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Permetryna i cypermetryna to syntetyczne pyretro-
idy - pochodne naturalnych pyretryn - szeroko stoso-
wane w medycynie weterynaryjnej jako środki prze-
ciw ektopasożytom orazw rolnictwie jako pestycydy.
Sąto związki o niskiej toksyczności dla ptaków i ssa-

kow i - w odróżnieniu od naturalnych pyretryn - opor-
ne sąna rozl<ład pod wpływem czynnikow zewnętrz-
nych (światło, temperatura). Mechanizm działania
pyretroidów polega na zaburzęniu transportu jonóą
głównie so dowych, ale także p otasowych, w pĄrtce ner-
wowo-mięśniowej pasozy,tów. Poza Ęm hamują one
zależny od receptora GABA-ergicznego kanał chlorko-
wy i potencj ałozalężnękanĄ wapniowe, Doprowadza
to do przedłużonej depo|aryzacji i w efekcie blokowa-
nia przewodnictwa nerwowego. Ze względu na budo-
wę chemicznąwyrożnia się pyretroidy I typu (perme-
tryna), nie zawierające w swej cząsteczce rodnikacyja-
nowego i pyretroidy II Ępu (cypermeĘna, deltameĘ-
na, fenwalerat) posiadające rodnik cyjanowy (12).

Z dostępnego piśmiennictwa wynika, że pyretroidy
mogą wpĘwać na układ odpomości owy, zarówno ha-
mując jak i stymuĘąc odpowiedź immunologiczną.
Immuno supresyj ne działante subtoksycznych dawek

cytotoksycznej aktywności splenocytów. Madsen i
wsp. (11) wykazali immunostymulujące działanie del-
tametryny w dawkach 5 i 10 mg/kguszczuró% wyfa-
żone nasileniem aktywności śledzionowych komórek
NK i zwiększeniem ilości splenocytów produkuj ących
przeciwciała hemolityczne.
autorów (10) deltametryna,
kach (6 i 15 mg/kg), istotn
moralnąmyszy.

Celem przedstawianych badań było określenie wpły-
wu subtoksycznych dawek permetryny i cypermetry-
ny na subpopulacje limfocytów T grasicy, śledziony i
węzłów chłonnych krezkowych u myszy.



Materiał i metody przy llżyciu cytometru FACS Calibur (Becton Dickinson)
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wynosi lSÓ mg/kg (Switała 1998), dla cypermetryny - l00 Wyniki i omówienie
mg/kg. Leki stosowano w dawkach stanowiących 1/l0,
1/100 i l/1000 DL.n: permetrynę w au*r.u"r, it, i",'; i0:;Ś . Badane leki jedynie w najwyŻszychze stosowanych

mg/kg, cypermetrynę w dawkach 10, 1 i o,r'mg)r.g. 
' "" " dawek, stanowiących 1/10 DLro, wPŁIwljąna subPo-

W każdym układzie doświadczatny- prr"p?o§udrorro pulacje Ęmocytów_mYszY. PerńótrYna_w dawce 75 mg

badania kontrolne. Grupy kontrolne stanoń 1Ę {rtysry otrzy- kg zwiększa odsetek tYmocYtów Poj edYnczo PozYĘw-
mujące doustnie prryłyci,l sondy, w miejsce UaOanyół, nych 1CD.* i CD*n) w po

pyretroidów, zbuforowany roztwór soli fizjologicznej (PBS) cą 9leJ SoJowy, nle Zmle

w objętości 0,1 ml lub oiej sojowy w anilogicrnej objęto_ podwójnie PllYtĘnych
Sci. ńizaa grupa doświ adĆzaina zawl,etała 8 myszy, gatywnych (CD4 CDs ). Cyl

SubpopuTacje limfocytów T grasicy, śledziony i zespołu kg zwiększa odŚetekiymocytów CD,.*. W PozostałYch
węzłów ónłorrnyctl kreżkowycń oznaczano metodą cyto- dawkach leki te nie wpĘwająna subpopulacje tymo-
metrii przepływow ej przy użyciu przeciwciał monoklonal- cytów myszy (ab. 1).

