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Współcześnie produkowane pyretroidy są powszechnie wykorzystywane jako akarycydy i 

insektycydy. Ich podstawowym mechanizmem działania jest neurotoksyczność poprzez blokowanie 

zależnych od potencjału kanałów sodowych błon komórkowych neuronów. Pyretroidy stosuje się w 

celu zwalczania szkodników roślin uprawnych (na przykład stonki ziemniaczanej), owadów i roztoczy 

wyrządzających szkody w magazynach z produktami rolnymi, oraz wektorów przenoszących choroby 

(kleszcze przenoszące boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu, babesziozę), owadów w mieszkaniach i 

budynkach użyteczności publicznej (karaluchy, mrówki), owadów w oborach, kurnikach, w parkach i 

na kempingach, pasożytów ludzi (świerzb, wszy, pchły). Na świecie pyretroidy są szeroko stosowane, 

by zwalczać komary przenoszące malarię w strefach endemicznych. Pyretroidy mają  zastosowanie w 

weterynarii w celu ochrony zwierząt przed pasożytami zewnętrznymi zwierząt hodowlanych. 



Zwierzęta i ludzie są narażeni na niewielkie ilości pyretroidów w wodzie i pokarmach pochodzenia 

roślinnego. Związki te mogą także występować we wdychanym powietrzu. Jest to możliwe zwłaszcza, 

gdy ludzie pracują przy rozpylaniu ich w rolnictwie lub sadownictwie oraz gdy używamy aerozoli 

owadobójczych  w mieszkaniach, parkach, na kempingach oraz obszarach dotkniętych powodzią,  

ponadto w strefach endemicznych malarii.  

W Polsce roczne wykorzystanie pyretroidów wynosi ponad 80 000 kg. W naszym kraju 

zarejestrowano 13 pyretroidów, jednak fenpropatryna nie została dopuszczona do obrotu. Stąd 

zainteresowanie tym związkiem. 

Istnieją doniesienia na temat możliwego działania immunotoksycznego pyretroidów. Wiadomo także 

o działaniu zaburzającym funkcjonowanie układu wydzielania wewnętrznego organizmów 

niedocelowych przez pozostałości pyretroidów w pokarmach, napojach oraz środowisku. Ponadto, 

przeprowadzono badania, które dowiodły iż fenpropatryna ma właściwości genotoksyczne. 

Wykazano, że fenpropatryna może indukować aberracje chromosomowe. 

U niektórych młodych zwierząt opisywano oznaki uszkodzenia układu odpornościowego organizmu,  

gdy ich matki były narażone na działanie pestycydów i/lub synergentów podczas ciąży. Wszystkie 

zebrane powyżej dane stanowią podstawę do traktowania pyretroidów jako związków potencjalnie 

niebezpiecznych dla ludzi mimo, że człowiek nie jest organizmem docelowym dla tych związków. 

Dlatego ważna jest ocena ryzyka takich działań. Ostatnio coraz więcej publikuje się doniesień na 

temat potencjalnego działania immunomodulującego i immunotoksycznego pyretroidów. 

Celem pracy było zbadanie wpływu fenpropatryny podawanej dootrzewnowo przez 28 kolejnych dni 

w dawce 11,9 mg/kg masy ciała samicom myszy Albino Swiss na wybrane parametry 

immunologiczne: poziom TNF α i interleukiny 1 β w wątrobach i nerkach w porównaniu do grupy 

kontrolnej. 

Fenpropatryna została zakupiona od Instytutu Chemii Organicznej. W badaniu wykorzystano 16 samic 

myszy Albino Swiss.  Zwierzęta podzielono na 2 grupy po 8 sztuk: 

• Kontrola - otrzymywały co dzień sól fizjologiczną (0,9 % NaCl) dootrzewnowo (i.p.) przez 28 

kolejnych dni 

• Grupa badana otrzymywała fenpropatrynę w dawce 11,9 mg/kg mc i.p. przez 28 dni.  

W 29. dnia doświadczenia myszy zostały uśmiercone, pobrano krew, ich wątroby i nerki. Wykonano 

morfologię krwi, a z surowicy oznaczono kreatyninę i aktywność transaminazy asparaginowej (AST). 

Wątroby i nerki zamrażano w temperaturze -80ºC. Po rozmrożeniu wątroby i nerki homogenizowano 

przy użyciu mechanicznego homogenizatora  typu MPW-120 w 0,1 molowym buforze Tris-HCl, 

którego pH wynosiło 7,4  0,5g tkanki w 5ml buforu). Uzyskane homogenaty wirowano dwukrotnie 

przez 15minut przy obrotach 5000 x g. Zebrano uzyskane nadsącze do dalszych analiz. Do oznaczania 

stężeń TNFα oraz interleukiny 1β zastosowano testy ELISA (Enzyme – Linked Immunosorbent Assay) 

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

77082USA.  

