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Bifentryna należy do grupy pyretroidówo silnych właściwościach owadobójczych. Należy do 

pyretroidów typu I, a jej podstawowy mechanizm działania na owady to neurotoksyczność 

wywoływana przez blokowanie zależnych od potencjału kanłów sodowych neuronów. Bifentryna jest 

metabolizowana  na drodze hydrolizy wiązania  estrowego. Katalizują ją karboksyesterazy wątrobowa 

oraz osoczowa. Drugi etap metabolizmu tych związków to utlenianie reszty alkoholowej przy udziale 

zależnych od cytochromu P450 monooksygenaz. Kolejno następują utlenianie i hydroliza. Po tym 

dochodzi do sprzęgania metabolitów z siarką lub glukuronianem. Metabolity są wydalane z 

organizmów nie- docelowych, w tym człowieka, z moczem. 

Bifentryna jest szeroko stosowana w rolnictwie, weterynarii, w ochronie zdrowia publicznego w celu 

zwalczania owadów szkodników.  Pyretroidy moga być stosowane  dozwalczania owadów i roztoczy, 

które są wektorami niebezpiecznych chorób infekcyjnych (komarów przenoszących zarodźce malarii, 

wirus Zika, wirus żółtej febry czy kleszczy przenoszących boreliozę, babesziozę i anaplazmozę, 

kleszczowe zapalenie mózgu). Ludzie narażeni są na ich potencjalnie toksyczne działanie wdychając 

aerozole zawierające ten pyretroid, przez tekstylia,  jak również mogą być narażeni drogą 

pokarmową, spożywając żywność i wodę skontaminowaną tym pestycydem. 

 Istnieją doniesienia na temat działania immunotoksycznego i hepatotoksycznego, a także 

nefrotoksycznego pyretroidów.  

Celem pracy było zbadanie wpływu bifentryny podawanej dootrzewnowo przez 28 kolejnych dni w 

dawce 1,61mg/kg przez 28 kolejnych dni, 4,025mg/kg lub 8,05mg/kg m.c. samicom myszy albino 

Swiss na poziom TNF α i IL 1 β w wątrobach i nerkach. 

W doświadczeniu wykorzystano wątroby i nerki pozyskane z 32 samic myszy Albino Swiss. Myszy 

przebywały w standardowych warunkach laboratoryjnych. 

Za LD50  dootrzewnowe bifentryny przyjęto dawkę 16,1mg/kg masy ciała.  

Zwierzęta podzielono na 4 grupy po 8 sztuk: 



0-Kontrola – myszy otrzymywały co dzień sól fizjologiczną (0,9 % NaCl) i.p. przez 28 kolejnych dni 

1 - Bifentryna: 1,61 mg/kg m.c. /28 dni2 - Bifentryna: 4,025 mg/kg m.c. /28 dni3 - Bifentryna: 8,05 

mg/kg m.c./28 dni. 

Zwierzęta z grup: 1,2,3, co dzień otrzymywały dootrzewnowo roztwory bifentryny. 29. dnia 

doświadczenia myszy zostały uśmiercone, pobrano ich wątroby i nerki. Po rozmrożeniu wątroby i 

nerki homogenizowano. Do oznaczania stężeń TNFα oraz interleukiny 1β zastosowano testy ELISA 

zakupione od producenta Cloud-Clone Corp. USA, 1127Richmond Ave Suite104, Houston, TX 

77082USA.  

 Do opracowania uzyskanych wyników badań, stosowano program statystyczny Statistica dla 

Windows wersja 12.0 firmy StatSoft (licencja akademicka dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).  

W doświadczeniu stwierdzono, że narażenie myszy na bifentrynę w dawce 1,61mg/kg m.c. przez 28 

dni nieznacznie  zwiększa stężenie IL 1β w nerkach  (średnia ±SD wynosiła 12,80125 ± 19,62989   

pg/ml) w porównaniu do grupy kontrolnej otrzymującej sól fizjologiczną (3,93737 ± 2,38382 pg/ml). 

Stężenie interleukiny 1β w nerkach  zwiększa się w porównaniu do grupy kontrolnej po narażeniu na 

bifentrynę w dawce 4,025mg/kg m.c. (9,848500±7,966088 pg/ml). Jeszcze bardziej  stężenie 

interleukiny 1β w nerkach  zwiększa się w porównaniu do grupy kontrolnej po narażeniu na 

bifentrynę w dawce 8,05mg/kg mc  (11,27825± 5,20188 pg/ml); p<0,05. 

