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Streszczenie  
  
Lambda-cyhalotryna jest syntetycznym pyretroidem typu II. Jest to jeden z nowszych 

pyretroidowych środków owadobójczych typu II o wysokiej skuteczności i wobec wielu 

różnych stawonogów, szkodliwych zarówno dla zdrowia ludzi i zwierząt, jak i dla 

hodowli roślin. Lambda-cyhalotryna jest szeroko stosowany w produktach 

weterynaryjnych do kontroli wszy, muchy i kleszcze u bydła, owiec i świń, a także w 

preparatach rolniczych do zwalczania licznych szkodników na owocach, warzywach i 

uprawach rolnych.  Znajduje zastosowanie w nasączaniu moskitier używanych w strefach 

zagrożonych malarią, jak również wchodzi w skład wielu produktów stosowanych w 

opryskach na skórę czy też rozpylanych w gospodarstwach domowych celem ochrony 

przed niepożądanymi insektami. W odniesieniu do wysokiej skuteczności, syntetyczne 

pyretroidy wydają się być bardzo dobrym środkiem owadobójczym, ponieważ są 

znacznie bardziej skuteczne w szerokim spektrum szkodników niż inne środki 

owadobójcze, w szczególności insektycydy chloroorganiczne i fosforoorganiczne. 

Zważając na szerokie i powszechne zastosowanie pyretoriów zasadnym wydaje się być 

analiza wpływu tej grupy pestycydów na organizmy nie docelowe. Szczególnie istotne 

jest określenie wpływu perytroidów na organizm człowieka. W dotychczas 

przeprowadzonych badaniach istnieje nie wiele doniesień wpływu perytroidów na 

parametry uszkodzenia wątroby. Szczególnie ważne jest określenie uszkodzenia na 

poziomie hepatocytów. Analizując liczne publikacje NF-kB i VEGFR wydaje się być 

dobrymi i czułym wskaźnikami mikrouszkodzeń powstających na poziomie 

komórkowym.   

Celem pracy było zbadanie wpływu lambda cychalotryny - insektycydu z grupy 

syntetycznych perytroidów,  podawanej przez 7 dni myszom rasy Albino Swiss na stężenia 

NFkB i VEGFR2 jako markerów uszkodzenia hepatocytów w wątrobach w porównaniu 

do grupy kontrolnej.  

  

Dla realizacji głównego celu pracy opracowano cele szczegółowe:   

• Ocena czy podawanie lambda-cyhalotryny w dawce 2 mg/kg m.c. przez 7 dni 

per os myszom może wywołać uszkodzenie wątroby.   
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• Porównanie zmian w stężeniu NK-κB w tkance wątroby zwierząt 

doświadczalnych poddanych intoksykacji lambda-cyhalotryny  w dawce 2 

mg/kg m.c. w stosunku do grupy kontrolnej.  

• Porównanie zmian w stężeniu VEGFR2 w tkance wątroby zwierząt 

doświadczalnych poddanych intoksykacji lambda-cyhalotryny  w dawce 2 

mg/kg m.c. w stosunku do grupy kontrolnej.  

• Określenie czy istnieje korelacja pomiędzy stężeniami VEGFR2 i NFkB, a masą 

wątroby i masą ciała zwierząt narażonych na intoksykację lambda-cyhalotryną. 

Badanie przeprowadzono na 34 myszach szczepu Albino Swiss. Zwierzęta 

podzielono na 4 grupy:   

1) Samice grupa badana – 8 osobników,   

2) Samce grupa badana – 8 osobników,   

3) Samice grupa kontrolna –  8 osobników, 4) Samce grupa kontrolna – 8 

osobników.  

Grupy badane w czasie doświadczenia otrzymywały wodę oraz paszę, a 

dodatkowo przez kolejne 7 dni podawano im zawiesinę 2mg/kg mc lambda-cyhalotryny 

zawieszonej w oleju rzepakowym per os każdego dnia. Myszy z grupy kontrolnej w 

czasie doświadczenia otrzymywały zwykłą paszę dla gryzoni i wodę z kranu ad libitum. 