nych anty-ĆD4FITC ianty-CDoPF,;24 godziny po podaniu - 
W piśmiennictwie niewiele jest danych doĘczących

ostatniej dawki badanych leków. uprywu pyretroidów na subpopulacje tymocytów. San-
Myszy poddawano eutanazji przez przerwanie rdzenia toni i wsp. (13) wykazali, że podawanie ciężarnym

kręgowego, po uprzednimznteczuleniu halotanem. Narzą- samicomiypermetryny w dawce 50 mg/kg wyrvołuje
dy limfatyczne (grasicę, śledzionę iwęzły chlonne krezko- u potomstwi przejśóiówe obniżenie odsetka wszyst_
we) pobierano do sterylnego PBS o temp. 1"C.u następnie kióh subpopuiacji"tymocytów ozl'aczane 30 dnia po
przecierano przez ny7onową siatkę. Uzyskane,zawiesiny urodzenń. 

-Towirzyszy 
t-emu osłabienie aktyr,vności

komórek limfatycznych nawarstwiano w 
''o"11k1 .l;,l ",u proliferacyjnej tymócyiów w odpowiedzi na stymula-

mieszaninę izolacyjną którą stanowlŁ 9 % roztwór Ficol- iię Conai lr_z. lednit oo arrlubdsetek subpopulacji
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wano przez 15 minut przy 3000 g. Zebrane z nterlazy ko- "--,
mórki poddawano działanl.t 0,84 ońNH.Ci;';;i" il;_ ractr stwierdzili, że podawan|ę pTzez 28 dni w daw_

prowadzeni alizy erytrocytów. Następnie ko-o.r.i pł.iturro kach subtoksycznych a-cypennetryny (4, 8 i 12 mgl

dwukrotnie (315 g,8 min.) w pBs ,l % d;';;kjil-;ń; k$ lub deltametryny (1, 5 i 10 mglkg) nie wPłYwa na

miny bydlęcej - BSA (Sigma) i doprowadzil;; to'i; sńpopulacje tymocytów. Dostępne są również danę

tracji 10 x 106komórekJml,Do0,4mlmedium(PBSi ią d.otycAząc.:Yp!*"pxTooidównaindeksWagowygla-
BSA) dodawano 0,1 ml zawiesiny komórek i d,Ot ml od- sicy. Switała i wsp. (17, 18) wykazali,Że PermeĘna i

powiedniego przeciwciała m lnoklonalnego w tozcieńcze- cYPermetryna obniŻająindeks wagowY grasicY w daw-

niu 1 : 50 (Przeciwciała Tab. 1. Wpływ podania pyretroidów na subpopulacje limfocytów grasicy my§zy
anty-CDoFITC i anty-
CDSPE), Do badań uzyto
przeciwciał monoklonal-
nych Rat MAb Anti-Mouse
CD.FITC Clone: YTS
I7'7 .9 (Lot: 13475-01S
BioSource) i Rat MAb
Anti-Mouse CD*a PE Clo-
ne: KTl5 (Lot: 13376-14S
BioSource). Komórki in-
kubowano przez 30 minut
w temp. 4oC. a następnie
płukano dwukrotnie w PBS
izawieszano w 0,5 ml PBS.
Analizę subpopulacji lim-
focytów wykonano metodą
cytometri i przepływowej

Objaśnienia: a- zmlana statystycznie istotna w stosunku do grupy otrzymującej PBS (p < 0,05), b _

zmtanastatystycznie istotna w stosunku do grupy otrzymującej olej sojowy (p < 0,05)
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1,77a t 0,53

1,68a t 0,35

1,79a t 0,25
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2,17 t0,49

1,69a t 0,23

5,17 t 1,08

5,81 t 1,55

7 ,Ztab t 1,05

6,15a t 0,7

6,00 t 0,93

5,8 t 1,02

5,13 t 0,37

5,08 t 0,75

13,07 t 3,58

14,48 t 3,18

12,32 x 2,1

14,92 ł2,61

13,94 t 2,35

13,35 t 1,68

16,56a t 1,59

15,56 t 2,77

69,19 t 4,02

69,78 t 3,15

68,11 t 3,45

67,87 t 4,41

70,01t2,73

68,58 t 3,2

67 ,14 ł 4,20

70,87 t 2,85

12,57 ł0,18

9,65a t 1,72

12,04b x 2,12

11,03 t 1,99

10,00a t 0,8

12,27b ł1,56

11 ,16 t 2,63

8,49a t 0,51

PBS (n = 8)

