52466 előkezelésként alkalmazva sem befolyásolta 

érdemben az 5-HT1A-receptor agonista 8-OH-DPAT által 

megnövelt THM aktivitást. 

4. A két glicin-transzporter-1 gátló, az NFPS és az Org 24461 THM-

ra és alvás-ébrenlét ciklusra gyakorolt hatása absence 

epilepsziában. 

• Az NFPS és az Org 24461 csak a legmagasabb dózisaiban (10 

mg/kg) okozott átmeneti THM csökkenést.  

• Az észlelt átmeneti változás is a vigilanciára kifejtett változásokkal 

mutatott összefüggést.  
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Összefoglalás 
 

Dolgozatomban két szerotonin-receptor, az 5-HT2C- és az 5-HT7- 

receptor, valamint az AMPA-receptor és glicin-transzporter-1 szerepének, 

altípus szelektív molekulák felhasználásával, absence epilepszia genetikai  

állatmodelljében nyert vizsgálati eredményeit foglaltam össze. Kimutattuk, 

hogy a már ismert GABAerg, glutamáterg és dopaminerg neurotranszmitter-

rendszerek mellett a szerotoninerg rendszer is jelentősen befolyásolja a 

THM-t. Eredményeinket röviden úgy összegezhetjük, hogy az 5-HT absence 

epilepsziában kettős hatással bír: az 5-HT2C receptor  agonistával történő 

aktiválása vagy az extracellularis szerotoninszint növelése csökkenti az 

THM előfordulását, míg az 5-HT1A-receptor agonista vegyületek vagy az 

extracelluláris szerotoninkoncentráció növelése fokozza a THM-t. A 

szerotonerg neurotranszmisszió befolyásolásával a THM gyakoriságában 

létrehozott változások az alvás-ébrenlétre ható változásoktól függetlenek 

voltak. Ma már jól ismert, hogy a thalamusban az 5-HT7-receptorok is 

jelentős mennyiségben vannak jelen. Az 5-HT7-receptor szelektív 

antagonistájával végzett kísérleteink megerősítették hipotézisünket, mely 

szerint az 5-HT7-receptorok befolyásolják a THM-t  WAG/Rij állatokban: a 

szelektív 5-HT7-receptor antagonista szignifikánsan csökkentette a 

paroxizmusok számát, azok összesített, valamint átlagos időtartamát.  

Az AMPA-receptor antagonistákkal végzett állatkísérletes adatok 

alapján az AMPA receptorok ígéretes célpontnak tűnnek az epilepszia 

gyógyszeres kezelésében. Eredményeink azonban megkérdőjelezik az 

AMPA receptorok jelentőségét a THM kialakulásában, és jelzik, hogy a 

hatás egy része a vigilanciára gyakorolt hatáson keresztül valósul meg az 

általunk vizsgált modellben. Ehhez hasonlóan, az általunk vizsgált két glicin-

transzporter-1 gátló vegyület, csak a legmagasabb dózisában bizonyult 

átmenetileg hatékonynak és ez is a vigilanciára gyakorolt hatással függött 

össze. Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy az AMPA-receptorok 

más típusú epilepsziákban játszhatnak szerepet, és ehhez hasonlóan a glicin-

transzporter gátlók sem fejtenek ki markáns hatást absence epilepsziában.  

 
 

Irodalomjegyzék 
 

1. Barnes, N.M., Sharp, T., A review of central 5-HT receptors and 
their function. Neuropharmacology 38, 1083-1152. 1999.   

 
2. Browne, T.R. and Holmes, G.L.: Handbook of epilepsy 3rd ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003. 
 

3. Coenen, A.M., Drinkenburg, W.H., Inoue, M. and van Luijtelaar, 
E.L., Genetic models of absence epilepsy, with emphasis on the 
WAG/Rij strain of rats, Epilepsy Res. 12(2) 75-86. 1992. 

 
4. Filakovszky, J., Gerber, K., Bagdy, G., A serotonin-1A receptor 

agonist and N-methyl-D-aspartate receptor antagonist oppose each 
others effects in a genetic rat epilepsy model. Neurosci. Lett. 261, 
89-92. 1999. 

 
5. Filakovszky, J., Kantor, S., Halasz, P., Bagdy, G., 8-OH-DPAT 

and MK-801 affect epileptic activity independently of vigilance. 
Neurochem. Int. 38, 551-556. 2001. 

