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ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ВЕЩЕСТВА ВЪРХУ ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Адаптация и резюмe: маг. биол. Ваня Петрова Дончева


I. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНКСИОЛИТИЧНА АКТИВНОСТ

·	Двигателна активност
·	Мускулен тонус
·	Атаксия (тест "Rota-rod")
·	Рефлекси: обръщателен, пина, корнеален, мустачен, ипсилатерален
·	Антиагресивно действие
·	Противогърчово действие
·	Условно-рефлекторна дейност
·	Поведенчески тестове: открито поле, ориентировъчна реакция, поведенческо отчаяние
·	Потенциране действието на аналгетици
·	Потенциране действието на сънотворни
·	Телесна температура
·	ЕЕГ-методи (спонтанна реакция на "събуждане", стимулация на хипокампа)


II. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕДАТИВНО-ХИПНОТИЧНА АКТИВНОСТ

·	Двигателна активност
·	Рефлекси
·	Наркотично действие, потенциране на наркотични средства
·	Противогърчово действие (максимален електрошок, пентилентетразолов)
·	Аналгезия (потенциране ефекта на аналгетици)
·	Мускулен тонус, атаксия
·	ЕЕГ-методи


III. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕВРОЛЕПТИЧНА АКТИВНОСТ

Характерно за тях е, че намалява двигателната активност, миоза, саливация, диария, намалени рефлекси.
·	Намалена двигателна активност
·	Атаксия (положителен тест Рота-род)
·	Каталепсия при мишки и плъхове
·	Потенциране на резерпиновия и тетрабеназиновия тестове
·	Потенциране действието на наркотици
·	Потенциране действието на аналгетици
·	Потискане на условно-рефлекторната дейност
·	Поведенчески тестове: открито поле, ориентировъчна реакция
·	Антагонизъм с апоморфин (апоморфинова стереотипия, апоморфиново повръщане при кучета)
·	Антагонизъм с амфетамин (амфетаминова стереотипия, амфетаминова токсичност при мишки)
·	Антагонизъм с треморин (гърчове, саливация, лакримация, хипотермия)
·	Телесна температура (антагонизъм на апоморфинова хипотермия)
·	ЕЕГ-методи

Основен неролептичен скрининг. Приема се, че следните тестове върху животни най-добре корелират с невролептичната активност на препаратите при хора.
·	Амфетаминова стереотипия при плъхове
·	Амфетаминова токсичност при сгрупирани мишки
·	Влияние върху обучението (обучение с диференцировка)
·	Открито поле
·	Апоморфиново повръщане при кучета
·	Каталепсия при плъхове
·	Смъртност при плъхове, предизвикана с Епинефрин
·	Атаксия: тест “Рота-род”
·	Тетрабеназинова птоза при мишки
·	Антагонизъм на треморинови гърчове, саливация, лакримация и хипотермия

Тестове за първичен невролептичен скрининиг
Най-често се използва скрининг на Irwin (1964) - сляп, модифициран от Николова и Далева (1968). Целта на скрининга е да се определи началото, продължителността на действието, а също и времето на пиковата активност. Изследва се влиянието върху поведението. Наблюдават се отделните страни на поведението:
ь	"съзнание" (степен на будност за ориентиране в нова обстановка);
ь	"настроение" (грижа за поддържане на съществуването - чистене, търсене на храна, отношение към околната обстановка, реактивност);
ь	двигателна активност (спонтанни движения и движения при поставяне в нова обстановка);
ь	възбуда на ЦНС (неспокойствие, повишена реактивност при звуково дразнене, допир, реакция на Щрауб, тремор);
ь	мускулен тонус на крайниците, тялото, корема, позиция на животното;
ь	координация на движенията, нарушения в походката, атаксия, статокинетичен рефлекс;
ь	рефлекторна дейност (пина-рефлекс, корнеален, обръщателен, ипсилатерален, мустачен);
ь	аналгетично действие след въвеждане на веществото;
ь	ВНС (саливация, лакримация, пилоерекция, дефекация, уриниране, екзофталм, цвят на кожата, сърдечна дейност, дихателна честота, хипо- и хипертермия);