0lei sojowy (n = 8)

Cypermelryna | .(n=8) l '



kach 10 mg/kg obniżając odsetek k
PLrn duje wzrost indeksu CD4ICD
kach miast subpopulacja limfocyt
towanych badaniach. Podobne efekty (spadek indek- krezkowych (tab. 2 i 3). Widoczne sązatem zasadni-
su wagowego grasicy) zaobserwowano po stosowaniu czerożnicęw działaniupermetryny i cypermetryny na
subtoksycznych dawek deltametryny u myszy (delta- subpopulacje limfocytów T obwodowych narządow
metryna w dawkach stanowiących 1/10, Il25 i 1/100 limfaĘcznych myszy.
DL50) (8) i szczurów (1/3 i 1/6 DL..) (11), nie stwier- W piśmiennictwie brak jest informacji na temat
dzono jednak zmian w obrazie hiŚtopatologicznym wpływupermetrynynadystrybucjęlimfocytówwśle-

58 {9)

gTaSlcy. dzionie iwęzłach chłonnych. Natomiast zmiany wy-
Permetryna, we wszystkich badanych dawkach, wołane przęz cypermetrynę w prezentowanych bada-

zwiększa odsetek limfocytów CDo* obwodowych na- niach zgodne sąz wynikami innych autorów. Santoni
rządowlimfaĘcznych, czemu towarzyszy podwyższe- i wsp. (15) wykazali, że stosowanie cypermetryny w
nie współczynnika CD1*/CD'* (7,5 i 0,75 mglkg). W dawce 50 mg/kg uciężarnych samic szczurów wywo-
dawce 7 5 mglkg permetryna dodatkowo podwyższa łuje u potomstwa zmiany w dysĘbucji limfocytów T,
odsetek. splenocytó* CPr* w porównaniu z grupą Dochodzi do obniżenia od ów CD,*, CDo
otrzymującąolej sojowy. ClpermeĘnawpĘrvanasub- i CD*' w śledzionie, z ró zwięksŻeniem
populacje limfocy.tów śledziony, w dawce 0,1 mg/kg odsetka limfocytów w/w krwi obwodo-
obniżając odsetek splenocytów CD.* i CDst, w dawce wej. Autorzy tŁumacząte zmiany zwiększonym uwal-

nlanlem epinefryny i norepinefryny
Tab.2. Wpływ podania pyretroidów na subpopulacje limfocytów śledziony myszy pod wpływem pyr-etroidów II t}pń,
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0,1
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10,69 t 2,46

17,01ab t 1,97

13,29b t 2,68

1432b x2,54

10,80 t 0,81

10,53 t 2,53

8,22ab t 0,94

6,8 t 2,85

7 ,4Ą t 1,12

10,59ab t 0,90

7,45 ł 1,25

7,33 t 1,63

5,69b t 0,52

6,64 x0,72

5,67b t 0,52

1,87 t 0,43

1,45a x 0,24

1,61 t 0,21

1,79h x0,22

1,99b t 0,34

1,91b t 0,17

1,59 t 0,36

1,46a t 0,25

Objaśnienia: jak w tab. 1. pełnią rolę czynników regulujących
funkci e układu immunologicznego,

Tab. 3. Wpływ podania pyretroidów na subpopulacje limfoc.vtólv rvęzlórv chlon- śt},o"tu.lu receptorów adńnergióz_nych krezkowych myszy

które uważane są za silne induktory
wyrzutu katecholamin ( 1 5). Niewie-
le jest natomiast informacji na ten
temat doty czący ch p ermeĘny. Wi a-
domo jedynie, że zmiany behawio-
ralne u szczurów po stosowaniu per-
metryny związane są ze zmianami
poziomu amin biogennych w OUN
min. z obniŹeniem poziomu norepi-
neĘny wpodwzgórzu i pniu mózgu
(permetryna w dawce 1 80 mglkg) (7).

Różnice w działanilpermetryny i
cypermetryny na układ immunolo-
giczny można więc częściowo tłuma-
czyć ich odmiennym wpływem na
uwalnianie katecholamin. które m.in.

Objasnienia: jal< w tab. l.



