
LİPOPOLİSAKKARİT İLE OLUŞTURULMUŞ ERKEN DOĞUM MODELİNDE 

LEPTİN VE GHRELİN UYGULAMASININ ABSANS EPİLEPSİ VE OKSİDATİF 

STRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

     Gebelik sırasında gram negatif bakteriyel enfeksiyon tanısı konmuş annelerde erken doğum 

riski artmaktadır. İnflamasyona bağlı erken doğan bebeklerde epilepsi, beyinde ak madde hasarı 

ve serebral palsi gibi önemli nörolojik bozuklukların oluşma riski artmaktadır. Lipopolisakkarit 

(LPS) sıçanlarda inflamasyon ve erken doğum modeli oluşturmak için yaygın kullanılan bir 

ajandır. Bu çalışmada, genetik absans epilepsili Wistar Albino Glaxo/Rijswijk (WAG/Rij) 

sıçanlar, anne karnında lipopolisakkarite ve eş zamanlı olarak tokluk ve açlık hormonları olarak 

da bilinen leptin veya ghreline maruz bırakıldı. Maruziyete bağlı, inflamasyonla tetiklenen 

erken doğumun, sıçanların, erişkin dönemlerinde absans nöbetlerin karakteristik EEG bulgusu 

olan SWD (Spike-Wave Discharges, Diken Dalga Deşarjı) aktiviteleri serum ve çalışmamızda 

incelediğimiz beyin bölgelerinde (hipokampus, korteks, talamus) total oksidan/antioksidan 

seviyeleri (TOS, TAS), NO, MDA, GSH, TNF-α, IL-1β, IL-6, NF-kß ve galanin düzeyleri 

üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

   Gebe sıçanlar, uygulama yapılmamış Naif, Gebeliğin 15. ve 16. Gününde iki doz serum 

fizyolojik (SF) uygulanan SF+SF, Gebeliğin 15. ve 16. Gününde LPS ve SF uygulanan 

LPS+SF, gebeliğin 15. ve 16. Gününde LPS ve leptin uygulanan LPS+Leptin ve Gebeliğin 15. 

ve 16. Gününde LPS ve ghrelin uygulanan LPS+Ghrelin olacak şekilde beş gruba ayrılmıştır. 

Uygulamalar intraperitoneal (karın zarı içi) kilo doz ayarlı şekilde yapılmıştır. Bu beş gruptan 

doğan yavrular, laktasyon dönemi sonunda annelerinden ayrılarak deney grupları bu şekilde 

oluşturulmuştur; Naif, SF+SF, LPS+SF, LPS+Leptin ve LPS+Ghrelin 

    Doğan yavruların erişkin dönemlerinde (6 aylık) absans nöbetlerin karakteristik EEG 

bulgusu olan SWD (Spike-Wave Discharges, Diken Dalga Deşarjı) aktiviteleri serum ve 

çalışmamızda incelediğimiz beyin bölgelerinde (hipokampus, korteks, talamus) total 

oksidan/antioksidan seviyeleri (TOS, TAS), NO, MDA, GSH, TNF-α, IL-1β, IL-6, NF-kß ve 

galanin düzeyleri istatistiksel olarak değerlendirildi. 

     WAG/Rij sıçanlarda LPS ile oluşturulan maternal inflamasyon erken doğumu tetiklemiştir. 

LPS+SF uygulamasıyla doğan yavruların erişkin dönemi serum ve beyin dokularında, kontrol 

gruplarına göre TOS ve TNF-α, IL-1β, IL-6, NF-kß, galanin seviyelerinde artış yaratarak hem 

bağışıklık fonksiyonlarını olumsuz etkilemiş hem de oksidatif strese sebep olmuştur. LPS ile 

uygulanan leptin ise LPS+SF uygulanan gruba göre TNF-α, IL-1β, IL-6, NF-kß, galanin 

seviyelerini düşürmüş TAS’yi arttırmıştır ayrıca leptin uygulanan bu grupta kontrol gruplarına 



göre serum NO düzeyi yüksek, beyin dokularında ise MDA seviyeleri düşük iken serum ve 

beyin dokularında sitokin seviyeleri arasında fark bulunmamıştır. Leptin’in bağışıklık 

fonksiyonlarını düzenlemede ve oksidatif strese karşı etkili olduğu tespit edilmiştir. LPS ile 

uygulanan ghrelin ise LPS’in olumsuz etkilediği bağışıklık fonksiyonlarına etki etmemiş ancak 

LPS+SF grubuna göre TAS’yi arttırmış, TOS’yi azaltmıştır böylece oksidan strese karşı 

koruyucu etkili bulunmuştur. Absans nöbet aktivitesi (toplam SWD sayı, süre ve ortalaması) 

değerlendirildiğinde, LPS+Leptin uygulanan grupta, Naif ve SF+SF gruplarına göre nöbet 

aktivitesi baskılanmış, leptinin antiepileptik özelliği gösterilmiştir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


