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  )٢٠٠٥ حزيران ١٩؛ القبول ٢٠٠٤ نيسان ٢٥االستالم (
  

  ـةالخالص
ـ  ل ال   Streptomyces cyaneogriseus       إن الموكسيدكتين ھو مادة نصف مصنعة تنتج من قب

ة و ات الداخلي ى الطفيلي أثير واسع عل ا النغف األنفي ولھا ت ا فيھ ة بم  في Oestrus ovis الخارجي
ار ي األبق دي ف ام والنغف الجل الج . األغن ي ع ه ف ة فعاليت سيدكتين لمعرف ة دواء الموك م تجرب ت

م٠.٢اإلصابة بيرقات ذبابة النبر الحلزونية للعالم القديم حيث تم حقن جرعة  م من وزن / ملغ كغ
ا  ار مصابة طبيعي د ألبق ة الحاالت المصابة اسبوعيا ًالجسم تحت الجل م متابع ة وت ات الذباب ًبيرق

ى .  يوم بعد المعالجة) ٤٠(ولغاية  دا وصلت ال ازة ج ة ممت ا أظھرت  % ١٠٠ًكانت الفعالي كم
ار  ة أي أث سجل خالل التجرب م ت وان ل ى الحي النتائج تفوقه على االيفرمكتين في عودة اإلصابة ال

ر أي أع م تظھ ث ل دواء حي يئة لل ة س ات جانبي سم الحيوان لوك أو ج ى س ة عل ر طبيعي راض غي
  .المعالجة من الناحية السريرية
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ABSTRACT 

              Moxidectin is a second generation semi-synthetic Macrocyclic Lactone of 
the Milbemycins family, which have a broad spectrum of activity against external and 
internal parasite including Oestrus ovis and hypodermatosis. A trial was conducted to 
identify the efficacy of moxidectin against the natural infection of cattle with larvae of 
screw worm fly Chrysomya  bezziana. A dose of 0.2 mg/ kg b.wt. (1 ml /50kg b. wt.) 
S.C  .  which   was  found to be very effective for more than 40 days?  The trial shows 
the effect of Moxidectin is over that of Ivermectin in re-infection of the animal.          
No side effects & no abnormal behaviors, was noticed on the animals treated with   
Moxidectin during the trial.  
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                                          المقدمة 

  
ا طيف واسـع في           سبيا حيث لھ ـة ن ات الحديث ًيعتبر الموكسيدكتين من مضادات الطفيلي

ي ة وھ ة والخارجي ات الداخلي ن الطفيلي ر م ى كثي أثير عل ـ الت ة               ال ى مجموع ود ال  تع
Macrocyclic Lactones ـ صة من الفطر ال ادة نصف مصنعة مستخل اني وھي م   من الجيل الث

Streptomyces cyaneogriseus)  أ) ١ ه ت أن ل ات يتميز دواء الموكسيدكتين ب ى يرق ال عل ثير فع
  ). ٣(غف الجلدي في األبقار وكذلك على يرقات الن) ٢(في األغنام Oestrus ovis النغف األنفي

ديم  الم الق ة للع ر الحلزوني ة النب ات ذباب ى يرق دواء عل ذا ال ة ھ رة تجرب اءت فك ه ج   وعلي
bezziana Chrysomya ر ذو ذي يعتب   ومعرفة مدى تأثيره عليھا ومقارنته بدواء االيفرمكتين وال

  ).٤(فعالية جيدة في القضاء على ھذه اليرقات 
  

  لالمواد وطرائق العم
ى  ة عل راء التجرب م إج ديم ) ٣٠(        ت الم الق ر للع ة النب ات ذباب ا بيرق صابة طبيعي رة م ًبق

Chrysomya bezziana  . ين ا ب ت أوزانھ ار تراوح ار ٦٥٠ – ٤٠٠األبق ة أبق ي محط م ف  كغ
ع  . االسحاقي ومنطقة الرضوانية في بغداد  ة مجاميع بواق ى ثالث ار ال ار ) ١٠(تم تقسيم األبق أبق

ل ة لك يطرة (  مجموع ة س ة كمجموع رمكتين وثالث رى للاليف سيدكتين وأخ ة الموك ) .        مجموع
صھا ). ١(وتم حقنھا بالجرع المبينة في الجدول  م تشخي جمعت اليرقات من الجروح المصابة وت

