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Awermektyny (iwermektyna, doramektyna, eprino-
mektyna, abamektyna, selamektyna, emamektyna)
i milbemycyny (moksydektyna) należą do r odziny I 6 -
-członowych makrocyklicznych laktonów wyizolowa-
nychz Streptomyces avermitills. Sąto silne leki nicie-
ni ob ój cze, ins ektob oj c zę i r o zto czob oj cze, al e p ozb a-
wione silnego działania przeciwbakteryjnego i prze-
ciwgrzybiczego. IwermekĘna jest tez stosowana w le-
czeniu infekcyjnych zakażei wywołanych przez fila-
rię O n c h o c e rc a v ulvulus u lldzi.

Farmakokinetyka i aktywność awermektyn i milbe-
mycyn zależy szczegolnte od zdolności lipofilnych
aktywnych cząsteczek, poniewaz lipofilno ść wpływa
na ich przenikanie do pasozytow docelowego działa-
nla, na rozmtęSzczenie w organizmie gospodarza,
i miejsc predylekcyjnego dziaŁania, co w konsekwen-
cji wpływa na czas utrzymywania się w organizmie
gospodarza. Makrocykliczne laktony stosowane ko-
mercyjnie cechują się duzymi objetościami dystrybu-
cji i utrzymują się przęz względnie długi okres w or-
ganizmie. Są one pobierane przęztŁllszcz, gdzie osią-
gają wysokie stęzenie, co łącznie ze względnie dłu-
gim okresem półtrwania uwalniania moksydektyny
ztłuszczu może wpływać na większe utrzym\.wanie

Ie cznlc zy ch stęzeń te go leku ski erowanych przeciwko
pewnym gatunkom nicieni niż innych lekow ztej grupy.

Sp o s ob działania makrocykl iczny ch l aktonórł, p o -

lega na otwieraniu glutaminowych kanałow aktyrvo-
wanych chlorem, co jest zjawiskiem unikalnym dla
bezkręowców, włączając w to nicienie i owady. Przy-
puszcza się, ze ztego powodu makrocykliczne lakto-
ny wykazuj ąbardzo selekt}.wne działanie toksyczne
napasożyty, a nie na organizm gospodarza.

Makrocykliczne laktony stanowią klasę 1 6-człono-
wych zw iązkow ob ej muj ąc ą awetmektyny i milb emy-
cyny. Ze względu na wysoką skuteczność u, leczeniu
chorób p as o zytnic zy ch or az dłu go trw ałe utrzymywa-
nie sięw organizmie, sąone szeroko stosowane w me-
dycynie weterynaryjnej do zwalczania inwazji paso-
żytów zewnętrznych i wewnętrznych u wielu gatun-
kow zwierz ąt (7 , 8, 2I , 25), a także są lekami z wybo-
ru w leczeniu onchocerkozy u ludzi (a) (tab. 1). Leko-
oporrrość rozwija się głównie u form L3, natomiast
p o stac i doro słe s ą p o datne na dzlaŁanie makro cykl ic z -
nych laktonow (36),

Awermektyny są uzyskane w wyniku fermentacji
promieniowców z rodzaju Streptomyces, głównie
Streptomyces avermitills. Posiadają one szerokie spek-



Tab. 1. Zakres działania makrocyklicznych laktonów u róż-
nych gatunków zwierząt

Iwermekty I7a została wprowadzona do lecznictwa
w 1981 roku i od tego czasu zyskałaszeroką akcepta-
cję jako ie dztaŁający lekprze-
ciwpaso , świń, atakżęu jeleni
i danieli wchodząZ homologi:
2ż,23 - dlhydro awermektyna B, 

" 
stanowiąca ponad 8 0 %

i 22,23 - dIhydroawermektyna B, n stano wiąc a mniej niż
20oń (6 , 17 , 19 , 24, 33) .

Tab. ż. Struktura chemiczna awermektyn

M e chani zm działania iw ermektyny p o 1 e g a na zabl-

N icienie żołądkowo-jelitowe:

0steńagia ostertagi,

0stertagia lyrala,

Haemonchus placei,

Haemonchus contońus,

Haemonchus similis,

Trichostron gylus axe i,

T rich o stro n gy lu s c o lu b rilo rm is,

T ric h oslro n gyl u s lo n g is p icu la ris,

Cooperia oncophora,

Cooperia pectinala,

Cooperia punctata,

Cooperia spatutata,

Ne maIOd ilus he lvetianus,

N e malod iłus spalh ig e r,

B unostomum phleboto mu m,

Strongylo id e s p ap illosus,

0 eso p hagostomu m rad ialu m,

Trichuris rliscolor,

Nicienie pasożytuiące w worku
spojówkowym i kanale łzowym:

Thelazia sp.

