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ОСНОВНИ МЕТОДИ В СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА ФАРМАКОЛОГИЯ
  

I. ЕФЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНОТО ВЕЩЕСТВО ВЪРХУ АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ НА КОТКА В ОСТЪР ОПИТ – КАРДИОВАСКУЛАРЕН СКРИНИНГ (по R.A. Turner, 1965 и F.R. Domen, 1971)

Адаптация и резюмe: маг. биол. Ваня Петрова Дончева


Животното се накотизира с уретан (1 g/kg s.c. или i.m.) или с пентобарбитал-натрий (50–60 mg/kg i.v.). В трахеята се поставя трипътна канюла, единият край на която се свързва с Мареева капсула за регистриране на дишането.
Лявата каротидна артерия се канюлира и се свързва с живачен манометър. Левият вагусов нерв се прерязва в шийната област и дисталният му край се поставя върху чифт електроди, които се включват към елекронен стимулатор за правоъгълни електрически импулси.
Дясната каротидна артерия се изолира, за да се извърши оклузията й. Канюлират се феморалните вени за прилагане на изследваното вещество, на стандартните тест-субстанции и на лекарствените средства – ACh, адреналин или хистамин.
Котката се включва към портативен електрокардиограф и се регистрира II стандартно отвеждане.
Преди да се инжектира изследваното вещество се изчаква 30 min за стабилизиране на дишането и на дейността на сърдечно-съдовата система.
Опитът започва с проверяване ефектите на тест-субстанциите върху кръвното налягане и дишането. Turner предлага това да става през 5 min в следния ред: АCh (0.1 g/kg), адреналин или NA (5 g/kg), електрическо стимулиране на вагуса за 5–10 sec (10 mV, 10–15 Hz), оклузия на a.carotis (за около 45 sec) и въвеждане на хистамин.
Прилагането на тест-субстанциите, електростимулацията на периферния край на вагуса и оклузията на каротидната артерия следва да промени изходното артериално налягане с около 30 mmHg.
Очаква се електростимулацията на вагуса да предизвика спиране на сърдечната дейност и рязка хипотензия за 3 до 5 sec. Всяка тест-субстанция да се въвежда след възстановяване на изходното артериално налягане. Тест-субстанциите се въвеждат двукратно и едва тогава се инжектира изследваното вещество.
Ако първоначалното изследване на LD50 показва, че веществото е токсично, то следва да се приложи в ниска доза (напр. 0.1 mg/kg i.v.). След това се изчаква да се стабилизират настъпилите промени в дишането и кръвното налягане и едва след това се повтарят описаните 4 или 5 стандартни манипулации. Ако след приложената доза не настъпват никакви промени в дишането и кръвното налягане, следващата доза трябва да е 10 пъти по-висока (напр. 1 mg/kg) Ако и в този случай няма ефект, дозата се увеличава още 10 пъти.
Описаният сърдечно-съдов скрининг позволява получаването за кратко време на голяма по обем специфична информация:
·	АСh може да действа върху парасимпатиковите и симпатиковите ганглии и върху М-холинергичните рецептори в периферията;
·	адреналинът стимулира алфа- и бета-адренергичните рецептори;
·	хистаминът може да действа на H1- и H2-рецептори в гладката мускулатура;
·	двустранната оклузия на a. carotis предизвиква рефлекторно активиране на вазомоторния център, което се опосредства от симпатикуса;
·	промените в ЕКГ говорят за пряко или рефлекторно влияние върху сърцето;
·	регистрирането на промени в дишането също показва прякото или рефлекторното му потискане или възбуждане.