 
6. Johnson, J.W., Ascher, P. Glycine potentiates the NMDA response 

in cultured mouse brain neurons. Nature 1987,325:529-31. 
 

7. Halasz, P. et al. Spike-wave discharge and the microstrucure of 
sleep-wake continuum in idiopathic generalised epilepsy 
manifestations of generalized epilepsy with spike-wave pattern. 
Neurophysiol. Clin. 32. 38-53. 2002. 

 
8. McCormick, D.A., Cortical and subcortical generators of normal 

and abnormal rhythmicity, Int. Rev. Neurobiol., 49; 99-114. 2002. 
 



 7

9. Snead, O.C., 3rd, Basic mechanisms of generalized absence 
seizures, Ann. Neurol. 37, 146-57. 1995. 

 
10. Steriade, M., Synchronized activities of coupled oscillators in the 

cerebral cortex and thalamus at different levels of vigilance, Cereb. 
Cortex. 7. 583-604. 1997. 

 
 
 
Köszönetnyilvánítás 
 
Ezúton fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akiknek segítsége és 

támogatása nélkül ez az értekezés nem jött volna létre. Elsősorban, Prof. Dr. 

Bagdy Györgynek, aki értékes szakmai és témavezetői minőségén messze 

túlmutató emberi segítséget nyújtott munkám elvégzésében. Külön hálával 

tartozom Dr. Halász Péter Professzor Úrnak és Dr. Szűcs Anna Főorvos 

Asszonynak a dolgozat megírásához nyújtott értékes tanácsaikért.  

Munkatársaim közül külön köszönet illeti Dr. Kántor Sándort, aki szakmai 

segítségen túl, nagy türelemmel segített át a felmerült technikai és 

metodikai buktatókon.  

Szeretném megköszönni Dr. Anhauer Egonné Zsuzsának, Dr. Módosné 

Ányok Editnek és Nagy Rezsőné Nórának kitűnő asisztensi munkájukat, 

valamint a kifogyhatatlan segítőkészségüket és a derüt, amit maguk körül 

sugároztak.   

Köszönettel tartozom Dr. Juhász Gabriellának, Dr. Gráf Mártonnak, Andó 

Rómeónak, Balogh Brigittának, Gonda Xéniának, Gyöngyösi Norbertnek, 

akikkel együtt dolgozhattam, gondolkozhattam. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm családom megértő türelmét, 

szeretetét és támogatását. 

 

Saját közlemények jegyzéke 
 
 
Az értekezés anyagát képező szakcikkek 
 
 
 

1. Kantor, S., Jakus, R., Bodizs, R., Halasz, P., and Bagdy, G.: Acute 
and long-term effects of the 5-HT2 receptor antagonist ritanserin on 
EEG power spectra, motor activity, and sleep: changes at the light-
dark phase shift. Brain Research, 943: 105-111, 2002.  

 
2. Jakus, R., Graf, M., Juhasz, G., Gerber, K., Levay, G., Halasz, P., 

and Bagdy, G.: 5-HT2C receptors inhibit and 5-HT1A receptors 
activate the generation of spike-wave discharges in a genetic rat 
model of absence epilepsy. Experimental Neurology, 184: 964-
972, 2003.  

 

3. Jakus, R., Graf, M., Ando, R.D., Balogh, B., Gacsalyi, I., Levay, 
G., Kantor, S., and Bagdy, G.: Effects of two non-competitive 
AMPA receptor antagonists GYKI 52466 and GYKI 53405 on 
spike-wave discharges, vigilance and behavior in a genetic rat 
model of absence epilepsy.  Brain Research, 1008: 236-244, 2004. 

 
 

4. Graf, M., Jakus, R., Kantor, S., Levay, G., and Bagdy, G.: 
Selective 5-HT1A and 5-HT7 antagonists decrease epileptic activity 
in the WAG/Rij rat model of absence epilepsy. Neuroscience 
Letters, 359: 45-48, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

Egyéb közlemények, előadások, poszterek 
 
 

1. David J. Moser, PhD; Russell M. Bauer, PhD; Robin L. Gilmore, 
MD; Duane E. Dede, PhD; Eileen B. Fennell, PhD; James J. 
Algina, PhD; Rita Jakus, MD; Steven N. Roper, MD; Tricia M. 
Zawacki; Ronald A. Cohen, PhD: Electroencephalographic, 
Volumetric, and Neuropsychological Indicators of Seizure Focus 
Lateralization in Temporal Lobe Epilepsy. Archives of Neurology, 
57(5), 707-712, 2000. Szakcikk. 