Nicienie płucne:

D icĘocaulus viv ip arus,

Gzy:

HypOderma bOvis,

Hypoderna lineaIum,

Dermatobia hominis,

Wszy:

H ae matlp inus e u ryste mus,

Linognathus vituli,

SOle nOpOIe s cap itlatus,

Damalina ovis,

ś wie rzbowce:

Psoroples bovis,

Sarcoptes scahiei,

K leszcze:

Boophilus microplus,

lxodes ricinus.

trum dztałania zarówno
przeciw pasozytom we-
wnętrznym, jak l ze-

Nicienie żołądkowo-jelitowe:

0ste ftag ia circu mcincta,

Haemonchus contortus,

TrichOsIrOngylus axe i,

T ri ch ostro n gyt u s c o lu b rilo rm is,

Cooperia cuńieei,

Cooperia oncophora,

0 e sophagoslomu m ve nu losu m,

Nematodirus sp.

Nicienie płucne:

DicĘocaulus filaria,

Psoroptes ovis.

N icienie żołądkowo-jeliiowe:

Hyostrongylus rub id us,

Ascaris suum,

Slro ngyloides ransomi,

0 esop hagosto mu m d e nIaIu m,

0 esopha goslo mu m q u a rl risp in u,

latum,

Trichuris suis.

Nicienie płucne:

Metastrongylus sp,

Nicienie pasożytujące w układzie
mOGzOWym:

SIephanurus denIatus.

Wszy:

Haemalopinus suis,

ś wierzbowce:

Sarcoptes scabiei,

Zw iązek
x
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mięśniową. IwermekĘn a nte dzla-
łanaprzywry i tasiemce prawdo-
podobnie dlatego, że kwas gam-
ma-aminomasłowy nie jest prze-
kaznikiem impulsow nerwowych
u tych zwierząt. IwermekĘna wy-
kazuj e bardzo silne działanlę prze-
ciwko postaciom dojrzaĘm, lar-
wom wędruj ącym i .larw 

om zatrzy -

manym w rozwoju wszystkich
w ażntejszych gatunków nicieni.
Działaona również na niektóre pa-
sożlĄnicze stawono gi o dżyw iaj ą-
ce się pĘnami ustrojowyml (roz-

oraZ
ecZna
terap

u większości ssaków nie wywołuje objawów ubocz-



nych, p oni eważ GABA- erg icznę zakończęnla nerwo -
we u ssaków znajdująsię jedynie w mózgu, dokąd lek
nie dociera w rwiękuz istnieniem bariery krew-mozg.
Iwermekt5mę podaj e s ię głównie w iniekij ach podskoi-
nych, doustnie w postaci pasty lub płynu oraz w po-
staci pour-on. U koni, którym podawano iwermekty-
nę w iniekcji podskórnej, często obserwowano wystę-
powanie powikłań spowodowanych infekcją beztle-
nowcami. Takżę u innych zwietząt,np. u niektorych ras
psów (owczarka szkockiego i szętlandzkiego, bobtaila)
obserwuje się zwiększoną wrażliwość na iwermekty-
nę podawaną jń w dawkach terapeutycznych (15).
Iwermektyna łatwo wchłania się z miejsca podania,
a okres jej półtrwania we krwi (tŁ) po podaniu pod-
skórnym w ilości 1 ml/50 kg m.c. wynosi: u bydła
2,8 doby, u owcy 2,7 doby, a u świni po dawce 1 ml/
l33kgm.c,I,7 doby, natomiast po podaniu doustnym
w ilości 333 g/tonę paszy u świni - 12 godzin Paren-
teralnie podana iwetmektyna jest akĘwna przez I 4 dni,
co spowodowane jest jej długim utrzymywaniem się
w surowicy i tkankach. W związku z powyższym nie
może być ona śtosowana u krów i owiec w okresie
laktacji oraz u krów na 4 tygodnie przed porodem.
Obowiązujący okres karencji u bydła wynosi dla mię-
sa 28 dni, a dlanarządów wewnętrznych- 40 dni. To
długie utrzymywanie się iwermek§ny w tkankach i su-
rowicy jest korzystnę ze względów terapeuĘcznych,
gdyż zapewnia ono przedłużony kontakt leku z paso-
ży tami (szcze gólnie znaj duj ącymi s i ę w tkankach, np .