Dodatkowo codziennie podawano im olej rzepakowy per os odpowiadający ilości 

podawanej grupie badanej. W ósmym dniu doświadczenia myszy zważono, a następnie 

uśmiercono, po czym pobrano wątroby. Uzyskane i zważone tkanki zhomogenizowano, 

odwirowano i zamrożono w temperaturze -75°C. W otrzymanych probówkach zbadano 

stężenia VEGFR2 i NFkB z wykorzystaniem metody immunoenzymatycznej za pomocą 

komercyjnych zestawów ELISA. Oznaczenia przeprowadzono przy użyciu fali długości 

λ=450 nm z zastosowaniem czytnika mikropłytek ELISA. Otrzymane wyniki 

opracowano statystycznie przy użyciu oprogramowania Dell Inc. (2016). Dell Statistica, 

version 13. software.dell.com. Z jego wykorzystaniem przeprowadzono analizę 

podstawowych statystyk opisowych: średniej, mediany, wartości minimalnej oraz 

maksymalnej, odchylenia standardowego, a także przeprowadzono test Shapiro-Wilka,  

analizę korelacji z wykorzystaniem współczynnika r Pearsona jak również 

jednoczynnikowe analizy wariancji oraz test NIR, jako test post-hoc. Za poziom 

istotności uznano klasyczny próg p < 0,05. Biorąc pod uwagę całą badaną grupę w 

doświadczeniu rozkład zmiennych odpowiadał kryteriom dopasowania do rozkładu 
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normalnego. Uzyskując rozkład normalny danych oraz spełniając pozostałe kryteria w 

niniejszej pracy wykonano testy parametryczne.  

Stężenie NF-κB w wątrobach w badanej grupie samic narażonych na 

lambdacyhalotrynę wynosiło 6,12±1,88ng/ml , w grupie samców narażonych na 

lambdacyhalotrynę 5,27±0,4, w grupie samic kontrolnych 3,27±0,97,zaś samców z grupy 

kontrolnej 5,49±0,6. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie między samcami 

narażonymi na intoksykację lambda-cyhalotryną w porównaniu do samców z grupy 

kontrolnej. U samic stężenie NF-κB w wątrobach  narażonych na intoksykację 

lambdacyhalotryną była istotnie statystycznie wyższe (p = 0,024) w porównaniu do samic 

z grupy kontrolnej.  

Stężenie VEGFR2 w wątrobach w badanej grupie samic narażonych na 

lambdacyhalotrynę wynosiło 173,81±36,04ng/ml , w grupie samców narażonych na 

lambdacyhalotrynę 170,06±31,47, w grupie samic kontrolnych 84,28±26,49,zaś samców 

z grupy kontrolnej 170,61±37,03. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie między 

samcami narażonymi na intoksykację lambda-cyhalotryną w porównaniu do samców z 

grupy kontrolnej. U samic stężenie VEGFR2 w wątrobach  narażonych na intoksykację 

lambda-cyhalotryną była istotnie statystycznie wyższe (p = 0,0001) w porównaniu do 

samic z grupy kontrolnej.  

Średnia masa ciała samic poddanych działaniu lambda-cyhalotryny wynosiła 

22,53g±1,52g, a u samców po intoksykacji lambda-cyhalotryną 27,21±4,18g. W grupie 

kontrolnej wartości te wynosiły odpowiednio 25,63±2,62g i 27,84±2,55g dla samic i 

samców. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie między samcami narażonymi na 

intoksykację lambda-cyhalotryną w porównaniu do samców z grupy kontrolnej. U samic 

masa ciała osobników narażonych na intoksykację lambda-cyhalotryną była istotnie 

statystycznie niższa (p = 0,0117) w porównaniu do samic z grupy kontrolnej.   