Най-често използваните тестове са:
Тест “пасивност”: животното (мишка) се поставя в четири принудителни положения. Нормално животното със запазен мускулен тонус и правилна координация на движенията веднага възстановява нормалното си положение.
Положение I - животното се хваща за кожната гънка на врата и се пуска да виси. Мишката веднага се обръща и качва крайниците си върху ръката.
Положение II - мишката се хваща по същия начин и се поставя в лагнало положение по гръб върху гърба на ръката на експериментатора. Нормалното животно веднага се обръща.
Положение III - мишката се хваща за единия крайник с пинсета или пръсти - животнто веднага качва задните си крайници върху пинсетата или ръката
Оценката на тест "пасивност" е следната: нормалното възстановяване на положението се приема за 0. Пълна отпуснатост с липса на всякакъв опит за възстановяване на положението се оценява за положение I - 2, за положение II - 4, за положение III - 6, за положение IV - 8. Неуспешни опити за възстановяване на положението: за първо - 1, за второ - 3, за трето - 5, за четвърто - 7.

Обръщателен рефлекс (Witkin et.al., 1959): проследява се възможността на животното да се изправи на четирите си крака след поставяне в странично легнало положение. Отговорът се оценява алтернативно. За загуба на рефлекса се приема запазването на страничното легнало положение най-малко за 2 min (нормалните мишки реагират положително още първата секунда).

"Пина"-рефлекс (Witkin et.al., 1959): представлява прибиране на ушната мида към главата при дразнене на вътрешната й повърхност с дебел косъм. Понякога се придружава от разтърсване на главата.

Корнеален рефлекс (Witkin et.al., 1959): затваряне на клепачите при допир на корнеята с косъм.

Мустачен рефлекс: обръщане на главата при леко стискане на съответния мустак с пинсета (не дърпане!)

Ипсилатерален рефлекс (Irwin, 1964): представлява лека флексия на задния крайник при механично дразнене на пръстите (леко стискане с пинсета).
Силата на изброените рефлекси се отчита субективно по деветобална система от 0 до 8, при норма 4 бала.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ МУСКУЛНИЯ ТОНУС И КООРДИНАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЯТА

1.	Метод "Въртяща се пръчка" (Rota-rod)
Като критерий за състоянието на координацията на движенията се приема способността на животните да балансират върху въртяща се ос (метална, леко грапава пръчка с диаметър 3 см и скорост на въртене 6 об./min). Резултатът се отчита алтернативно при контролен срок 2 min. Има апарат, пригоден за работа с плъхове.

Отчитане на резултатите:
Нормалните прояви се оценяват с "4". При повишаване на ефектите оценките са 5, 6, 7, и 8, а при намаляване - 3, 2, 1. Някои от резултатите се оценяват алтернативно с (+) или (-). Например, падат от въртящата се пръчка (+), на падат (-); качват задната лапичка за 5 сек. при тракция (+), не я качват(-); обръщателният рефлекс е загубен (+), не е загубен (-); мъжката двойка се бие (+), не се бие (-).

2.	Метод на JANSSEN - за загуба на обръщателния рефлекс
Веществото се изпитва в няколко дози с цел да се изчисли ЕД50. Всяка доза се инжектира на групи животни от по 6 броя. След въвеждане на веществото мишките се поставят по гръб на 15, 30, 45 минута. Наблюдава се дали животното заема нормално положение за не повече от 30 sec. По-късното обръщане се отчита като загуба на обръщателния рефлекс.

3.	Загуба на мускулната сила (Метод на Kondziolla)
Работи се с мишки с тегло 18-23 g. Веществото се прилага в няколко дози. След инжектирането животните се поставят да лежат с главата надолу над мрежа с отвърстия с размери 4х4 мм. Цялата мрежа е с размери 1 м2 и се намира на височина 1.5 м от пода. Отчита се времето от слагането на мишката да виси до момента на падането й. Нетретираните животни се задържат над мрежата за около 40 sec. Всяка доза от веществото се изпитва върху 6 мишки. При съмнителни резултати се провеждат опити върху нервно-мускулна проводимост (нервно-мускулен препарат при котка).