larwami Ostertagia sp., Hypodelma sp.) otazw ptzy-
padku wielu ektopasożytów (wszy, świerzbowców)
zapobiegareinwa badania,średnie C,,n*

dla iwermekĄmy 7 nflml, a t_u^ - 2l3--

-80 h po podaniu owiec (3). Iwórmek-
tyna wydalana jest głównie z żóŁcią i kałem (98-
-99%) oraz z moczem (I-2%). Nie ma ona działania
teratogennego i nie wpĘwa ujemnie na użytkowość
hodowlaną ( 1 5, 1 6, 28). Wyniki doświadcz eń przepro-
wadzonych na gatunku stawonoga kałożemeg o Ontho-
p h a gus g a z e l l a wskazuj ą że ani iwemekĘn a, ani ab a-
mektyna stosowane u bydła w żadęn sposób nie wpĘ-
wają na postaci dorosłe tego koprofaga. Jednak obie
substancje hamują rozwój form larwalnych dla iwer-
mektyny do 2 L dnia po Ieczeniu, a u abamektyny - do
2 8 . dni a p o le czeniu. Równiez b adania pr zeprowadzo -
ne na nicieniu Eiseniafoetida dowiodĘ, że brak jest
istotnych oddziaływah na rożne postacie tego nicie-
nia, gdyżLCrn wynosi 315 ppm, co znacznlęprzekra-
cza wartość mogącą wystąpić w środowisku nafural-
nym (35). Obecnie stosowanymi preparatami zarejes-
trowanymi w Polsce, zawierającymi iwermektynę są:
Iwermektyna Ioń iniekcja stosowana u bydła, owiec
i świń w dawce 1 ml preparatu na 50 kg m.c. w iniek-
cji podskornej (leku nie stosuje się i.m., i.v. oraz u krów
cteiarny ch 4 tygodnie przed porodem) ; Iwermektyna
0,6Yo premiks stosowana u świń podawana per os
w proporcj i 333 gpreparatu na 1 tonę paszy (interak-
cje nie są znane); Ivomec premix stosowany u trzody

chlewnej podawany per os w postaci mieszaniny skła-
dającej się z 1 kg preparatui 14 kg paszy treściwej -
nie należy go stosować u innych gatunków zwterząt,
gdyżmoże on powodować niebezpieczne reakcje nie-
pożądane, a nawet upadki śmiertelne (np. u psow);
Ivomec iniekcyjny i Ivomec plus podawany s.c, w dawce
1 ml preparafu/5O kg m.c. u bydła i owiec oraz I mI
preparaill33 kg m.c. utrzody chlewnej; Baymec sto-
sowany s.c, w dawce 1 m1/50 kg m.c. u bydŁa oraz
I mll33 kg m.c. u świń (lek nie jest stosowany i.m.,
i.v.); Eqvalanpodawany per os ukoni w dawce 200 p"g

iwermektynyll kg ciężaru ciałazwierzęcia - prepara-
fu nie należy stosować u innych gatunków zwierząt
(18).

Kol ej nym przedstawi c iel em r o dziny awermektyn
j est doramektyna (25 -cykloheksylo-5-0-dimetylo-25 -
-di( 1 -metylopropylo) awermektyna {A, 

"} 
). Jest to śro-

dek przeciwpasożytniczy o szerokim spektrum dzia-
łania, obejmującym postaci dojrzałe orazlarwalne ni-
cieni i stawonogów. Wybiórczewiązanie się doramek-
ty ny ze sp e cyfi cznym re c eptorem zw iększa pr zepusz-
czalnośc błony komórkowej dla jonów chlorkowych
w kanałach glutaminowych, co prowadzi do zahamo-
wania akĘwności komórek nerwowych i mięśniowych
pasożyta, a w konsekwencji do jego paraliżu t znisz-
czenia. U ssaków receptory dla doramektyny umiej-
scowione są w OUN, co powoduj e, że doramektyna,
która praktycznlę nie przechodziprzez barierę krew
-mózg, jest lekiem o szerokim marginesie bezpieczeń-
stwa. Niezależnie od drogi podania (s.c., i.m.) jedno-
krotne zaaplikowanie leku eliminuje istniejącą inwa-
zję pasożytnlczą, a przedŁlżony czas jej utrzymywa-
nia s ię w tkankach zap obie ga reinwazj i. J ak wykazaĘ
badania przeprowadzone u bydła i owiec, doramekty-
na dŁlńej niż iwermekłna utrzymuje się w organizmie
i jestzniego wolniej eliminowana. Jej stęzenie w oso-
czlJpo podaniu podskórnym u owiec pierwszego dnia
od podania wyno siło 8, 5 - 1 3, 6 ngl mI, a czter dziestego
dnia ok. 2,7 nglml. Analogiczne stęzenie dla iwermek-
Ęny pierwszego dnia były podobne, natomiast czter-
dziestego były ok. 3,5 raza mniejsze, C*^., dla dora-
mektyn-y w}nbsiło 2Ź3 nglml, uiayUłT1,5 ng/ml,
t_o* 5,4 dnia, a MRT - 6,5 dni. Doramektyna jest wy-
dalana z kałem (3, 5, 9, 12, 23). Preparatem zawlera-
jącym doramektynę jest Dectomax stosowany paren-
teralnie w dawkach: u bydła i owiec i.m./s.c. 1 ml/
/50 kg m.c. oraz u świń I mll33 kg m.c., interakcje
leku nie są znane.