Narażenie myszy na bifentrynę w dawce 1,61 mg/kg mc przez 28 dni nie wpływa istotnie na stężenie 

IL 1β w wątrobach (52,1590±33,56327 pg/ml) vs  grupa kontrolna (53,5351±23,91173 pg/ml). 

Nieznaczny wzrost stężenia IL 1β w wątrobach myszy obserwowano po narażeniu na bifentrynę w 

dawce 4,025 mg/kg .c.(78,1971±60,08098pg/ml) 

Najwyższe poziomy IL 1β w wątrobach myszy obserwowano po narażeniu na bifentrynę w dawce 

8,05 mg/kg m.c. (106,5424±79,90519pg/ml), lecz nie były one istotnie statystycznie większe niż w 

grupie kontrolnej (p > 0,05). 

W wyniku analizy stężeń TNF-α w nerkach  w grupie kontrolnej oraz grupie myszy narażonej na 

bifentrynę w dawce  1,61 mg/kg mc przez 28 dni zaobserwowano istotny statystycznie  wzrost 

stężenia TNFα w grupie myszy narażonych na pyretroid (9,5386±3,60259pg/ml) vs  

(6,04113±1,66230pg/ml)  grupa kontrolna; p <0,05. Różnica stężeń TNF α w nerkach miedzy grupą 

kontrolną a narażoną na bifentrynę w dawce 4,025 mg/kg m.c.  przez 28 dni  

(6,39075±2,13729pg/ml) nie była istotna statystycznie (p > 0,05). Stężenie TNF-α w grupie narażonej 

na bifentrynę w dawce  8,05 mg/kg mc przez 28 dni było niższe (5,45800±1,12733pg/ml) niż w grupie 

kontrolnej. 

Narażenie myszy na bifentrynę wywołuje nieistotne statystycznie zmiany stężeń TNFα w wątrobach 

myszy narażonych na ten pestycyd w dawce 1,61 mg/kg (7.9052±5,29988pg/ml), 4,025mg/kg 

(5,8079±1,51561pg/ml)  oraz 8,05mg/kg (6,3908±1,78876pg/ml)  przez 28 dni w porównaniu do 

grupy kontrolnej (7,6154±2,4172 pg/ml). Przy narażeniu myszy na bifentrynę w dawce 4,25 mg/kg w 

wątrobach myszy stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację miedzy stężeniem  TNFα a 

stężeniem interleukiny  IL-1β; p<0,05. 

WNIOSKI 

 Bifentryna podawana przez 28 dni zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek w mechanizmie wywoływania 

stanu zapalnego ponieważ wywołuje ona wzrost stężeń cytokin prozapalnych (TNF α oraz IL 1β) w 

tym narządzie u  myszy. Istnieje dodatnia korelacja między stężeniem  TNFα a stężeniem  IL-1β  w 



wątrobach myszy narażonych na średnia dawkę bifentryny w modelu zatrucia podostrego, co 

potwierdza, że ten narząd także uleg uszkodzeniu w wyniku powtarzającego się narażenia na ten 

pestycyd. 

 

9. SUMMARY 

 

 

 

Bifenthrin belongs to the group of pyrethroids which show a very high toxicity to insects. It belongs 

to pyrethroids of the 1st type, and its basic effect on insects is neurotoxicity evoked by blocking 

potential-dependent sodium channels in neurons. Bifenthrin is metabolised via hydrolisis of ester 

bonds. It is catalised by hepatic and plasma carboxyesterases. The second step of metabolism of the 

compound is oxidation of the alcohol moiety with  participation of cytochrome P450-dependent 

monooxygenases. The following processes are oxidation and hydrolysis. This is followed by coupling 

of metabolites with sulfur or glucuronate. Metabolites are excreted from non-target organisms, 

including man, with urine.  

Bifenthrin is widely used in agriculture, veterinary and for public health protection in order to fight 

insects pests. Pyrethroids can be used to control insects and ticks, which are vectors of dangerous 

infectious diseases (mosquitoes carrying malaria, Zika virus, yellow fever virus or ticks, that carry 

borreliosis, babesiosis and anaplasmosis, tick-borne encephalitis). People are exposed to their 

potentially toxic effect in many ways: when they inhale aerosols containing such  pyrethroid, through 

contact with fabrics soaked in pyrethroids, as well as by the digestive system- when they eat food 

and water contaminated with pesticides.  

There are reports on immunotoxic and hepatotoxic as well as nephrotoxic actions of pyrethroids.   

The aim of the study was to examine the effect of bifenthrin administered intraperitoneally for 28 

consecutive days at a dose of 1.61mg / kg , 4.025mg / kg or 8,05 mg/kg for 28 consecutive days to 

female albino Swiss mice on TNF α and IL 1 β levels in the liver and kidneys. 