4.	Метод "Комин" (по Boissier et.al., 1960)
Тестът дава представа за състоянието на мускулната сила и тонус. Най-често се използват мишки.
Всяко животно се пуска в съответстваща на големината му хоризонтално поставена стъклена тръба с дължина 24 см. Когато мишката пропълзи до края й така, че муцунката й да достигне отвора, тръбата се изправя върху масата и животното се оказва във вертикално положение с опашката нагоре и муцунка, опряна на масата. Една нормална мишка веднага запълзява заднешком и успява да излезе от тръбата за по-малко от 30 sec.
Тестуването се извършва преди и в няколко интервала след въвеждане на веществото. Като критерий за намален мускулен тонус служи невъзможността на животното да достигне горния край на тръбата в контролния срок - 30 sec.

5.	Каталепсия при плъхове (Метод на Morpargo, 1962)
Работи се върху плъхове с тегло 160-180 g. Веществата се инжектират i.p. в няколко дози на по 8 бр. животни в група за всяка доза. Каталепсията се определя на I, II, III, IV, VI-тия час след инжектирането по стадии III и IV.
Плъховете се поставят на маса с една предна лапа, сложена на коркова тапа, висока 3 см. Тази поза се счита за IIIти стадий на каталепсия. Предната лапа се поставя на корокова тапа, висока 9 см. (IVти стадий на каталепсия). Реакцията се счита за положителна, когато животното запазва определена поза в продължение на 10 sec.
Двата стадия се тестуват на десния и левия крайник. Дава се по половин точка за всяка лапа с положителен IIIти стадий и по 1 точка за всяка лапа с положителен IVти стадий. Максимумът, който може да се получи е 3 точки.

6.	Метод на Costall и Olley
Работи се с плъхове с тегло 200  20 g. Те се поставят с предните лапи на височина 10 см след третирането с веществата. За наличие на каталепсия се приема оставането на плъховете в това положение 10 sec.
Интензивността се изчислява в балове, като всеки бал отговаря на следните минути:

минути
бал
0.1 - 2.5
1
2.6 - 5.0
2
5.1 – 10.0
3
10.1 – 20.0
4
20.1 –.....
5

7.	Каталепсия при мишки (Метод на Weill, 1952)
Мишките се поставят с предните лапи върху пръчка, поставена на височина 5 см. Тестът се счита за положителен, ако животните останат в това положение повече от 20 sec. Дозата, която презивиква каталепсия в 50% от случаите се счита за ЕД50. Всяка група се състои от по 5 мишки.

8.	Резерпинов или тетрабеназинов тест
Регистрира се каталепсия, хипотермия и блефароптоза. Най-често се използва повлияването на блефароптозата.
Работи се с плъхове с тегло 150–180 g. Веществото (в няколко дози) и резерпинът се въвеждат едновременно и се наблюдава ефектът им в продължение на 4 часа. Резерпинът се използва в доза 7.5 mg/kg s.c. Поради лошата си разтворимост, се налага предварително да бъде разтворен в аскорбинова киселина. Всяка група се състои от по 6 животни.
Тест може да се проведе и върху мишки. Резерпинът се инжектира в доза 2 mg/kg i.p. Тетрабеназинът се въвежда в доза 30 mg/kg i.v. при мишки и в доза 10 mg/kg i.p. за плъхове. Птозата се отчита в балове.
За проследяване на промените в температурата се използват същите дози на веществата.
Съществува методика за отчитане степента на блефароптозата.

9.	Потенциране на субнаркотични дози с евипан-натрий
Работи се с мишки. Евипан-натрий се използва в дози 25 mg/kg. Тази доза не предизвиква наркоза у контролните животни, но по-активни депресивни средства още в ниски дози могат да доведат до загуба на обръщателния рефлекс. Веществата се прилагат в няколко дози, 30 min преди въвеждането на Евипан-натрия. Изчислява се ЕД50. Опитът се провежда при стайна температура около 20°С. Всяка промяна в температурата се отразява на продължителността на съня.