Eprinomek tyna (4" - ep i - ac etylamino -4" - deoksy-
awermektyna {B, }) jest poc ru},
wyselekcjonowanąz kilku era
ona nie mniej B,_ i nie więcej
niż IIYo awę gi te roznią się
między sobą y metylenowej
(-CHr-) w pozycjiprzy C-25, a komponent B, posia-
da takżę grup ę izopropyl ową. Eprino mekty na zale c a-
na jest do zwalczania pasożytów zewnętrznych i we-
wnętrznych u bydła opasowego i krow mlecznych



w postaci pour-on (2, 26,34). Obecnie stosowanym
w Polsce preparatem zawierĄącym eprinomektynę j est
Eprinex Pour-On, stosowany u bydła opasowego
i krow mlecznych w dawce 1 ml preparatu na 10 kg
m.c, Preparatu nie należy stosować na skórę zanie-
czyszczonąlub chorobowo zmienioną ( 1 8).

Abamektyna j est produkowana przęz promienico-
w e Streptomy c es av ermitilis . Zawięra onaponad 80%
awermektyny B," i mniej niż 20Yo awermektyny.Blr,.
Abamektyna w'lorownaniu z iwermektyną osiąga

(1,57 h), podobnie t," eliminacji 5,6 dnia dla aba-
mektyny a 3,6 dnia dl'a iwermektyny (10, 11). Podob-
ne badania jak dla iwermektyny były przeprowadzone
dla abamektyny na gatunku Onthophagus binodis,
podczas ktorych zaobserwowano jedynie spadek pro-
dukcji ja1 przez okres 2 tygodni od czasu Ieczęnia
i zmniej sze nle przeżywalno ści osobników niedojrza-
Ęchprzez okres 4 tygodni (35).

Emamektyna i jej metabolity, takie jak: 8,9-Z-tzo-
mer, N-dimetylowana emamektyna, N-formylowana
emamektyna i N-metyloformylowana emamektyna s ą
makro cykli czny mi laktonami sto sowanymi j ako aka-

rycydy i par azytocy dy (29).
S elamektyna j est pochodną awermektyny sto sowa-

ną u psów i kotow do leczenia inwazji następujących
pasozytów: Otodectes cynotis (świerzb uszny), Sar-
coptes scabiei (świerzb skorny), Ctenocephalides sp-

(pchły), Tbxocara cati, Tbxocara canis, Ancylostoma
tubaeforme, Dirofilaria immitis (nicienie jelitowe)
( 1 8 ). Do prep aratów zaw ier ających s elamekĘnę nal e -

zą Strongho|d 6Yo i 12% stosowane u psow i kotów
w zw alc zaniu p cheł, zew nętt znie w dawc e j ę dnor azo -

wej co najmniej 6 mglkg m.c. Leki nie są stosowane
u'szczentąt i kociąt poniżej 6. tygodnia życia (18).

CH3 -o\
N

Milbemycy-
ny. są zwtązka-.
ml nowszyml
od awermektyn
i różnią się od
nichtym, żenie
posiadają pod-
stawnika cu-
krowego przy
C-13. Przedsta-
wicielem tej
grupyjestmok-
sydektyna ( 1 ,

13) (ryc.2).