Zebrany materiał badawczy opracowano statystycznie za pomocą pakietu statystycznego IBM SPSS 

Statistics (v. 21).  

Zmienne ilościowe opisano za pomocą średniej, odchylenia standardowego, mediany, kwartyla 

dolnego i gónego a także wartości minimalnej i maksymalnej.  



Normalność rozkładów danych sprawdzono przy użyciu testu Shapiro-Wilka. Ze względu na 

liczebność próbek oraz braku spełnienia założenia normalności w przypadku niektórych zmiennych 

zastosowano metody nieparametryczne.  

Grupy porównano testem U Manna-Whitneya (test Wilcoxona Manna-Whitneya). 

W celu określenia korelacji pomiędzy zmiennymi wykorzystano współczynnik korelacji rangowej 

Spearmana. Otrzymane wyniki analizy przyjęto za statystycznie istotne przy p<0,05.  

W grupie narażonej na fenpropatrynę średnia ±SD masa wątroby wynosiła 11,8±4,531g, a w grupie 

kontrolnej 15,250±8,049g (p>0,05). W grupie narażonej na fenpropatrynę średnia ±SD aktywność AST 

w surowicy krwi wynosiła 309,875±106,164 U/l, a w grupie kontrolnej 104,125±59,155 U/l  (p<0.05). 

Badając wpływ fenpropatryny na nerki oceniano ich masę oraz stężenie kreatyniny w surowicy krwi. 

W grupie narażonej na fenpropatrynę średnia ±SD masa nerki wynosiła 0,364±0,054g, zaś w grupie 

kontrolnej 0,574±0,051g  (p<0,05). W grupie narażonej na fenpropatrynę średnie ±SD stężenie 

kreatyniny w surowicy krwi wynosiło 0,225±0,046mg/dl, a w grupie  kontrolnej 0,2±0,0mg/dl 

(p>0,05). Potwierdzono, że fenpropatryna działa hepatotoksycznie i wywołuje istotne zmniejszenie 

masy nerek narażonych zwierząt. 

W uzyskanych wynikach badania morfologii krwi obwodowej liczba leukocytów nie różniła się istotnie 

miedzy grupą narażoną na fenpropatrynę a grupą kontrolną, subpopulacje neutofilów, limfocytów, 

monocytów, eozynofilów także się nie różniły. Zaobserwowano jedynie istotnie obniżony odsetek 

bazofilów we krwi zwierząt narażonych na fenpropatrynę. Jednak stwierdzono   istotnie wyższą 

trombocytozę w grupie badanej (1083,88±204,30/mm3) w porównaniu do grupy kontrolnej 

853,88±188,24/mm3); p<0,05. W przeprowadzonym doświadczeniu nie stwierdzono istotnych zmian 

stężeń TNF w wątrobach ani nerkach myszy w porównaniu do grupy kontrolnej. W grupie narażonej 

na fenpropatrynę stężenie TNF α  w wątrobach myszy wynosiło 7,783±2,714pg/ml, a w grupie 

kontrolnej 7.616±2,417pg/ml (p>0,05). Stężenie TNFα  w  nerkach myszy badanych wybosiło 

6,318±1,012pg/ml, a w grupie kontrolnej 6,154±1,597pg/ml (p>0,05).  Natomiast stężenia Il-1β w 

wątrobach badanych myszy były tylko nieznacznie podwyższone (82±215pg/ml) w grupie badanej w 

porównaniu do kontroli (53, 535±23,912) (p>0,05). W nerkach myszy narażonych na fenpropatrynę 

stężenie Il-1β  (27,983±26,382pg/ml) było istotnie wyższe niż  w grupie kontrolnej  

(4,670±1,154pg/ml); (p<0,05). 

WNIOSKI 

• Podostre zatrucie fenpropatryną powoduje pogorszenie funkcji wątroby. 

• 28- dniowe narażenie na fenpropatrynę działa nefrotoksycznie. 

• Zatrucie fenpropatryną indukuje wzrost stężenia cytokiny prozapalnej (Il-1β) w nerkach. 

• Znając wpływ fenpropatryny na poziomy wybranych cytokin prozapalnych w wątrobach i 

nerkach można przypuszczać, że w przypadku zatrucia, leki działające antagonistycznie względem Il-1 

mogą być pomocne w terapii narażonych ludzi. 