10.	Изследване на двигателна активност на животните (Метод на Knoll, Vajnovsky, 1961)
Работи се с мишки или плъхове. В едни случаи двигателната активност се измерва за цяло или половин денонощие (най-често през нощта, когато гризачите са будни). В други случаи се измерва ориентировъчната двигателна активност, която се проявява винаги при поставяне на животното в нова обстановка. Тази ориентировъчна двигателна активност се регистрира в първите 10-30 минути.
Регистрирането на двигателната акивност може да стане по няколко начина: механичен, електромеханичен или посредством фотоклетъчни елементи. Актографията продължава 60 min.
Всяка доза вещество се изпитва върху 5 животни. Регистрацията се извършва на привикнали животни (престояли в актографа 60 min) или на непривикнали - първите 5 min след поставянето в апарата.
Изчисляват се средните стойности за контролната група, които се сравняват със средните стойности за изследваното вещество (Определя се процента на изменението и статистическата значимост на разликата).
Централните депресанти са активни при потискането на повишената със стимулиращи вещества двигателна активност. Нормалната двигателна активност се регистрира 10 min, въвежда се веществото и 15 min след това се инжектира s.c. кофеин в доза 30 mg/kg. В контролната група 25 min след поставянето на животното в клетка се инжектира кофеин. Регистрацията при всички опити продължава 90 min. Изпитваните вещества се дават в 2-3 дози. Изчисляват се средните стойности за контролната и за опитните групи и статистическата значимост на разликите.

11.	Тест "Поведенческо отчаяние" при мишки(Метод на Porsolt et.al. 1977-1978)
Работи се с мишки с тегло 30 g. Цилиндри от плексиглас с големина 10 х 20 см се запълват с вода с температура 23°С. Обемът на водата е около 7 см3. В стените на цилиндрите се намират електроди, на които се предават колебанията на водата по време на движението на мишката. Регистрира се и продължителността на имобилизация на мишката.
По метода на Porsolt всяка мишка се е помещавала в цилиндъра за 6 min. Регистрирана е имобилизацията през последните 4 min на теста, което се извършва автоматично. Времето на имобилизация след третирането с веществата се сравнява с това на контролната група в проценти.

12.	Клонидинова агресивност (Метод на Morpargo, 1968)
Работи се с мъжки мишки. Животните се инжектират с Клонидин в доза 30 mg/kg i.p. Поставят се по 2 в стъклени клетки с диаметър и височина 11 см. Следи се броят на атаките (хапане на задните крайници и опашката) в продължение на 30 min. Изчислява се средната стойност на броя на атаките за всяка опитна група, като се сравнява с тази на контролната група. Изчислява се статистическата значимост на разликите и процентната стойност на изменението.

13.	Междугрупова агресия (Метод на Zwirher)
Работи се с мишки. Те се държат в по-големи кафези (по 50 животни) до достигане на 3-седмична възраст, след което с разделят по 8 в група и се настаняват във всяка половина на кафеза с размери 12х13х15 см, разделен по средата с бариера. Подът на кафеза е постлан с трици, които не се сменят по време на експеримента. Остават разделени в продължение на 21 дни, след което кафезът се поставя върху актометър. Премахва се преградата и мишките се наблюдават в продължение на 10 min. Изброяват се атаките между мишките от двете групи.

14.	Изолационна агресивност при мишки (Метод на Yen et.al., 1959)
Работи се мъжки мишки с тегло 18-20 g. Те се изолират в единични клетки за 28-30 дни. След изтичането на този период се групират по 3. Следи се поведението им в продължение на 3 min от момента на групирането.
Всяка доза от изследваното съединение се прилага върху две двойки (общо 6 мишки).
Силата на агресивното поведение се определя в балове по скала. Изчислява се средната стойност на бала за всяка група от по 6 животни. Определя се процентното изменение на средната стойност на всяка от опитните групи спрямо средната стойност на контролната група, приета за 100.