'H
H

CH:

Ryc. 2. Struktura chemiczna milbemycin

Moksydektyn a (23 -0 -meĘlooksymowana nemadek-
tyna)należy do grupy milbemycyn. Jest onapółsynte-
ty czną p o cho dną nemadektyny pro dukowaną pr zez
szczepy Streptomyces cyanogriseus. W porównaniu
z iwermektyną nie zawiera podstawnika cukrowego
ptzy C-I3, aposiada nienasycony łańcuch boczny ptzy

C -2 5 . F armako l o gi czn ę działanie moksydektyny na p a-

sozy.|y polega na hamowaniu przewodnictwa w synap-
sach, w ktorych neurotransmiterem jest GABA, a to
prowadzi do paralizu i śmierci pasozytów. Lipofrlnośó
moksydektyny jest I00 razy większa niż iwermekty-
ny, co wtĘe się z przedłużonąjel obecnościąw orga-
nizmie. W następstwie podskornego podania u bydła

na nawet do 68. dnia od podania leku) (7). Jakv,ykazĘ
badania, C,,^ wo wszystkich tkankach, odchodach, i żół-
ci wynosiłÓ'52,9-149 nglg, a w osocztl 35,6 nglml.
Moksydektyna skutecznie niszczy nicienie i ektopa-
sozyty uptzeżuwaczy i świń, stosowana jest w formie
iniekcji lub pour-on. W związku z długim utrzymy-
waniem się leku w organizmie obowiązuje dla mok-

bnie jak w przypadku
dla mięsa 28 dni, a dla
I,5,I2,20,22,30-32).
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MONKIEWICZ J.,WAJDZIK J.: Kynologia. Wie-
dzao psie. Wyd. Akademii Rolniczej, Wrocław 2003,
str. 462,ISBN 83-89189-12-7, cena 44 zł

Prof. Jerzy Monkiewicz z AR Wrocław wydał wraz
z m,gr iflż. JolantąWajdzik, sekretarzemZwiązku Kynolo-
gicznego we Wrocławiu, pięknądoprawdy książkę. IJprzed-
nio wydawane juz były ksiązki o rasach czy żywienirl psóW
ale żadna nie ujmowała całej wiedzy o psach tak komplek-
sowo. Jak piszą we wstępie autorzy,Iiczba obecnie ltrzy-
mywanych w Polsce psow ocenianajest na ok. 7 milionów,
w tym ok. 400 tysięcy to psy rasowe. Posiadanie psa stało
się dzisiaj powszechnym wprost zamiłowaniem, a niekie-
dy nawet pasją. To dobre społecznie zjawisko, godne sze-
rokiego poparcia, Aby utrzymywac psa, a zwłaszcza dora-
dzać w utrzymaniu jego zdrowia, trzeba miec jednak wie-
dzę o tym zwierzęciu.Dotyczy to zwłaszcza lekarzy wet.,
hodowców, biologów, a takze posiadaczy psów.

Ksiązka jest solidnym i obszemym w treści opracowa-
niem ujętym w 15 rozdztałach. A oto ich tytr-rły, które od-
dającharakter i zakres książki: 1) pochodzenie psów, 2) ala-
tomia psa, 3)narządy zmysłów, 4) układ rozrodczy,5) wy-
branezagadnienia z genetyki psów, 6) ży.wienie psów,7) za-
gadnienia dotyczące behawioru i charakteru psów, 8) cho-
roby psów,, z rozTóżnieniem schorzeń układowych l, przy-

czynowych, 9) pomoc w nagłych wypadkach, l 0) rasy psóu ,

według grup jest to tajszerszy, ale i najbardzie.j interesu-
j ący dl a uzytk o wnik a r o zdział, I 1 ) Zw iązek Kyno lo g i c zn1-

w Polsce, 12) zakup i wanrnki utrzymania psa, 13) hodorł -
la psa rasowego, 14) WyStaWy psow rasowych, 15) pies
w słuzbie człowieka, ze zrożnicowaniem uzytkowości psóu
dla potrzeb ludzi. Na końcu ksiązki zawallc są aneks\.
dotyczące następlu ących inforrnacj i : a) Statutu Zu, ia4krt
Kynologicznego w Polsce, b) Oddziałow Związkl Kyno-
logicznego w Polsce, c) Regularninu Hodowli Psów Raso-
wych, d) Kodow 1iterowyclr Oddziałow Związku Kynolo-
gicznego w Polsce stosowanych przy tatuowaniu szczeniąt.
e) Systematykl ras wedługFCIz uwzględnieniem polskie-
go nazewnlctwa.

Ksiązkę zamyka wykaz literatury, ktorą posługiwali się
autorzy.

W ogólnej ocenie jest to rzeczywiście wartościowe opra-
cowanie ksiązkowe, której atrakcyjność podnoszą liczne
ryciny. Ksiązka jest doskonała 1ekturą dla wielu ludzi w za-
wodzie i miłośników psów.

Zamowien ia można skład ać : Wyd, AR, 5 0 -3 44 Wrocław.
ul. Sopocka 23, te7.lfax (071) 328 12 ]], tel. 328 10 86
w. I'7, e-mail: wy d@,ozt.ar.wroc.pl

Edmund K. Prost


