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Wpływ lambdacyhalotryny na zaburzenia behawioralne oraz wybrane 

parametry biochemiczne i immunologiczne w modelu mysim 

Streszczenie 

Pyretroidy to syntetyczne insektycydy stosowane przede wszystkim jako środki ochrony roślin. 

Są to syntetyczne analogi naturalnych pyretryn. Lambda-cyhalotryna jest to związek z grupy 

syntetycznych pyretroidów typu II, będący jednym z najpopularniejszych związków 

stosowanych w ochronie roślin. Została zsyntetyzowana w 1984roku. Działa na owady  

w sposób kontaktowy i żołądkowy. Jest przeznaczona do zwalczania owadów szkodników 

gryzących i ssących w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, zielarskich i leśnych.

  

Szerokie zastosowanie pyretroidów, w tym lambdacyhalotryny, jako środków ochrony roślin 

powoduje, że narażone na ich działanie są nie tylko organizmy docelowe, ale także inne 

występujące w środowisku zwierzęta, w tym ssaki. W Polsce pyretroidy są szczególnie szeroko 

stosowane.  Istnieje zatem ryzyko narażenia na nie ludzi z pokarmami oraz napojami oraz 

podczas prac rolniczych i ogrodniczych. Celem pracy jest ustalenie czy  

1. podawanie lamdacyhalotryny w dawce 2mg/kg mc przez 7 dni per os myszom 

może wywołać zaburzenia behawioralne (aktywności ruchowej, świeżej pamięci 

przestrzennej oraz retencji pamięci) 

2. podostre zatrucie  lambdacyhalotryną wywołuje zaburzenia funkcji wątroby  

i nerek oraz parametrów morfologii krwi obwodowej 

3. 7- dniowe narażenia na lamdacyhalotrynę wywołuje zaburzenia poziomu 

cytokin prozapalnych: TNFα oraz interleukiny 1β.  

Badania doświadczalne przeprowadzono z użyciem 32 myszy  (16 samic i 16 samców) szczepu 

Albino Swiss o masie ciała 22-28g w wieku około 6 tygodni. Zwierzęta zostały podzielone  

na 4 grupy liczące po 8 sztuk.   

Pierwszą grupę stanowiły samice z grupy kontrolnej, które przez cały czas trwania 

doświadczenia przyjmowały zwykłą paszę dla gryzoni i wodę z kranu ad libitum. Dodatkowo 

podawano im olej rzepakowy per os co dzień.         

Drugą grupę stanowiły samce z grupy kontrolnej, które przez cały czas trwania doświadczenia 



przyjmowały zwykłą paszę dla gryzoni i wodę z kranu ad libitum. Dodatkowo podawano  

im olej rzepakowy per os co dzień.   

Trzecią grupę stanowiły samice, które przez cały czas trwania doświadczenia przyjmowały 

paszę i wodę, oraz dodatkowo przez 7 kolejnych dni otrzymywały zawiesinę 

lambdacyhalotryny w oleju rzepakowym w dawce 2mg/kg mc per os co dzień.   

Czwartą grupę stanowiły samce, które przez cały czas trwania doświadczenia przyjmowały 

paszę i wodę, oraz dodatkowo przez 7 kolejnych dni otrzymywały zawiesinę 

lambdacyhalotryny w oleju rzepakowym w dawce 2mg/kg mc per os co dzień.   

30 minut po podaniu substancji wykonywano testy behawioralne. W celu sprawdzenia, czy 

przyjmowanie lambdacyhalotryny wpływa na aktywność ruchową i pamięć przestrzenną,  

w pierwszym i siódmym dniu doświadczenia myszy zbadano w labiryncie Y.  

Ósmego dnia doświadczenia zwierzęta zostały zważone, a następnie uśmiercone,  

po czym pobrano ich krew żylną, wątroby i nerki.  

Odważoną część tkanki (wątroby, nerki) homogenizowano w proporcjach 50 mg tkanki na 1 

ml buforu lizującego odpowiedniego dla badanego białka firmy Cloud-Clone Corp (USA) przy 

użyciu homogenizatora mechanicznego typu Omni Th (Omni International, USA). 

Przygotowane homogenaty odwirowano w wirówce (Sigma 1-6P, Polygen, USA) przy 10 000 

x g przez 5 minut w temperaturze pokojowej. Po odwirowaniu starannie zebrano supernatant.  