15.	Провокирана чрез електрошок агресивност при мишки (Метод на Tedeschi et.al., 1959)
Работи се с двойка мъжки мишки, поместени в ограничено пространство - под фуниевиден капак с височина 15 см, долен диаметър 14 см, горен диаметър 6.5 см. Подът на това помещение представлява телена решетка от поцинковани жици с размер 2 мм в диаметър и разстояние между тях 2 мм. Решетката е с диаметър 15 см.
Поставената двойка животни се подлага на чести удари с електрически ток с напрежение 25 волта и честота на ударите 5 в секунда. Агресивното поведение, което се развива още първите минути се изразява в конфронтиране на животните, вокализация, хапане по муцуните и предните крайници.
Резултатът се отчита алтернативно, като за критерий на проявената агресивност се приема наличието най-малко на 3 борбени сеанса за първите 2 min. Ефектът на веществата се изпитва в няколко дози, приложени върху 5 двойки мишки, предварително проверени за борбеност. Ефектът на веществата върху "провокираната ярост" се проверява еднократно по време на върха на действието им.

16.	“Открито поле” (Метод на Ianssen et.al., 1960)
Работи се с плъхове, получавали преди опита храна и вода свободно. В деня на експеримента те се инжектират с вещество в различни дози и на 90 min след инжектирането се поставят индивидуално в поле, което представлява дървен сандък, боядисан в бяло. Размерите му са 100х100 cм и височина на стената 50 см. Опитите се провеждат при постоянен температурен режим, постоянно осветление и изолирано от шум. Подът е разделен с тесни черни  ивици на 25 квадрата. В него симетрично са поставени 4 стълбчета, високи по 10 см.

Отчитат се следните показатели:
ь	хоризонтална двигателна активност (брой на посетените квадрати) - животното мести 4 крайника на 1 сегмент - 1 посещение;
ь	вертикална активност (брой на изправянията);
ь	брой на обследванията на стълбчетата (ориентировъчна реакция);
ь	емоционално състояние (брой дефекации и тоалети);

Отчитането се извършва за 5 min, за 3 min. Изчислява се процентното изменение на средните стойности на всеки показател при опитните групи (по 8 плъха) спрямо средните стойности на всеки показател при контролната група животни, приети за 100. ЕД50 се смята за доза, която намалява хоризонталната активност с 50% от тази на контролите.

17.	Тест "стълбичка (Метод на Molinego и Gamaleo, 1970)
Този метод е вариант на "открито поле". Дървеният сандък е с дължина 95 см, ширина 20 см и височина 30 см. В него са изградени 5 стъпала с височина 6 см, дълбочина 15 см и ширина 20 см. Изискванията към помещението са като към други опитни постановки.

Отчитат се два показателя:
1.	Брой посетени стъпала (хоризонтална активност)
2.	Брой изправяния (вертикална активност)

Всяко животно се поставя на най-долното стъпало и се отчитат двата вида реакции в продължение на 3 min. Изчислява се процентото изменение на средните стойности на показателите за всяка опитна група (по 8 плъха) спрямо средните стойности на показателите за контролната група, приети за 100. Освен това, се определя статистическата значимост на разликата между показателите на всяка опитна група и контролата.
Стимулаторите на ЦНС засилват вертикалната активност. Невролептиците потискат и двете. Транквилизаторите потискат вертикалната активност.

18.	Ориентировъчна реакция по Боасие (Метод на Boissier и Simon, 1968)
Представлява вариант на "открито поле". Използва се дъска с размери 40х40 см, на която са направени 16 симетрично разположени отвори с диаметър 1.5 см. Поставя се на вертикална стойка на около 50 см от пода в помещение с постоянна температура и осветление, изолирано от шум.
Оригиналният метод предвижда отчитането на два показателя:
ь	хоризотнално придвижване по дъската;
ь	ориентировъчна реакция ("обследване" на дупките с глава).
Някои автори отчитат само ориентировъчната реакция - броят на "поглежданията" в дупките за 5 min след поставянето на мишката в центъра на дъската.
Изчислява се процентото изменение на средния брой реакции за всяка опитна група (6-10 мишки) спрямо средния брой реакции на животните от контролната група, приет за 100.