Анализ:
Ако изследваното вещество предизвиква хипотензия за кратко време след прилагането му, то вероятно има М-холиномиметимно действие (подобно на ацетилхолина), но може да има и пряко (миотропно) вазодилатиращо или кардиодепресивно действие.
Ако изследваното вещество предизвиква повишаване на артериалното налягане за кратко време след инжектирането му, то може да има алфа-адреномиметично или пряко съдосвиващо действие.
Ако веществото понижава артериалното налягане за повече от 2 min, то вероятно има ганглиоблокиращо или невролептично действие.
Ако след инжектиране на изследваното вещество отговорите спрямо електростимулацията на вагуса и АСh намаляват, докато другите отговори не се повлияват, може да се мисли за атропиноподобно (М-холинолитично) действие.
Ако след прилагането на веществото, оклузията на сънната артерия и адреналинът имат по-слаби ефекти, а другите реакции остават непроменени, се предполага, че веществото е алфа-адренолитик.
Ако на изследваното вещество всичките четири ефекта (без този на АСh) се понижават, вероятно то има невролептична активност (подобно на хлоромазина).
Ако отговорите спрямо вагусовото дразнене и каротидната оклузия се понижават, а другите отговори се променят слабо, това означава, че терминалните синапси на ЦНС не се повлияват и вероятно инхибирането се осъществява във вегетативните ганглии, т.е. изследваната субстанция е ганглиоблокер.
Ако изследвантото вещество усилва ефектите, предизвикани от каротидната оклузия и от адреналина, то вероятно е инхибитор на МАО.
	Ако на фона на изследвантото вещество ефектите на АСh и на вагусовата електростимулация се увеличават, вероятно се касае за вещество с антихолинестеразна активност.
	Ако изследваното вещество понижава кръвното налягане, но след латентен период (около 45 sec), то вероятно е хистаминолибератор (подобно на морфина).
След посочения анализ се пристъпва към по-специфични тестове за допълнително характеризиране действието на изследваното вещество.


II. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТИАРИТМИЧНА АКТИВНОСТ
(по L. Szekeus и G. Papp, 1971) 

Желязков, Д., Х. Моллов, И. Крушков, Н. Бакрачева, Е. Петков, П. Нинова, И. Ламбев. Антиаритмична ативност на комбинацията Ритмин, получена от български лечебни растения. Пробл. вътр. мед., 8, 1980, 2, 116–123.

1.	Потискане на камерната аритмия, предизвикана от BaCl2, въведен венозно в доза 4 mg/kg на ненаркотизирани зайци.
2.	Потискане на аритмия, предизвикана чрез коронарна лигатура на ненаркотизирано куче.
3.	Потискане на аритмия предизвикана със сърдечни гликозиди – строфантин-G (40 g/kg i.v.) на ненаркотизирани зайци



III. ХРОНИЧНО ИНСТРУМЕНТИРАНЕ НА БЕДРЕНАТА 
АРТЕРИЯ И ВЕНА НА ПЛЪХ С ПОЛИЕТИЛЕНОВИ КАТЕТРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПИТИ С НЕАНЕСТИЗИРАНИ ЖИВОТНИ

д-р К. Симеонова и маг. биол. В. Дончева

Simeonova, К., Ivan Lambev, Hideaki Higashino and Aritomo Suzuki.  Effect of L-NNA and GTN on blood pressure and heart rate in cinscious SHRSP and WKY. Jpn Heart J, Vol. 35, No 4, 1994, 561.
Simeonova, К.,Ivan Lambev, Hideaki Higashino and Aritomo Suzuki. Depressor and pressor effect of endothelin-1 and endothelin-3 in conscious WKY and SHRSP. Jpn Heart J, Vol. 35, No 4, 1994, 562.
Higashino, H., K. Simeonova, I. Lambev and A. Suzuki. Haemodynamic effects of NO-synthase inhibitors, NG-monomethyl-L-arginine, NG-nitro-L-arginine and NG-nitro-L-arginine methyl ester, and NO-donor, glyceryl trinitrate, in conscious SHRSP and WKY. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., Suppl. 1, 1995, S151–S153.
Higashino, H., K. Simeonova, I. Lambev and A. Suzuki. Comparative haemodynamic studies of endothelin-1, -2 and -3 on conscious SHRSP and WKY. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., Suppl. 1, 1995, S199–S201. 
Higashino, H., K. Simeonova, I. Lambev, M. Markov and A. Suzuki. Proper measurement of blood pressure and heart rate in SHRSP and WKY by an indirect volume-oscillometric method. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., Suppl. 1, 1995, S292–S293 
Higashino, H., K. Simeonova, I. Lambev and A. Suzuki. Tissue variation of acute haemodynamic changes by NG-nitro-L-arginine in Stroke-prone spontaneously hypertensive and Wistar-Kyoto rats. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., 24, 1997, 249–255.

Въвеждане (канюлиране) на престоялите най-малко две седмици полиетиленови катетри в хепаринов разтвор във феморалната артерия и вена (вж. по-долу „Хепаринизация”)

1.	Ïëúõúò ñå óïîÿâà ñ êîìáèíèðàíàòà âðåìåííà íàðêîçà Ketamine + Nembutal, êîèòî ñå èíæåêòèðàò i.p. åäíà ñëåä äðóãà. Îò ïðåäèøíèÿ äåí æèâîòíîòî ñå îñòàâÿ áåç õðàíà (ñàìî íà âîäà).

