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Въведение: Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) са широко
използвани, както в хуманната, така и във ветеринарната медицина за лечението на редица
възпалителни състояния от инфекциозен и неинфекциозен характер. Представител на тази
група е meloxicam.
Флуорохинолоните са препарати, които имат широк спектър на действие върху
редица микробиални агенти, включително и към тези, които са резистентни към други
антибиотични средства. Въпреки, че лекарствата от тази група са смятани за относително
безопасни, се наблюдават, макар и рядко, някои нежелани странични ефекти, като
гастроинтестинален дискомфорт, хепатотоксични реакции, нервни и бъбречни признаци.
Представители на тази група са levofloxacin, pazufloxacin и enrofloxacin.
Цел: Оценка на влиянието на meloxicam, levofloxacin, pazufloxacin и enrofloxacin
върху антиоксидативната активност на кръвната плазма и телесната маса при зайци.
Материали и методи: Използвани са 32 броя мъжки зайци порода Soviet Chinchilla,
които са разделени в 8 групи от по 4 заека. Група А е използвана като контрола. На
животните от тази група е прилаган 5% разтвор на глюкоза. На групи B, C и Е е прилаган
meloxicam, levofloxacin, pazufloxacin и enrofloxacin, в 5% разтвор на глюкоза. Levofloxacin и
pazufloxacin са прилагани в доза 10 мг/кг телесна маса два пъти дневно на 12ч. Meloxicam и
enrofloxacin са прилагани по 0,2 мг/кг телесна маса веднъж дневно на 24ч, Еnrofloxacin в
доза 20 мг/кг телесна маса на 24ч. Чрез система на групи D, F и H са вливани meloxicam

levofloxacin, pazufloxacin, и enrofloxacin в посочените по-горе норми на дозата. Опитът е
продължил 21 последователни дни, като антиоксидативната активност на кръвната плазма
и телесната маса са определени на непосредствено преди започването на опита, на 7-ми, на
14-ти и на 21 ден от провеждането.
Резултати: На 7-мия ден от третирането антиоксидативната активност на кръвната
плазма при групата третирана с meloxicam била значително по-ниска от тази при
контролната група. На 14-тия ден от третирането при групата третирана с levofloxacin
стойностите били значително по-високи от групата третирана с enrofloxacin и meloxicam.
Наблюдавало се е значително понижаване на антиоксидативната активност на кръвната
плазма при всички третирани групи на 21-вия ден, с изключение на тази третирана с
levofloxacin.
По време на изследването, не са наблюдавани значителни разлики в телесната маса
при различните групи.
Заключение: Резултатите от това изследване показват, въпреки, че тези препарати
не оказват ефект върху телесната маса, понижаване на антиоксидантната активност на
кръвната плазма се наблюдава, особено, когато се повиши периода на третиране.
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