19.	Влияние върху условно-отбранителния рефлекс при плъхове (Метод на Cook и Weidley, 1957)
Опитът се провежда върху мъжки плъхове с тегло 160-180 g. Те се разделят на групи от по 8-10 животни.
Работи се с камера за изработване на условни рефлекси за двойно надбягване. Самата камера прадставлява клетка с две отделения. В центъра й се намира отвърстие за преминаване от едното помещение в другото. Всяко животно се поставя в едно от апаратните помещения за адаптация 5 min преди започването на експеримента.
Ежедневно се подават 30 единични стимула автоматично през 30 sec. Всеки стимул се състои от 3 sec условен стимул, последван от 4 sec безусловен стимул при условие, че животното не е преминало от едно помещение в друго. Условният стимул се подава едновременно със звуковия и светлинния дразнител. Безусловният стимул се подава от решетъчния под на апарата чрез дразнене с електрически ток с напрежение 30? волта. И двата типа стимулация се прекъсват след преминаване на животното от едното помещение в другото.
Прекъсването на стимулациите през първите 30 sec (при подаването на условния дразнител) се отбелязва като условно-рефлекторна реакция и се записва графично.
Прекъсването на стимулациите през следващите 4 sec се отчита като безусловно-рефлекторна реакция и също се записва графично. Общото време на престой в едното от помещенията на камерата се регистрира в условни единици на цифровия брояч на апарата (12, 14 УЕ = 1 sec).
В условията на експеримента условно-отбранителните рефлекси се изработват за 3-4 дни и се затвърждават на 4-5тия ден. В деня на прилагането целият стереотип се възпроизвежда - веднъж преди въвеждането и веднъж след въвеждането на веществото, което се въвежда p.o.

20.	Взаимодействие със серотонин - тикове, предизвикани от триптамин
Триптаминът се въвежда i.v. в доза 55 mg/kg, която предизвиква характерен синдром у всички опитни животни. Резултатът се отчита алтернативно - най-малко 3 тика (разтърсване на главата) в първите 2 min след инжектирането на триптамина.

21.	Тикове, предизвикани от 5-ХТФ (Метод на May et.al., 1978)
5-хидрокситриптофанът се инжектира i.p. в доза 200 mg/kg. Броят се тиковете на главата на всяко животно на 15, 25, 35, 45 и 55та минута.
Изчислява се средната стойност на тиковете за всяка опитна група мишки, която се сравнява за статитстическа значимост на резултата и изменение в % със средната стойност на контролната група.

22.	Триптаминови тикове при мишки (Метод на Corne и Pickering, 1967)
Използват се бели мишки с тегло 30 g. В деня ня експеримента се поставят в кутии с размери 26.5х26.5х20.5 см.
Тестването се извършва от 10та до 30та минута след инжектирането на веществата. Мишките се наблюдават в продължение на 16 min и се броят тиковете на главата в 8 последователни 2-минутни интервали. Сравняват се с контролната група.

23.	Токсичност на D-амфетамин при сгрупирани мишки (Метод на Procter et.al., 1966)
Работи се с мишки с тегло 18-22 g. По 5 броя животни се събират в метални камери с размери 9х12х16.5 см.
Инжектират се с няколко дози вещество (по 10 броя мишки за всяка доза). Контролните животни се инжектират с дестилирана вода. На 30та min след въвеждането на веществото се инжектира Д-амфетамин в доза 22 mg/kg i.p. Смъртността се отчита на 24тия час.
Броят на мишките в кафеза се запазва чрез заменяне на умрелите животни с нетретирани до 6тия час след въвеждането на амфетамина. Температурата на стаята се запазва постоянна - 22°-24°С.

24.	Амфетаминова стереотипия при плъхове (Метод на Randrup et.аl., 1967)
Използват се плъхове с тегло 160-180 g. Разделят се в групи по 4 животни. В метални кафези с размери 43х25х23 см и под от телена решетка.
Поведението на животните се наблюдава в продължение на 4 часа. Д-амфетаминът се инжектира в доза 10 mg/kg i.p., 15 min преди инжектирането (прилагането) на веществата в различни дози.