Oznaczenia wykonano metodą immunoenzymatyczną za pomocą komercyjnych zestawów 

ELISA (Enzyme-Linked Immunoabosbent Assay) firmy Cloud-Clone Corp (USA).: 

• ELISA kit for Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFα)  

• ELISA kit for Interleukin1 Beta (IL1b). 

Krew żylną badano w laboratorioum weterynaryjnym VetDiagnostyka, Lublin, Polska.  W celu 

oznaczenia morfologii krwi obwodowej od każdego zwierzęcia w ostatnim dniu doświadczenia 

pobierano 200ul krwi na EDTA. Oznaczano parametry morfologii (liczbę erytrocytów, 

leukocytów, trombocytów, odsetek neutrofilów, makrofagów, eozynofilów, bazofilów oraz 

stężenie hemoglobiny) przy użyciu automatycznego analizatora hematologicznego. Ze względu 

na błąd ludzki nie udało się oznaczyć stężenia kreatyniny w surowicy krwi, ani aktywności 

transaminazy alaninowej, dlatego wykonano te oznaczenia: kreatyniny w supernatantach 

homogenatów z nerek, zaś transaminazy alaninowej w supernatantach homogenatów wątrób 

badanych zwierząt.  Supernatanty homogenatów wątroby rozcieńczano 10x, następnie wynik 

przeliczano na stężenia w pełnym supernatancie. Do oznaczeń transaminay alaninowej (ALT) 

i kreatyniny użyto automatycznego analizatora biochemicznego ErbaMannheim XL-60. 



Zastosowano kinetyczna metodę  pomiaru.  

W celu prezentacji wyników otrzymanych w skali ilościowej wykorzystano metody statystyki 

opisowej tj.: średnia arytmetyczna ( x ),, mediana (Me),  odchylenie standardowe (SD), 

standardowy błąd średniej (SEM), minimum (Min), maksimum (Max), dolny i górny kwartyl 

(Q1, Q3).  

Zastosowano test t-studenta dla prób zależnych oraz test Wilcoxona celem oceny różnicy 

pomiędzy dwoma pomiarami.  

Zastosowano test t-studenta dla prób niezależnych oraz test Manna-Whitneya celem oceny 

różnicy pomiędzy dwoma grupami.  

Do oceny istotnych statystycznie różnic między kolejnymi pomiarami zastosowano test 

ANOVA z powtarzalnymi pomiarami i testu Tukeya, jako testu post-hoc, celem oceny 

pomiędzy, którymi pomiarami zaszły istotne statystycznie różnice.  

Określenie zależności między zmiennymi powiązanymi i niepowiązanymi określano przy 

zastosowaniu korelacji Pearsona oraz korelacji Spearmana.   

W  doświadczeniu stwierdzono, że zwierzęta narażone na lambdacyhalotrynę wolniej niż 

myszy z grup kontrolnych przybierały na wadze. Po narażeniu na ten pyretroid masa nerek  

i wątrób zwierząt zwiększała się prawdopodobnie w wyniku metabolizmu i wydalania tego 

ksenobiotyku. W grupie samic narażonych na lambdacyhalotrynę obserwowałem spadek liczny 

całkowitej leukocytów w porównaniu do zwierząt z grup kontrolnych. Zarówno u samic, jak  

i u samców narażonych na lambdacyhalotrynę obserwowano spadek liczby erytrocytów  oraz 

wzrost stężenia hemoglobiny.   

Odnotowano istotny wzrost stężenia interleukiny 1ß w nerkach  samców narażonych  

na lambdacyhalotrynę. Zaobserwowano dodatnią korelację między stężeniem kreatyniny  

i interleukiny 1ß w supernatantach z nerek zwierząt, które otrzymywały lambdacyhalotrynę. 

Nie odnotowano istotnego wpływ lambdacyhalotryny na wyniki testów behawioralnych  

zwierząt eksperymentalnych. 

Wnioski 

1.Podostre narażenie samic i samców myszy Albino Swiss na lambdacyhalotrynę  

w dawce 2mg/kg mc przez 7 dni per os nie wpływa na wyniki testów 

behawioralnych. 

 



2.Podostre zatrucie lambdacyhalotryną działa nefrotoksycznie, hepatotoksycznie 

oraz zaburza morfologię krwi obwodowej narażonych zwierząt. 

3.Spośród badanych cytokin prozapalnych interleukina 1ß jest najlepszym 

markerem uszkodzenia nerkach zwierząt narażonych na lambdacyhalotrynę. 

 