  .على أنھا يرقات الطور األول والثاني والثالث لذبابة النبر الحلزونية ) ٥(ًمختبريا 
  

  لمناقشةالنتائج وا
ديم  الم الق ر للع ة النب ي Chrysomya bezziana         ذباب ة ف روح المختلف ا الج اجم يرقاتھ   تھ

ام   واجتاحت ١٩٩٦/الحيوانات األليفة والبرية وكذلك اإلنسان شخصت ألول مرة في العراق ع
ر من ) ٦(الكثير من المحافظات وخاصة الوسطى منھا  د بلغت اإلصابات أكث   )١٠٠ ٠٠٠(وق

ومن األمور المھمة إليقاف اإلصابة ) . الھيئة العامة للبيطرة  ( ٢٠٠٠/إصابة في منتصف عام 
ة حدوثھا أو  ع الجروح من اإلصابة في حال ھي باستعمال األدوية لقتل البالغات أو اليرقات ومن

  ً.عودة اإلصابة الى الجرح المصاب سابقا
م  ن ) ٢(       من مالحظة الجدول رق د الحق ى بع ة األول ام الثالث ائج في األي سجيل النت م ت د ت فق

ة في القضاء ) ٤٠(ًومتابعة األبقار المعالجة اسبوعيا ولغاية  ة عالي يوم اثبت كال العالجين فعالي
د ت دة ق ن لم د الحق ة من اإلصابة بع رة الحماي د عن على اليرقات وتفوق الموكسيدكتين في فت زي

ا يوافق ) ٢٨(ًيوما بينما عادت اإلصابة بعد ) ٤٠( االيفرمكتين وھو م العالج ب يوم مرة أخرى ب
ث ) ٥( دھون حي ي ال ذوبان ف ى ال ة عل اوي ذو القابلي ه الكيمي سيدكتين لتركيب وق الموك ل تف وتعل

ا  بينUnique methoximeو Dimethyl butnyl side chains يحتوي على مجموعتين فعالة ھما  م
ذوبان  االيفرمكتين يحتوي على سلسلة جانبية واحدة من السكريات الثنائية التي لھا القابلية على ال

   .)١( بالماء
ة  د مقارن ت الجل ه تح د حقن رش عن ر مخ سيدكتين غي ة أن الموك رت التجرب ا اظھ       كم

  .بااليفرمكتين 
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ه ليكون أحد  ة تؤھل ـه التجرب ا أظھرت سيدكتين حسب م إن فترة الحماية التي يوفـرھا دواء الموك
م  ديم الجدول رق الم الق ة للع ر الحلزوني األدويــة المھمة في برامج السيطرة على انتشار ذبابة النب

)٢.(  
   طريقة الحقن يوضح عدد االبقار الخمجة وجرعة الدواء و)١(جـــدول رقـــم 
عدد األبقار   الموقع  المجموعة

  الخمجة
  الجرعة وطريقة الحقن

سيدكتين -١  ٥  االسحاقي   الموك
  ٥  الرضوانية   .

  كغم وزن الجسم /  ملغم ٠.٢
  تحت الجلد )  كغم وزن الجسم ٥٠/  ملم ١(

  ٥  الرضوانية   . ايفرمكتين -٢  ٥  االسحاقي 
  كغم وزن الجسم /  ملغم ٠.٢

  تحت الجلد ) جسم  كغم وزن ال٥٠/  ملم ١(
  ٥  الرضوانية   . السيطرة -٣  ٥  االسحاقي 

  ماء الملح الفسيولوجي 
  تحت الجلد )  كغم وزن الجسم ٥٠/  ملم ١(

  
    يوضح نتائج العالج بكال العقارين)٢(جدول رقم 

ًعودة اإلصابة طبيعيا بعد   الشـــفاء
  المجموعة  ًيوما) ٤٠(اية الحقن لغ
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  .ًيوما من الحقن ) ٣٠(ًيوما من الحقن واألخرى بعد ) ٢٨(أصيبت بقرتين األولى بعـد   * 
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 العراق  في bezziana Chrysoma ذبابة الدودة الحلزونية من نوع (  العاني ، منتصر عمر  -5 
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