Поведението на животните се оценява в балове от 0 до 2:
ь	нормално - 0. От време на време се проявява изследователско поведение - душене, чистене, сън.
ь	възбуда - 1. Плъховете почти постоянно душат телените мрежи на пода и особено на стените и тавана. Наблюдават се кръгови движения и повдигане на главата.
ь	стереотипно поведение - 2. Наблюдава се постоянно близане и гризане на телените мрежи на пода. Движат се на еднакви интервали от мрежа на мрежа. Отсъстват нормалните движения напред, преобладават движенията назад.
Изчислява се средният брой балове за всяка опитна група.

25.	Амфетаминова стереотипия при мишки (Метод на Щелкунов, 1964)
Амфетаминът се инжектира i.p. в доза 20 mg/kg. Животните се поставят в индивидуални клетки-коридори с дължина 50 см, ширина 10 см и височина 10 см, с прозрачен капак. Наблюдават се 40 min.
Резултатите се отчитат алтернативно - при показател непрекъснати стереотипни движения (душене, близане, дъвчене), без хоризонтално придвижване в продължение на 4 min.

26.	Апоморфинова стереотипия (Метод на ДЕ, 1979)
Плъховете се поставят в индивидуални прозрачни клетки с размери 20х16х16 см. Инжектира се апоморфин в доза 2.5 mg/kg s.c. Силата на стереотипията на всяко животно се отчита по 4-бална система (0 до 3) на 10, 20 и 30та min. Изчислява се общия сбор на балните оценки на всяка опитна група, който се сравнява с този при контролната група (обикновено последният е 18 при 6 плъха в група).

27.	Повръщане при кучета, предизвикано от апоморфин (Метод на Ianssen et.al., 1965)
Преди инжектирането на веществата, кучетата се нахранват (1 1/2 h преди инжектирането). Веществата се въвеждат в няколко дози s.c.
Апоморфинът в доза 0.31 mg/kg, предизвикваща повръщане у нетретирани животни, се инжектира s.c. във времето, съвпадащо с максималния ефект на веществата. За всяка доза се вземат по 5 животни.
Лекарственият ефект се отчита алтернативно: има или няма повръщане. Изчислява се ЕД50.

28.	Феномен на Щрауб (Метод на Щрауб, 1989)
Мишките се инжектират с морфинов хидрохлорид в доза 40 mg/kg i.p., след което се поставят в индивидуални кръгли прозрачни клетки с диаметър 10 см.
Отчита се III и IV степен на реакцията - ерекция на опашката с наклон 90° и повече. Резултатът се отчита алтернативно. За показател се приема задържането на опашката в такова положение за повече от 1 min непрекъснато. Животните се наблюдават в продължение на 40 min.


IV. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТИЕПИЛЕПТИЧНА АКТИВНОСТ

1.	Пиротоксинов гърч (по Артеменко, 1957)
Мишките се инжектират с 4 mg пиротоксин s.c. Проследява се броят клонични гърчови пристъпи на всяко животно в продължение на 20 min. Изчислява се средната стойност на този брой за всяка опитна група, като се сравнява със съответната средна стойност на контролната група (% на изменението и статистическата значимост на разликата).

2.	Никотинов гърч (по Артеменко, 1957)
На мишки се инжектира i.p. никотин-база в доза 10 mg/kg. Животните проявяват двигателна възбуда и клонични гърчове. Резултатите се отчитат алтернативно - при показател 1 пристъп на клоничен гърч в срок от 20 min след въвеждането на никотина.

3.	Стрихнинов гърч (по Артеменко, 1957)
Гърчът се предизвиква при мишки чрез въвеждане на 2 mg/kg s.c. на стрихнинов нитрат. Резултатът се отчита алтернативно - при показател тонична флексия на предните и екстензия на задните крайници за срок от 20 min след въвеждане на стрихнина.

4.	Пентетразолов гърч (по Everett, 1944)
Гърчът се възпроизвежда у мишки. Предизвиква се с надпрагова доза пентетразол - 70 mg/kg i.p., която дава у животните пълната картина на гърчовия пристъп (клонични потрепервания, клонични гърчове, тонична екстензия на задните крайници и смърт).
Резултатите се отчитат алтернативно - при показател 1 тоничен гърч (флексия на предните и екстензия на задните крайници) за срок от 20 min след въвеждане на пентетразола.