(2), przy czym za główne żrodło limfocytów po sty-
mulacji adrenergicznej uważana jest śledziona (20).
To mogłoby thlmaczyć obniżenie odsetka splenocy-
tów CDr* po stosowaniu cypermetryny w dawce 10
mglkg w przedstawionych badaniach. Według innych
autorów (5) brak jest zmian w subpopulacjach limfo-
cytów krwi lub też dochodzi do obntżenia subpopula-
cji limfocytów T.

Dostępne sąrównież dane dotyczące wpływu pyre-
troidów na względny ciężar narządow limfatycznych.
Permetryna, cypermetryna i deltametryna w dawkach
stanowiących 1i 10 DLro obniżająindeks wagowy śle-
dziony u myszy (9, I7 ,18). Natomiast indeks wagowy
węzłów chłonnych krezkowych u szczur ów zwi ększa
się po stosowaniu deltameĘny w dawce 5 i 10 mg/kg
(11).

Oznaczęnię odsetka subpopulacj i limfoclów dostar-
czainformacji określających ich proporcje w badanych
narządach. Jednak dostępne sąrównież badania na te-
mat wpĘwu pyretroidów na stan czynnościowy lim-
focytów. Stelzer i wsp. (16) w badaniach in uitrostlłięr-
dzili hamujący wpĘw pyretroidów na odpowiedźpro-
liferacyjną splenocytów myszy po stymulacji konka-
nawalinąA (ConA) i lipopolisacharydem (LPS), przy
czympermeĘna i cypermetryn a vłykazywaĘ porów-
nywalne efekty działania. Obniżenie aktywności pro-
liferacyjnej splenocytów po stymulacji ConA i IL-2
zaobserwował rownież Santoni i wsp. (15) u potom-
stwa matek poddawanych dziaŁaniu cypermetryny.
Zmtanom ty m tow ar zy szyło i s totne zwi ęks zen i e pro -
li feracyj nej o dp owiedzi limfo cytów krwi obwodowej,
nie zmienił się natomiast stopień spontanicznego wbu-
dowyłvania f3H]tymidyry przez limfocyty zarówno
śledzionowe, jak i krwi obwodowej.

Zmiany aktywności limfocytów T po stosowaniu
pyretroidów mogą być również wynikiem działanta
Ęch związków na produkcję cytokin, Cypermetryna
obntża produkcj ę i/lub uwaln ianie IL-2 ( 1 3 ), główne-
go czynnika wzrostu i aktywacji limfocytów T, a del-
tametryna powoduje zmniejszenie aktywności IL-1
(10), która pełni funkcję pomocnicząw aktywacji ko-
mórek T. Według innych autorów immunotropowe
wpływy pyretro i dów mo żna tłmac zy c i ch dzi ałani em
neurotoksycznym (11). KsenobioĘki o takim działa-
niu, poprzez wywoływanie dysfunkcji układu nerwo-
w e go, mo gą zabur zac zale żnoś c i wy s t ępuj ąc e p omi ę -
dzy układem nerwowym a immunologicznym (4).
Autonomiczny lĘad nerwowy pełnt znaczącą funk-
cję reguĘ ąc ączynnośc układu immunologicznego (6).
Ponadto limfocyty posiadają zdolność syntezy kate-
cholamin (8), a zatem zmiany odpowiedzi immunolo-
gicznej po stosowaniu pyretroidów mogą być wyni-
kiem ich wpł5.wów neuro-hormonalnych.

Wnioski

1. Permetryna i cypermetrynawpĘwająna subpo-
pulacje limfocytów grasicy, zwtększając w dawkach
stanowiących 1/10 DLro odsetek tymocytów pojedyn-

czo pozytywnych. Niższe dawki tych związków nie
zmieniająsubpopulacj i tymocytów.

2, Permetryna, we wszystkich badanych dawkach,
wpływa na subpopulacje limfocytów T obwodowych
nar ządow limfaty cznych, zwi ęk s zaj ąc o ds e tek ko mó -
rek CDo*.

3. Cypermetryna wpływa na subpopulacje limfocy-
tów śledziony, obniżając odsetek splenocytów CD.* i
CDr*. Nie zmienia natomiast subpopulacji limfocfów
T zespołu węzłów chłonnych krezkowych.
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