Nembutal: 15 mg/kg i.p.  (= 0.1 ml 0.15%/100 g) 
·	Смесват се 0.1 ml 6% изходен разтвор от флакончето с 0.3 ml дест. вода. 
·	Получава се крайният 0.15% разтвор, съдържащ 1.5 mg/0.1 ml
Ketaminе: 75 mg/kg i.p. (= 7.5 mg/0.15 ml/kg)
Наркозата трае около 60 min и операцията трябва да завърши за това време. Ако плъхът се пробуди по време на операцията, е възможно инжектиране на внимателно дозирано допълнително количество от упойките (обикновено се доинжектират 0.2–0.3 ml Ketaminе).

2.	Íà ìåñòàòà, êúäåòî ùå ñå íàïðàâÿò ñðåçîâå â êîæàòà, êîçèíàòà ñå îñòðèãâà.
3.	Ïðàâè ñå åäèí ñðåç â êîæàòà íà æèâîòíîòî â ñâèâêàòà íà êðàêà è îùå åäèí – íà ãúðáà (êúì ãëàâàòà). Òîçè íà ãúðáà, îòêúäåòî ùå èçëÿçàò äâàòà êàòåòúðà, òðÿáâà äà å ñúâñåì ìàëúê.
4.	Êàòåòðèòå ñå ïðîêàðâàò ìíîãî âíèìàòåëíî ïîäêîæíî îò ñðåçà â ñâèâêàòà íà êðàêà êúì ñðåçà íà ãúðáà ñúñ ñïåöèàëåí ìåòàëåí âîäà÷, êàòî çà äà íå ñå èçìúêíàò îò íåãî, ñå èçïîëçâà ìàëêà ñèëèêîíîâà òðúáè÷êà çà óïëúòíÿâàíå.
5.	Êàíþëèðà ñå ïúðâî âåíàòà, ïîñëå àðòåðèÿòà êàòî ïðåäè òîâà äâàòà êàòåòúðà ñå çàïúëâàò ñ Heparin 25 IU/ml (ðàáîòåí ðàçòâîð). Ñëåä êàòî âå÷å å îñèãóðåí âåíîçåí äîñòúï (âåíàòà å êàíþëèðàíà), íà æèâîòíîòî ñå èíæåêòèðàò 0.2 - 0.3 ml îò ðàáîòíèÿ õåïàðèíîâ ðàçòâîð.
6.	Ïðåäè äà ñå âêàðà â ñúäà àðòåðèàëíèÿò êàòåòúð ñå çàùèïâà ñ êîõåð ìàëêî ïîä èãëàòà íà ñïðèíöîâêàòà, çà äà íå ñå âðúùà êðúâòà â òðúáè÷êàòà.
7.	Ñëåä êàòî ñå êàíþëèðà àðòåðèÿòà, êîõåðúò ñå îòùèïâà è íÿêîëêî ïúòè ñå ïîìïà ñúñ ñïðèíöîâêàòà, çà äà å ñèãóðíî, ÷å êðúâòà íàâëèçà ñâîáîäíî. Íàêðàÿ êðúâòà ñå ïðîáóòâà íàâúòðå òàêà, ÷å äà íå ñå âèæäà â òðúáè÷êàòà. Êàòåòúðúò ñå çàùèïâà îòíîâî ñ êîõåðà, ñïðèíöîâêàòà ñå ñâàëÿ, âúçäóõúò ñå èçãîíâà îò êðàé÷åòî, ñëåä êîåòî ñå ñëàãà ñïðèíöîâêà ñ ïðåäâàðèòåëíî ïðèãîòâåí ðàçòâîð íà Streptasa â Heparin 50 IU/ml. Òîçè ðàçòâîð ñå ïðèãîòâÿ ïî ñëåäíèÿ íà÷èí:

1 ml Heparin 250 IU/ml + 4 ml физиологичен разтвор = 5 ml Heparin 50 U/ml

Îò òåçè 5 ml ðàçðåäåí õåïàðèíîâ ðàçòâîð ñå àñïèðèðàÿ 0.5–1 ml + ìàëêî Streptasa â ñïðèíöîâêàòà.
8.	Àðòåðèàëíèÿò êàòåòúð ñå îñâîáîæäàâà îò êîõåðà è ñå âêàðâàò 0.2–0.4 ml â àðòåðèÿòà íà æèâîòíîòî (òàêà ñå çàïúëâà ñàìî êàòåòúðúò). Òîâà å âàæíî äà ñå íàïðàâè, çà äà ñå èçáåãíå çàñÿäàíå íà òðîìá â êàòåòúðà, êîåòî áè çàòðóäíèëî ïðîâåæäàíåòî íà åêñïåðèìåíòà íà ñëåäâàùèÿ äåí.
9.	Âíèìàòåëíî ñå èçòåãëÿò êàòåòðèòå òàêà, ÷å äà ñå ïðèáåðàò â îòâîðà, ñëåä êîåòî òå ñå ôèêñèðàò êúì ìóñêóëà íà æèâîòíîòî êàòî ñå çàøèâàò âíèìàòåëíî êúì íåãî.
10.	Ïëúõúò ñå îáðúùà ïî êîðåì è äâàòà êàòåòúðà ñå çàïîÿâàò íà ïëàìúê. Ñëàãàò ñå ìàëêè ïàð÷åíöà ëåéêîïëàñò îêîëî âñåêè êàòåòúð, ôèêñèðàò ñå äîáðå è ðàçðåçà íà ãúðáà ñå çàøèâà çäðàâî. Êàòåòðèòå ñå ôèêñèðàò ïî òîçè íà÷èí, çà äà íå ìîãàò äà ñå âìúêíàò ïîä êîæàòà ñëåä êàòî æèâîòíîòî ñå ñúáóäè. Çàøèâàò ñå è äâàòà êàòåòúðà çàåäíî ñ îùå åäíî êîí÷ѐ êúì êîæàòà íà ãëàâàòà, çà äà íå ìîæå ïëúõúò äà ãè ïðåãðèçå (ñúùî ñ òàçè öåë òå íå ñå îñòàâÿò ìíîãî äúëãè).
11.	Æèâîòíîòî îòíîâî ñå îáðúùà ïî ãðúá, çà äà ñå çàøèå ðàíàòà â ñâèâêàòà íà êðàêà ìó. Òàêà ïëúõúò å ãîòîâ çà òðåòèðàíå ñëåä êàòî ñå ñúáóäè. Ñëàãà ñå îáðàòíî â êëåòêàòà ñ õðàíà è âîäà. 

Ìíîãî âàæíî å îò çàïîåíîòî âðúõ÷å íà àðòåðèàëíèÿ êàòåòúð äà íÿìà ñúëçåíå, òúé êàòî òîé ïîñòåïåííî ùå ñå íàïúëíè ñ êðúâ, êîÿòî ùå òðîìáîçèðà äî äðóãèÿ äåí è òîâà ìíîãî ùå çàòðóäíè íîðìàëíîòî ïðîâåæäàíå íà ïëàíèðàíèÿ åêñïåðèìåíò. Àêî ñå ïîëó÷è ñúëçåíå, çàïîÿâàíåòî ñå ïîâòàðÿ â ñúùèÿ ðåä - çàùèïâàíå ñ êîõåð, îòðÿçâàíå íà âðúõ÷åòî, èçãîíâàíå íà âúçäóõà, ïîñòàâÿíå íà ñïðèíöîâêàòà ñúñ ñòðåïòàçà, ïðîáóòâàíå, îòíîâî çàùèïâàíå ñ êîõåð è çàïîÿâàíå íà ïëàìúê çäðàâî.

Монтиране на будни хронично инстрментирани плъхове към системата Biomedica (Biopac mp100), Experimetria или друг подходящ полиграф