Średnia masa pobranej wątroby wynosiła u samic poddanych działaniu 

lambdacyhalotryny 1,33g±0,16g, a u samców po intoksykacji lambda-cyhalotryną 

2,04±0,2g. W grupie kontrolnej wartości te wynosiły odpowiednio 1,28±0,19g i 

2,02±0,19g dla samic i samców. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie między 

grupami narażonymi na intoksykację lambda-cyhalotryną w porównaniu do grup 

kontrolnych. Wnioski:  

• Lambda-cyhalotryna podawana w dawce 2mg/kg mc przez 7 dni per os  

indukuje wzrost stężenia czynnik transkrypcyjnego NFκB oraz VEGFR2 w 

wątrobie samic myszy.  
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• Intoksykacja lambda-cyhalotryną w dawce 2mg/kg mc przez 7 dni per os 

wykazuję silniejszy wpływ na wątrobę samic w porównaniu do samców.   

  

• Badanie wpływu intoksykacji lambda-cyhalotryny na poziom czynnika 

transkrypcyjnego NF-κB oraz VEGFR2 może istotnie przyczynić się do 

poznania mechanizmu jej działania, wpływu na procesy zapalne, 

apoptotyczne i kancerogenne w wątrobie oraz pomóc w ustaleniu 

bezpiecznego jej poziom w żywności przeznaczonej dla ludzi i zwierząt.  

• Oznaczanie czynnik transkrypcyjnego NF-κB oraz VEGFR2 może okazać się 

przydatne w diagnostyce i leczeniu uszkodzenia wątroby wywołanego 

intoksykacją  lambda-cyhalotryną.   
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1 Summary  
  
Lambda-cyhalothrin is a synthetic type II pyrethroid. It consist a new type II pyrethroid 

insecticide with high effectiveness against many different arthropods, however, it is 

harmful to both human and animal health and to plants as well. Lambda-cyhalothrin is 

widely used in veterinary products to control lice, flies and ticks in cattle, sheep and pigs, 

as well as in agricultural preparations to control numerous pests on fruit, vegetables and 

agricultural crops. It is used in soaking mosquito nets used in areas at risk of malaria, as 

well as it is a part of many products used in skin spraying or sprayed in households to 

protect against unwanted insects. In terms of high efficiency, synthetic pyrethroids appear 

to be very good insecticides because they are much more effective in wider spectrum of 

pests than other insecticides, in particular comparing to organochlorine and 

organophosphorus insecticides. Given the wide and widespread use of pyrethroids, it 

seems reasonable to analyze the impact of this group of pesticides on non-target 

organisms. It is particularly important to determine the effect of pyrethroids on the human 

body. In studies conducted so far, there are not many reports of the effect of pyrethroids 

on parameters of liver damage. It is particularly important to determine the damage at the 

level of hepatocytes. After analyzing numerous publications, NF-kB and VEGFR appear 

to be good and sensitive indicators of microdamage arising at the cellular level. The aim 

of the study was to investigate the impact of lambda-cyhalothrin - the insecticide that 

belongs to the group of synthetic pyrethroids - on Albino Swiss mice and their markers 

of liver damage NFkB and VEGFR2, after seven-day administration, in comparison to 

the control group.  

Specific objectives have been developed to achieve the main goal of the study:  

• Assessment of lambda-cyhalothrin at a dose of 2 mg / kg body weight for 7 days 

per os mice can cause liver damage.  

• Comparison of changes in NK-κB concentration in liver tissue of experimental 

animals subjected to lambda-cyhalothrine intoxication at a dose of 2 mg / kg bw 

relative to the control group.  

• Comparison of change in VEGFR2 concentration in liver tissue of the study group 

exposed to lambda-cyhalothrin intoxication at a dose of 2 mg / kg comparing to 

the control group.  
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• Determining whether there is a correlation between VEGFR2 and NFkB 

concentration, and liver weight and body weight of the study group exposed to 

lambda-cyhalothrin intoxication.  

The study was conducted on 34 mice of the Albino Swiss strain. The animals were divided 

into 4 groups:  

1) Female test group - 8 individuals,  

2) Male study group - 8 individuals,  

3) Female control group - 8 individuals, 4) Male control group - 8 individuals.  