 
2. Juhasz, G., Zsombok, T., Laszik, A., Jakus, R., Faludi, G., 

Sotonyi, P., and Bagdy, G.: Despite the general correlation of the 
serotonin transporter gene regulatory region polymorphism (5-
HTTLPR) and platelet serotonin (5-HT) concentration, lower 
platelet serotonin concentration in migrain patients is independent 
of the 5-HTTLPR variants. Neuroscience  Letters, 350: 56-60, 
2003. Szakcikk. 

 
3. Balogh, B., Molnar, E., Jakus, R., Quate, L., Olverman, H.J., 

Kelly, P.A.T., Kantor, S., and Bagdy, G.: Effects of a single dose 
of 3,4-Methylenedioxyamphetamine on circadian patterns, motor 
activity and sleep in drug-naive rats and rats previously exposed to 
MDMA. Psychopharmacology, 173: 296-309, 2004. Szakcikk. 

 
4. Sandor Kantor, Rita Jakus, Brigitta Balogh, Anita Benko, Gyorgy 

Bagdy: Increased wakefulness, motor activity and decreased theta 
activity after selective blockade of the 5-HT2B receptor by the 
subtype-selective antagonist SB-215505. British Journal of  
Pharmacology, 142:1332-1342, 2004. Szakcikk. 

 
5. Kantor, S., Jakus, R., Bagdy, G. Szerotonin receptorok szerepe a 

vigilancia szabályozásában. II. Magyar Viselkedés-élettani 
Konferencia, Budapest, Magyarország; 2001. Előadás. 

 
6. Kantor, S., Jakus, R., Bagdy, G. Szerotonin receptorok szerepe a 

vigilancia szabályozásában. II. Magyar Viselkedés-élettani 
Konferencia, Budapest, Magyarország; 2001. Előadás. 

 
7. Kantor, S., Jakus, R., Juhasz, G., Graf, M., Halasz, P., Bagdy, G. 

Effects of the 5-HT2 receptor antagonist ritanserin on EEGQ, 

motor activity, and sleep: changes at the light-dark phase shift. 
Poster. 4th Internetional Congress of Pathophysiology, Budapest, 
Hungary, June 29-July 5. Acta Physiol. Hun. 89.P:276; 2002. 
Poster. 

 
8. Sandor Kantor, Rita Jakus, Peter Halasz and Gyorgy Bagdy: 

Effect of the selective 5-HT2B receptor antagonist SB-215505 on 
sleep stages, sleep EEG and motor activity in the rat. Poster 
European Course on Sleep Medicine and Sleep Research, Munich, 
November 6-8, 2003. Poster. 

 
9. Kántor Sándor, Balogh Brigitta, Jakus Rita, Bagdy György: A 

szerotonerg rendszer szerepe az alvás szabályozásában. (The role 
of the serotonergic system in the regulation of sleep). A Magyar 
Alvástársaság szimpóziuma, Budapest, 2004. 06. 18. Előadás. 

 
10. R. Jakus, M. Graf, R.D. Ando, B. Balogh, I. Gacsalyi, G. Levay, 

S. Kantor and G. Bagdy: Effects of AMPA receptor antagonists 
GYKI 52466 and GYKI 53405 on spike-wave discharges, 
vigilance and behaviour in a genetic rat epilepsy model. 4th 
EPHAR, Porto, Portugalia, 2004. 14-17. July Poster. Fundamental 
and Clinical Pharmacology 18, suppl.1. pp. 48, 2004. 
 

11. R. Jakus, M. Graf, G. Juhasz, B. Balogh, G. Levay, K. Gerber, 
and G. Bagdy:Activation of 5-HT2C receptors inhibit, and 5-HT1A 
and 5-HT7 receptors activate the generation of spike-wave 
discharges in a genetic rat epilepsy model. 4th EPHAR, Porto, 
Portugalia, 2004. 14-17. July. Poster. Fundamental and Clinical 
Pharmacology 18, suppl.1. pp. 41, 2004. 
 

