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1.	Експериментално възпаление на задната лапа на плъх, предизвикано с карагенин, декстран и каолин

За предизвикване на остро ескудативно възпаление се използват различни химични вещества, които се разделят на флогогени (карагенин и др.) и едемогени (декстран, хистамин, серотонин, брадикинин и др.). Инжектират се под формата на воден разтвор или суспензия в определени концентрации и обем 0.1 ml в едната задна лапа на мъжки бели плъхове с тегло 140-180 g.
Флогогените предизвикват левкоцитарен хемотаксис и фагоцитоза, което ускорява образуването на метаболити на арахидоновата киселина във възпалителното огнище. Карагениновият оток се получава по метода на Winter et.al. Съществува голямо сходство в съдовите и клетъчните реакции при този експериментален оток и острото ескудативно възпаление при човека.
През първия час (начална фаза) в патогенезата на карагениновия оток участват хистаминът и серотонинът, след което повишената съдова пропускливост се медиира от брадикинина. През четвъртия час (крайна фаза) в острата възпалителна реакция се включват простагландините. Потискането на крайната (простагландинова) фаза на карагениновия оток корелира в голяма степен с терапевтичната ефективност на противовъзпалителните средства при ревматичните заболявания. Характерно за нестероидните противовъзпалителни средства е потискането на тази късна фаза.
Отокът на задната лапа, предизвикан с различни едемогени е свързан с пряко увреждане на капилярите. Затова той се потиска най-силно от антихистаминови, антисеротонинови и антикининови средства. В патогенезата на декстрановия оток участват серотонинът и хистаминът.
Карагениновият, декстрановият и каолиновият оток на задната лапа на плъхове са експериментални модели на остро ескудативно възпаление и се използват най-често, поради тяхната висока информативност.
Обемът на лапите се измерва плетизмометрично в относителни единици (mm) с помощта на воден плетизмометър (Фурнаджиев, Ламбев, 1979). Отокът се предизвиква чрез субплантарно инжектиране на 0.1 ml 1% водна суспензия на карагенин, респ. 10%-на водна суспензия на каолин. Обемът на задната лапа се измерва непосредствено преди инжектиране на флогогените и 4 часа след това, докато отокът, предизвикан с 6%-ен воден разтвор на декстран се проследява в динамика – през 1 h до края на четвъртия час.
Изследваните вещества се въвеждат орално, 1 h преди инжектиране на флогогенните и едемогенните агенти. Половин час преди инжектиране на тези агенти плъховете се наркотизират с уретан (1 g/kg i.p.).
Получените експериментални данни се обработват статистически с помощта на вариационния и алтернативния анализ. Последният позволява да се изрази в % потискането на отока, предизвикано от изследваните вещества. Най-подходяща е формулата на Тринус и сътр. (1975), тъй като при нея от една страна се отчитат настъпилите промени в обема на лапите на животните за даден час в сравнение с изходния им обем и от друга страна се извършва сравняване на разликите в големината на отока между контролните и подопитните животни.
Формула на Ф. П. Тринус и сътр. (1975):

% = Vk – V0 x 100
        Vk
където:
% – процентно потискане на отока
Vk – среден обем на лапите на контролните животни
V0 – среден обем на лапите на подопитните животни

2.	Екпериментален белодробен оток на плъхове, предизвикан с адреналин

Методът позволява да се оцени антиедемната, респ. антиескудативната активност на изследваните вещества. Подходящи за провеждането му са мъжки бели плъхове с тегло 190-220 g. На една от групите животни (т.нар. "чисти контроли") оток не се предизвиква и те служат за норма. Първоначално се въвеждат изследваните вещества. Определено време след това на плъховете от всички групи (без чистите контроли) еднократно i.p. се инжектира адреналин в доза 4 mg/kg (0.1 % 0.4 ml/100 g). В следващите два часа се наблюдава общото състояние на животните и се следи за леталитет.
След този срок плъховете от всички групи се декапитират и торакотомират. Следва отпрепариране, екстирпиране и претегляне на белите дробове. Данните се обработват статистически като се изчислява съотношението между теглото на белите дробове и телесното тегло в проценти.

3.	Тест "cotton pellet" на плъхове

Експериментално подостро пролиферативно възпаление може да се моделира чрез подкожно имплантиране на стерилни памучни тампончета на плъхове. Методът е известен още като гранулом тип "чуждо тяло". Той позволява да се оцени активността на изследваните вещества върху пролиферативната фаза на възпалението.
Използват се мъжки бели плъхове с тегло 180-220 g. Животните се наркотизират с намалена доза уретан – 500 mg/kg i.p. След това през два кожни разреза, разположени симетрично от двете страни на гърба, близо до гръбначния стълб се поставя по едно памучно тампонче. На всяко животно се имплантират по две овални памучни тампончета с тегло 20 mg  1 mg, стерилизирани в автоклав. Оперативната рана се зашива и обработва със сулфатиазол.
Изследваните вещества се прилагат орално един път на ден в продължение на 10 дни. След приключване на експериманта плъховете се убиват с голяма доза уретан и образувалите се около памучните тампончета грануломи се екстирпират, изсушават се в термостат при 60°С в продължение на 12 часа и теглото им се измерва на аналитична везна. След приспадане изходното тегло на памучните тампончета от това на изсушените грануломи се определя теглото на образувалата се гранулационна тъкан.
4.	Изследване на капиляротонична активност на плъхове

Хистаминът, серотонинът, кинините и други медиатори на възпалението повишават пропускливостта на капилярите и затова в много случаи за изясняване механизма на противовъзпалителното действие на лекарствените средства е необходимо да се изследва и тяхната капиляротонична активност. За проучване на последната има различни екпериментални методики.
Най-често се използват бели плъхове с тегло 180–220 g.
Сравнително лесен за използване е методът на Монаков. При него се използва ксилол за получаване на остро локално възпаление, свързано с повишена капилярна пропускливост и трипаново синьо, което не се метаболизира и след венозно въвеждане се отлага в зоната на нанасяне на ксилола. Отчита се времето на поява на синьо оцветяване в тази зона. Съществува възможност и за количествено спектрофотометрично определяне на индикаторното багрило след екстрахирането му с помощта на хистохимични методи.
Методът на Монаков се прилага с някои видоизменения. Използват се само мъжки плъхове. Едно денонощие преди опита се депилира коремната област на животното. На другия ден се прилагат изследваните вещества. Два часа по-късно плъховете се наркотизират с уретан (1 g/kg i.p.), след което във vena dorsalis penis се въвежда катетър (венокат № 18). Два часа по-късно през катетъра венозно се въвежда трипаново синьо в доза 10 mg/kg (1%-ен воден разтвор 0.1 ml/100 g) и 60 sec по-късно с помощта на микропипета се накапва 0.04 ml ксилол в две симетрични точки на корема от двете страни на бялата линия.