1.	Îêîëî 24 h ñëåä îïåðàöèÿòà îïåðèðàíèÿò ïëúõ ñå ïîñòàâÿ âíèìàòåëíî â ñïåöèàëíà ïëåêñèãëàñîâà êëåòêà çà îáåçäâèæâàíå.
2.	Ñ êîõåð ñå çàùèïâà àðòåðèàëíèÿò êàòåòúð, îòðÿçâà ñå âðúõ÷åòî ìó, èçãîíâà ñå âúçäóõúò îò êðàé÷åòî, ïîñòàâÿ ñå ñïðèíöîâêà ñúñ ñòðåïòàçà, îòùèïâà ñå è ñå çàïúëâà ñúñ ñòðåïòàçàòà (âêàðâàò ñå îêîëî 0.2 ml îò ðàçòâîðà). Ñïðèíöîâêàòà ñå îñòàâÿ îùå 5–10 min, çà äà ìîæå àêî åâåíòóàëíî èìà ñúñèðåê â òðúáè÷êàòà, òîé äà ñå ðàçãðàäè. Ñúñèðåöèòå ïðå÷àò íà ïóëñàöèèòå!
3.	Ïðîáóòâà ñå ëåêî è àêî ðàçòâîðúò âëèçà ñâîáîäíî, êàòåòúðúò îòíîâî ñå çàùèïâà ñ êîõåð, ñïðèíöîâêàòà ñúñ ñòðåïòàçà ñå ñâàëÿ, âúçäóõúò ñå èçãîíâà îò êðàé÷åòî è ñå ñâúðçâà ñ òðàíñäþñåðà. 
4.	Äîêàòî äåéñòâà ñòðåïòàçàòà â àðòåðèàëíèÿ êàòåòúð, âðúõ÷åòî íà âåíîçíèÿ ñå îòðÿçâà, ñâúðçâà ñå ñ ïðåäâàðèòåëíî ïðèãîòâåíà êàíþëêà è âúâ âåíàòà ñå âêàðâà ìàëêî õåïàðèí 25 UI (îêîëî 0.2–0.3 ml), çà äà ñå ïðî÷èñòè òðúáè÷êàòà, ñëåä êîåòî ñå âúâåæäà îêîëî 1 ml ôèç. ðàçòâîð.
5.	Ñïðèíöîâêàòà ñ õåïàðèí ñå ñâàëÿ ñå îò êàíþëêàòà è ñ òàìïîí÷å îò ëèãíèí îòâîðúò ñå ïîäñóøàâà äîáðå. Òàêà æèâîòíîòî å ïîäãîòâåíî çà âúâåæäàíå íà èçñëåäâàíèòå âåùåñòâà ïî âðåìå íà îïèòà. Ïîäñóøàâàíåòî ñ òàìïîí÷å ñëåä âñÿêà äîçà èëè âåùåñòâî å âàæíî, çà äà ñå èçáåãíå ñìåñâàíå ñ ïðåäèøíàòà äîçà èëè âåùåñòâî (àêî ñå âúâåæäàò ðàçëè÷íè âåùåñòâà).
6.	Ñëåä êàòî æèâîòíîòî âå÷å å ñâúðçàíî ñ àïàðàòà, òîé ñå âêëþ÷âà è çàïî÷âà ñëåäåíå íà ïóëñàöèèòå â àðòåðèÿòà ìó.
7.	Àêî òå ñà ñëàáè èëè ëèïñâàò, òîâà ìîæå äà ñå äúëæè íå ñàìî íà ñúñèðåê, íî è íà ëîøî ïîëîæåíèå íà êðàêà íà æèâîòíîòî. Âíèìàòåëíî çàïî÷âàìå äà ãî íàìåñòâàìå, äîêàòî ñå ïîëó÷àò ñèëíè è ÿñíè ïóëñàöèè, áåç êîèòî îïèòúò å íåâúçìîæåí.
8.	Ñëåä ïðèêëþ÷âàíå íà ïîäãîòîâêàòà æèâîòíîòî ñå îñòàâÿ çà àäàïòàöèÿ 1 ÷àñ, ñëåä êîåòî åêñïåðèìåíòúò ìîæå äà çàïî÷íå ïî ïðåäâàðèòåëíî èçãîòâåíàòà ïðîãðàìà.
9.	Àêî ñå ïðåäâèæäà ïîâòîðíî òðåòèðàíå íà ñúùîòî æèâîòíî, ñëåä ïðèêëþ÷âàíå íà îïèòà çà äåíÿ, àðòåðèàëíèÿò êàòåòúð îòíîâî ñå çàùèïâà ñ êîõåð, èçãîíâà ñå âúçäóõúò îò êðàé÷åòî ìó, ñëàãà ñå ñïðèíöîâêàòà ñúñ ñòðåïòàçàòà, îòùèïâà ñå êàòåòúðúò è îòíîâî ñå âúâåæäà ìàëêî îò ðàçòâîðà (0.2 äî 0.3 ml).
10.	Çàïúëíåíèÿò êàòåòúð ñå çàùèïâà ïàê è íà ïëàìúê ñå çàïîÿâà çäðàâî, êàêòî ñëåä îïåðàöèÿòà. Êîõåðúò ñå ñâàëÿ. Â íèêàêúâ ñëó÷àé íå òðÿáâà äà èìà ñúëçåíå îò âðúõ÷åòî. Àêî òîâà ñå ïîëó÷è, çàïîÿâàíåòî ñå ïîâòàðÿ êàòî ïðåäè òîâà îòíîâî ñå âúâåæäà ìàëêî ñòðåïòàçà.
11.	Çàïîÿâà ñå è âåíîçíèÿò êàòåòúð ïî ñúùèÿ íà÷èí. Òàêà ïëúõúò å ãîòîâ çà ïîâòîðíî òðåòèðàíå.
12.	Æèâîòíîòî ñå èçâàæäà îò êëåòêàòà çà îáåçäâèæâàíå è ñå âðúùà îáðàòíî â îáèêíîâåíàòà êëåòêà êàòî ìó ñå ñëàãà ìàëêî õðàíà è âîäà.