12. B. Balogh, R. Jakus, S. Kantor, M. Graf, A. Benko, G. Bagdy: 
Effects of  3,4-Methylenedioxymethamphetamine on motor 
activity, sleep and circadian patterns in drug-naďve rats and rats 
previously exposed to MDMA. EPHAR 2004, Porto, 2004. 07. 14-
17 ; Fundamental and Clinical Pharmacology 18, suppl.1. pp. 
104, 2004. 

 
13. B. Balogh, R. Jakus, E. Molnar, S. Kantor, G. Juhasz, G. Bagdy: 

Sleep and vigilance effects of 3,4-ethylenedioxymethamphetamine 
in rats in a 28 days long, 24-hour continous monitoring study. 
Serotonin Club Meeting 2004, Porto, 2004. 07. 18-19.; 



 9

Fundamental and Clinical Pharmacology 18, suppl.1. pp. 150, 
2004. 

 
14. S. Kantor, R. Jakus, B. Balogh, A. Benko, G. Bagdy: Increased 

wakefulness, motor activity and decreased theta activity after 
selective blockade of the 5-HT2B receptor by the subtype-selective 
antagonist SB-215505. 17th Congress of the ESRS, Prague , Czech 
Republic, October 5–9, 2004. Journal of Sleep Research 13, 
suppl. 1., P. 382, 2004. 

 
15. S. Kantor, R. Jakus, E. Molnar, N. Gyongyosi, G. Bagdy: 

Opposite changes in theta activity after potent anxiolytic doses of 
the 5-HT2C receptor antagonist SB-242084 and chlordiazepoxid. 
Spring Symposium of the Hungarian Society for Experimental and 
Clinical Pharmacology, June 6-7 2005, Budapest, Hungary 

 
16. S. Kantor, R. Jakus, E. Molnar, N. Gyongyosi, G. Bagdy: Effect 

of potent anxiolytic doses of the 5-HT2C receptor antagonist SB-
242084 and chlordiazepoxide on vigilance states in freely moving 
conscious rats. 19th Annual Meeting of the Associated 
Professional Sleep Societies, June 18-23, 2005 Denver, Colorado, 
USA. Sleep 28,  P.120, 2005. 

 
17. R. Jakus, I. Balogh, L. Szegedy: Use of non-invasive methods in the 

diagnosis of cerebrovascular diseases. 25th Danube – Symposium for 
Neurological Sciences, Budapest, Hungary, 1992. Előadás. 

 
18. Jakus Rita, Szegedy László: A carotis Duplex scan vizsgálatok 

jelentősége a cerebrovascularis megbetegedések diagnosztikájában. 
A Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága Tiszántúli Tagozatának 
Tudományos Ülése, Siófok, 1993. Előadás. 

 
19. R. Jakus, I. Mayer: Differencial diagnostic problems of multiplex 

sclerosis: case report of a 37 years old man. IV. Nemzetközi 
Neuroradiológiai Kongresszus, Miskolc, 1993. Előadás. 

 
20. Jakus Rita, Balogh Ildikó: Az a. carotis elváltozásai és az agyi 

perfúziós viszonyok összefüggése (Carotis Duplex scan és agyi 
SPECT-vizsgálat összefüggése alapján). Ifjú Neurológusok IX. 
Fóruma, Győr, 1993. Előadás. 

 

21. Jakus Rita,  Baraczka Krisztina, Dr. Szegedy László: 
Belgyógyászati autóimmun betegségek központi idegrendszeri 
megnyilvánulásai. – Autoimmun betegség része-e a stroke? A 
Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága Tiszántúli Tagozata 
XXIV. Tudományos Ülése, Hajdúszoboszló, 1994. Előadás.  

 
22. R. Jakus, É. Fehérvári, Á. Dévai, J. Hidvégi, L. Szegedy: 

Polymyositis as a praneoplastic syndrome – a case report. 32nd 
National Congress of the Hungarian Society of Neurologists and 
Psychiatrists and Joint Meeting of British and Hungarian 
Neurologists, Budapest, Hungary, 1995. Előadás.  

 
23. Juhász Gabriella, Jakus Rita: Neurológiai betegek gondozása 

Skóciában és Floridában. Fiatal Neurológusok XII. Fóruma, Vác, 
1997. Poszter. Ideggyógyászati Szemle (Clinical Neuroscience) 
50:339; 1997.  

 
 