In the experiment there were used the livers and kidneys obtained from 32 female Albino Swiss mice. 

The mice were kept in standard laboratory conditions.  

An intraperitoneal bifenthrin dose of LD50 was 16.1 mg / kg body weight. 

The animals were divided into 4 groups; each of 8 mice: 

0 - Control – the mice were given saline i.p. for 28 consecutive days,1 - Bifenthrin: 1,61 mg/kg body 

mass /28 days2 - Bifenthryn: 4,025 mg/kg body mass /28 days3 - Bifenthryn: 8,05 mg/kg body 

mass/28 days. 

The animals of the 1st, 2nd and 3rd group received intraperitoneally solutions of bifenthrin every 

day. On the 29th day of the experiment the mice were sacrificed and their livers and kidneys were 

obtained. After thawing, the livers and kidneys were homogenized. The ELISA tests were used to 

determine TNFα and interleukin 1β concentrations purchased by Cloud-Clone Corp. USA, 

1127Richmond Ave Suite104, Houston, TX 77082USA.  



Statistica for Windows version 12.0 from StatSoft company (academic license for the Medical 

University in Lublin) statistical program was used for analysis of the obtained results. 

In the experiment, it was found that the mouse exposure to bifenthrin at a dose of 1.61mg / kg body 

mass for 28 days slightly increases the concentration of IL 1β in the kidneys (mean ± SD was 12.80125 

± 19.62989 pg / ml) in comparison with the control group receiving saline (3,93737 ± 2,38382 pg/ml). 

The concentration of IL-1β  slightly increases in comparison with the control group after exposure to 

bifenthrin at a dose of 4,025mg/kg body mass (9,848500±7,966088 pg/ml). The concentration of IL-

1β in kidneys is even higher  after exposure to bifenthrin at a dose of 8,05mg/kg body mass  

(11,27825± 5,20188 pg/ml) in comparison with the control group; p<0,05.  

The exposure of mice to bifenthrin at a dose of 1,61 mg/kg body mass for 28 days does not influence 

the IL- 1β concentration in the livers (52,1590±33,56327 pg/ml) vs the control group 

(53,5351±23,91173 pg/ml). There was a slight increase of the IL- 1β concentration in mice livers after 

expose to bifenthrin at a dose of 4,025 mg/kg .c.(78,1971±60,08098pg/ml). 

The highest concentrations of IL 1β  in the  livers were observed after exposure to bifenthrin at a 

dose 8,05 mg/kg body mass (106,5424±79,90519pg/ml); however, they were not significantly 

statistically higher than the ones in the control group (p > 0,05). 

As a result of the analysis of TNF-α concentrations in kidneys of the mice in the control group and  

the ones in the group of mice exposed to bifenthrin at a dose 1,61 mg/kg body mass for 28 days a 

statistically significant increase of TNFα concentration was observed in the group of mice exposed to 

the pyrethroid (9,5386±3,60259pg/ml) vs  control group (6,04113±1,66230pg/ml) ; p <0.05. After 

exposure to bifenthrin at the dose of 4,025 mg/kg m.c.  for 28 days the  TNF-α concentrations in 

kidneys (6,39075±2,13729pg/ml) was not significantly different when compared to the control group. 

The difference between TNF α concentrations in kidneys of the control group and the one exposed to 

bifenthrin at a dose 8,05 mg/kg body mass for 28 days was even lower (5,45800±1,12733pg/ml); 

p>0.05.  

The exposure of mice to bifenthrin does not induce any statistically significant change in TNFα levels 

in the livers of mice exposed to this pesticide at a dose of 1.61 mg / kg (7.9052±5,29988pg/ml), 

4,025mg/kg (5,8079±1,51561pg/ml) and 8,05mg/kg (6,3908±1,78876pg/ml)  for 28 days in 

comparison with the control group (7,6154±2,4172 pg/ml). After exposure to bifenthrin at a dose  

4,25 mg/kg in the mice kidneys there is a statistically positive correlation between  TNFα  and the 

concentration of  IL-1β; p<0,05. 

CONCLUSIONS 

 Bifenthrin administered for 28 days increases the risk of kidney damage in the mechanism of 

induction of inflammation because it causes an increase in the levels of proinflammatory cytokines 

(TNF α and IL 1β) in this organ in mice. There is a positive correlation between TNFα concentration 

and IL-1β concentration in the liver of mice exposed to the average dose of bifenthrin in the subacute 

poisoning model, confirming that this organ has also been damaged due to repeated exposure to this 

pesticide. 