5.	Супрамаксимален електрошоков гърч
Работи се с плъхове. На контролните животни се инжектира i.p. 0.5 ml физиологичен разтвор. На опитните животни също i.p. се инжектират изследваните вещества. След 2 часа на всички плъхове (контролните и опитните) се предизвиква електрошок – 100 V, 150 mA, 50 Hz) за 0.2 sec чрез корнеални електроди, поставени върху очните ябълки на плъховете.


V. ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНАЛГЕТИЧНА АКТИВНОСТ

Якимова, Кр., К. Симеонова, И. Ламбев, Р. Овчаров. Сравнително прочване на аналгетичната, антипиретичната и антиексудативната активност на комбинацията "Biocetalon", Metamizol и Paracetamol. Експерим. мед. и морф., 25, 1986, 2, 5–12.
Крушков, И. И. Бантутова, Кр. Якимова, К. Симеонова, И. Ламбев. Аналгетична активност на комбинацията Аналгетон (Аналгин и Аминтон). Проблeми на фармакологията и фармацията. том 3, 1989, 66–75.

1. Метод на Amour и Smith "tail flick", 1941
Използват се плъхове с тегло 200-220 g. Фокусират се светлинни лъчи от лампа върху опашката на плъха и топлинният стимул се дозира така, че рязко отдръпване на опашката да се наблюдава след около 5 sec. Липсата на тази реакция до 10 sec се приема като критерий за аналгетично действие. Отчита се латентното време до появата на болкова реакция (отдръпване на опашката).
На контролните животни се инжектира 0.5 ml физиологичен разтвор s.c., а на опитните също s.c. се въвеждат изследваните вещества (10%-ен разтвор на аналгин и 1%-ен разтвор на морфин) в доза 200 mg/kg = 0.2 ml/100 g. На 30та min след третирането се отчита промяната в латентното време.

плъх №
Латентно време (sec)

преди третирането 
след третирането
контрола


1


2


3


опитна


4


5


6


Методът е удобен за изпитване и на двата основни вида аналгетици: наркотични и ненаркотични. Същият метод се прилага и върху мишки с нормално реакционно време 3-4 sec, като за израз на аналгетичен ефект се приемат стойности, 3 пъти превишаващи нормалната реакция на всяко отделно животно.

2. Тест "гореща плоча"(Метод на Woolfe и McDonald, 1944)
Експериментални животни са най-често плъхове и мишки. Поставят се в цилиндър на метална плоча с поддържане на постоянна температура.
На контролните животни се инжектира 0.5 ml физиологичен разтвор s.c., а на опитните - също s.c. се въвеждат изследваните вещества (аналгин, морфин). Първата реакция на животните е близане на лапичките, а няколко секунди по-късно реагират със скокове и опити да излязат от цилиндъра.
Определя се промяната в реакционното време 30 min след третирането. Нормалното реакционно време при мишки при температура на металната плоча 55°С  0.5°С е около 5 sec.
Критерият за аналгетична активност е липсата на реакция до 30 min. Някои автори приемат за аналгетично действие трикратното удължаване на нормалното реакционно време. Температурата на плочата се поддържа постоянна с гореща вода или чрез електрически ток за нагряване.
Тестът е подходящ за изпитване на наркотични аналгетици.

3. Методи с електрическо болково дразнене
	Дразнене на опашката на плъхове
	Дразнене на пулпа на заек


4. Методи с механично болково дразнене
Дозиран натиск върху опашката на плъхове
	Дозиран натиск върху възпалена и невъзпалена лапа

5. Методи с химично болково дразнене
Използват се мишки, разпределени в 2 групи по 6 броя. Първата група е опитна и на животните се инжектира 0.4 ml физиологичен разтвор s.c. Втората група е опитна и на мишиките се въвежда 200 mg/kg s.c. (0.2 ml/100 g) 1%-ен разтвор на аналгин. След 30 min на животните от двете групи се инжектира 3%-на оцетна киселина в доза 0.1 ml/100 g i.p. Отчита се броят на коремните извивания за 20 min.


