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Deltametryna jest jednym z pyretroidów rekomendowanych przez WHO do stosowania 

w pomieszczeniach mieszkalnych celem ochrony ludzi przed owadami,             a w szczególności 

przed komarami przenoszącymi zarodźce malarii. Ponadto jest stosowana w rolnictwie i 

ogrodnictwie w celu zwalczania owadów, szkodników upraw.Ze względu na możliwość 

narażenia ludzi na deltametrynę drogą wziewną, z pokarmem oraz wodą, istnieje potrzeba 

systematycznej oceny ryzyka zatruć ludzi, monitorowania możliwych objawów zatrucia oraz 

opracowania kierunków działań profilaktycznych oraz poszukiwania skutecznych metod 

leczenia.  

IL-1β oraz TNF-α są cytokinami będącymi głównymi wykładnikami stanu zapalnego i 

stanowią istotny marker uszkodzenie szeregu narządów i tkanek organizmów żywych. Istnieje 

niewiele doniesień dotyczących wpływu deltametryny na stężenia cytokin w tkanach zwierzat 

doświadczanych. 

Celem pracy było zbadanie hepatotoksycznego oraz nefrotoksycznego działania 

różnych dawek deltametryny. Analizę przeprowadzono oceniając stężenia IL-1β oraz TNF-α w 

homogenatach tkanki wątroby i nerek myszy szczepu Albino Swiss poddanych  28 -  dniowej 

intoksykacji delametryną w dawkach: 8,3mg/kg m.c.; 20,75mg/kg m.c. i 41,5mg/kg m.c. 

Doświadczenie   przeprowadzono na 32 dorosłych myszach, samicach szczepu Albino 

Swiss o masie ciała: 20-25g, którym przez 28 dni jeden raz na dobę podawano dootrzewnowo  

deltametrynę.  

Zwierzęta doświadczalne podzielono na 4 grupy  liczące po 8 zwierząt każda. Dobór 

zwierząt, zarówno do grup badanych, jak również do grupy kontrolnej był przypadkowy. 

 Grupa 1 – kontrolna – zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo sól fizjologiczną (0,9% 

NaCl) przez 28 kolejnych dni. 

 Grupa 2 – zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo deltametrynę w dawce 41,5 mg/kg 

m.c. przez 28 kolejnych dni. 

 Grupa 3 – zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo deltametrynę w dawce 20,75 mg/kg 

.m.c. przez 28 kolejnych dni. 

 Grupa 4 – zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo deltametrynę w dawce 8,3 mg/kg 

m.c. przez 28 kolejnych dni. 

29 dnia doświadczenia myszy zostały uśmiercone przez dekapitację, po uprzednim, 

dootrzewnowym podaniu środka nasennego Vetbutal w dawce 25 – 30 mg/kg m.c. W kolejnym 

etapie pobrano ich wątroby i nerki. Pobrane narządy homogenizowano. W homogenatach 



narządów oznaczono stężenie IL-1β i TNF-α przy pomocy czytnika ELISA.  Uzyskane wyniki 

badań pddano analizie ststystycznej. 

Przeprowadzone badania wykazały, że deltametryna w sposób istotny wpłynęła na 

zmianę stężeń IL-1β w homogenatach tkanki wątroby badanych zwierząt.   

We wszystkich grupach badanych zwierząt poddanych 28 - dniowej intoksykacji  

dawkami deltametryny w wysokości 41,5 mg/kg m.c.; 20,71mg/kg m.c. oraz 8,3 mg/kg m.c., 

stężenie  IL-1β  w tkance wątroby było istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej. Najwyższe 

stężenie IL-1β obserwowano w wątrobach myszy otrzymujących najwyższą dawkę 

deltametryny. 

Stężenia IL-1β w nerkach badanych grup zwierząt obciążonych różnymi dawkami 

deltametryny nie różniło się istotnie od wartości obserwowanych w grupie kontrolnej.  

Analizując stężenie TNF-α w homogenatach tkanki wątroby zwierząt poddanych 28 – 

dniowej intoksykacji różnymi dawkami deltametryny nie stwierdzono również statystycznie 

istotnych różnic w stosunku do grupy kontrolnej. 

Stężenie TNF-α w nerkach myszy otrzymujących dootrzewnowo najwyższą dawkę 

deltametryny (41,5 mg/kg m.c.) było istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej. W pozostałych 

grupach zwierząt obciążonych dawkami deltametryny w wysokości zarówno: 20,75 mg/kg 

m.c., jak i 8,3 mg/kg m.c., różnice te nie były statystycznie istotne. Najwyższe stężenie TNF-α 

obserwowano w grupie zwierząt otrzymujących najwyższe dawki deltametryny.  

Przeprowadzone badania wskazują również na istnienie dodatniej, statystycznie istotnej 

korelacji między stężeniami TNF-α, a Il-1β  w wątrobach zwierząt poddanych 28 – dniowej 

intoksykacji deltametryną w dawce 8,3 mg/kg m.c. Zależności takiej nie obserwowano jednak 

w grupach zwierząt poddanych 28 - dniowej ntoksykacji wyższymi dawkami delatemetryny 

oraz w nerkach badanych zwierząt. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań sformulowanonastepujące wnioski: 

 

 
1. Podostre zatrucie deltametryną  zwiększa istotnie stężenie  Il-1β   w wątrobach zwierząt  

doświadczalnych w sposób wprost proporcjonalny do wysokości dawki tego pyretroidu, 

co potwierdza jej hepatatoksyczne działanie.  