Study groups received water and feed during the experiment, and in addition for the next 

7 days they were given a suspension of 2mg / kg bw lambda-cyhalothrin suspended in 

rapeseed oil per os each day. Control mice received normal rodent feed and tap water ad 

libitum during the experiment. In addition, they received daily rapeseed oil per os 

corresponding to amount administered to the study group. On the eighth day of the 

experiment, mice were weighed and then decapitated and livers were removed. Obtained 

and weighed tissues were homogenized, centrifuged and frozen at -75 ° C. VEGFR2 and 

NFkB concentrations were tested in the tubes obtained using an enzyme-linked 

immunosorbent method using commercial ELISA kits. Determination was carried out 

using wavelength λ = 450 nm using an ELISA microplate reader. The results obtained 

were statistically processed using Dell Inc. software (2016). Dell Statistica, version 13. 

software.dell.com. Basic descriptive statistics were analyzed: mean, median, minimum 

and maximum values, standard deviation, and the Shapiro-Wilk test, correlation analysis 

using Pearson's r coefficient as well as ANOVA analysis of variance and NIR test as a 

post-hoc test. The classic threshold p <0.05 was considered as level of significance.  The 

concentration of NF-κB in livers in the study group of females exposed to 

lambdacyhalothrin was 6.12 ± 1.88ng / ml, in the group of males exposed to lambda-

cyhalothrin 5.27 ± 0.4, in the group of control females 3.27 ± 0.97, while males in the 

control group 5.49 ± 0.6. No statistically significant differences were found between 

males exposed to lambda-cyhalothrin intoxication compared to males from the control 

group. In females, the concentration of NF-κB in livers exposed to lambda-cyhalothrin 

intoxication was statistically significant higher (p = 0.024) compared to females of the 

control group. The concentration of VEGFR2 in livers in the study group of females 

exposed to lambdacyhalothrin was 173.81 ± 36.04ng / ml, in the group of males exposed 

to lambdacyhalothrin 170.06 ± 31.47, in the control group of 84.28 ± 26, 49, and males 

from the control group 170.61 ± 37.03. No statistically significant differences were found 
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between males exposed to lambda-cyhalothrin intoxication compared to males from the 

control group. In females, the concentration of VEGFR2 in livers exposed to lambda-

cyhalothrin intoxication was statistically significant higher (p = 0.0001) compared to 

females from the control group.  

The average body weight of females exposed to lambda-cyhalothrin was 22.53g ± 1.52g, 

and in males after lambda-cyhalothrin intoxication 27.21 ± 4.18g. In the control group 

these values were 25.63 ± 2.62g and 27.84 ± 2.55g respectively for females and males. 

No statistically significant differences were found between males exposed to 

lambdacyhalothrin intoxication compared to males from the control group. In females, 

the body weight of subjects exposed to lambda-cyhalothrin intoxication was statistically 

significant lower (p = 0.0117) compared to females of the control group.  

The mean weight of the liver collected was 1.33g ± 0.16g in females exposed to 

lambdacyhalothrin, and 2.04 ± 0.2g in males after lambda-cyhalothrin intoxication. In the 

control group, these values were 1.28 ± 0.19g and 2.02 ± 0.19g for females and males, 

respectively. No statistically significant differences were found between groups exposed 

to lambda-cyhalothrin intoxication compared to control groups.  

Conclusions:  

• Lambda-cyhalothrin administered at a dose of 2mg / kg body weight for 7 days 

per os induces an increase in the concentration of transcription factor NFκB and 

VEGFR2 in the liver of female mice.  

• Lambda-cyhalothrine intoxication at a dose of 2mg / kg body weight for 7 days 

per os shows a stronger effect on the liver of females compared to males.  

• The study of the impact of lambda-cyhalothrin intoxication on the level of 

transcription factor NF-κB and VEGFR2 may significantly contribute to 

understanding of the mechanism of its action, influence on inflammatory, 

apoptotic and carcinogenic processes in the liver and help to determine its safe 

level in food intended for humans and animals.  

• NF-κB and VEGFR2 transcription factor assay may prove useful in the diagnosis 

and treatment of liver damage induced by lambda-cyhalothrin intoxication.  

  