2. 28 –dniowa intoksykacja deltametryną w dawce 41,5 mg/kgm.c indukuje wzrost 

stężenia TNF-β w nerkach zwierząt doświadczalnych so sugeruje jej nefrotoksyczne 

działanie. 

3. Istnieje dodatnia, statystycznie istotna korelacja między stężeniami TNF-α a Il-1β   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  SUMMARY 

 
 

Deltamethrin is one of the pyrethroids recommended by WHO for use in residential 

areas to protect people from insects, in particular against mosquitoes carrying malaria germs. 

In addition, it is used in agriculture and horticulture to combat insects, crop pests. Due to the 

possibility of human exposure to deltamethrin  via inhalation, with food and water,  there is a 



need for a systematic assessment of the risk of poisoning people, monitoring possible symptoms 

of poisoning and developing preventive measures and seeking effective treatments. 

The aim of the study was to investigate the hepatotoxic and nephrotoxic effects of 

various doses of deltamethrin. The analysis was performed assessing the concentration of IL-

1β and TNF-α in liver and kidney tissue homogenates of Albino Swiss strain mice undergoing 

28-day intoxication with delamethrin at doses:                             8.3 mg / kg bw; 20.75mg / kg 

bw and 41.5mg / kg bw.  

IL-1β and TNF-α are cytokines engaged in development of  inflammation and are an 

important markers of organ damage. There are few reports on the effect of deltamethrin on 

cytokine levels in the tissues of experimental animals. 

The experiment was conducted on 32 adult mice, female Albino Swiss strain, body 

weight: 20-25g, who were intraperitoneally administered deltamethrin once daily for 28 days. 

The experimental animals were divided into 4 groups of 8 animals each. The selection 

of animals for both the study groups and the control group was random. 

Group 1 - control - animals that received intraperitoneal saline (0.9% NaCl) for 28 

consecutive days. 

Group 2 - animals receiving intraperitoneal deltamethrin at a dose of                                   

41.5 mg / kg for 28 consecutive days. 

Group 3 - animals that received deltamethrin intraperitoneally at a dose of  20.75 mg / 

kg. for 28 consecutive days. 

Group 4 - animals that received deltamethrin intraperitoneally at a dose of 8.3 mg / kg 

for 28 consecutive days. 

 

On day 29 of the experiment, mice were sacrificed by decapitation following 

intraperitoneal administration of Vetbutal at a dose of 25-30 mg / kg bw. The livers and kidneys 

were collected. The removed organs were homogenized. IL-1β and TNF-α levels were 

determined in organ homogenates using an ELISA reader. The obtained test results were 

subjected to statistical analysis. 

The study showed that deltamethrin significantly affected the change in IL-1β 

concentrations in liver tissue homogenates of the animals studied. 

In all groups of test animals subjected to 28-day intoxication with deltamethrin at doses 

of 41.5 mg/kg bw; 20.71mg / kg bw and 8.3 mg / kg bw IL-1β concentration in liver tissue was 

significantly higher than in the control group. The highest concentration of IL-1β was observed 

in the livers of mice receiving the highest dose of deltamethrin. 



The concentration of IL-1β in the kidneys of the tested groups of animals exposed to 

different doses of deltamethrin did not differ significantly from the values observed in the 

control group. 

Analyzing the concentration of TNF-α in liver tissue homogenates of animals subjected 

to 28-day intoxication with different doses of deltamethrin, no statistically significant 

differences were found in comparison to the control group. 

TNF-α concentration in the kidneys of mice receiving the highest dose of deltamethrin 

(41.5 mg / kg bw) was significantly higher than in the control group. In the other groups of 

animals exposed to deltamethrin  at the dose of  20.75 mg / kg bw and 8.3 mg / kg bw,  these 

differences were not statistically significant. The highest concentration of TNF-α was observed 

in the group of animals receiving the highest doses of deltamethrin. 

The conducted studies also indicate the existence of a positive, statistically significant 

correlation between TNF-α and Il-1β concentrations in the livers of animals subjected to 28-

day intoxication with deltamethrin at a dose of 8.3 mg/kg bw. However, this relationship was 

not observed in the groups of animals subjected to                   28-day toxicity with higher doses 

of delatemethrin and in the kidneys of tested animals. 

Based on the results of the research, the following conclusions have been formulated: 

1. Subacute deltamethrin intoxication significantly increases the concentration of Il-1β in 

the livers of experimental animals in a manner directly proportional to the dose level of 

this pyrethroid, which confirms its hepatatoxic effect. 

2. 28-day intoxication with deltamethrin at a dose of 41.5 mg / kg bw induces an increase 

in TNF-β concentration in the kidneys of experimental animals and suggests its 

nephrotoxic effect. 

3. There is a positive, statistically significant correlation between TNF-α and Il-1β 

concentrations in mice kidneys and livers. 

 