Ñëåä èíæåêòèðàíåòî íà âñÿêà äîçà ñå âêàðâà ïî ìàëêî ôèçèîëîãè÷åí ðàçòâîð (îêîëî 0.2–0.3 ml), çà äà å ñèãóðíî, ÷å å âúâåäåíî öÿëîòî êîëè÷åñòâî âåùåñòâî (ò.å. âúâ âåíîçíèÿ êàòåòúð íå å îñòàíàëà ÷àñò îò äîçàòà).


Хепаринизация на плъхове при остър опит

Катетрите се промиват и запълват с 25 UI/ml хепарин във физиологичен разтвор. Разтворът се получава от съхраняван при 5С базов разтвор на хепарин – 250 UI/ml (1 ml хепарин + 9 ml дестилирана вода). Приготвя се всеки ден. Базовият разтвор има трайност около 30 дни. Той се получава от субстанция или флакони, съдържащи 5000 UI/ml хепарин.

получаване на 20 ml базов хепаринов разтвор (250 UI/ml):
19 ml дестилирана вода + 1 ml хепарин (5000 UI/ml)
получаване на 50 ml базов хепаринов разтвор (250 UI/ml):
47.7 ml дестилирана вода + 2.3 ml хепарин (5000 UI/ml)

След отпрепариране на съдовете и осигуряване на венозен достъп (канюлиране на вената) еднократно се въвежда 500 до 1000 UI/kg хепаринов разтвор или по 0.4 ml работен разтвор. Така едновременно се попълва и кръвозагубата от операцията.

Преди да се извърши въвеждането на катетрите в бедрените съдове, те трябва да са престоели в затворен стъклен съд, потопени в базовия хепаринов разтвор, в продължение най-малко на 14 дни.

Наркоза на плъхове
 д-р К. Симеонова 

Kомбинирана наркоза – ketamine/nembutal
·	Плъховете се събуждат след 40–60 min и се възстановяват
·	Наркозата се удължава, като през 40–60 min се инжектират интрапеитонеално 5 mg/kg нембутал 
Nembutal: 15 mg/kg i.p.  (= 0.1 ml 0.15%/100 g) 
·	Смесват се 0.1 ml 6% изходен разтвор от флакончето с 0.3 ml дест. вода. 
·	Получава се крайният 0.15% разтвор, съдържащ 1.5 mg/0.1 ml
Ketaminе: 75 mg/kg i.p. (= 7.5 mg/0.15 ml/kg)

Pentobarbital Natrium (Sodium Pentobarbiton)
·	Eднократна доза: 50 до 60 mg/kg i.p. (= 0.5 - 0.6% 0.1 ml/100 g)
·	Изходният разтвор се приготвя от субстанция (или флакони)
·	Плъховете се събуждат след около 2 h и се възстановяват 

Urethan 
Еднократна доза: 1.2 g/kg i.p. (= 0.6 ml 20%/100 g т. м.)
·	От тази доза плъховете обикновено не се събуждат 
·	Артериалното налягане постепенно се понижава
·	Наркозата е подходяща за 2–4-часови опити
Получаване на 200 g 20% изходен разтвор на уретан (1 ml 20%/2 g/ml):
·	Уретан                           40 g
·	Дестилирана вода до 200 g



БИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА АКТИВНОСТТА НА РАСИТЕЛНИ ДРОГИ И ПРЕПАРАТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЪРДЕЧНИ ГЛИКОЗИДИ
(ПО ГФ Х, 1968)

Адаптация: доц. Ив. Ламбев и маг. биол. Ваня Дончева

На биологична оценка подлежат:
1.	Листата на D. purpurea и таблетки Digitoxin
2.	Препаратите на D. lanata
3.	Herba Adоnidis vernalis
4.	Herba, folia et flores Convallariae majalis, съдържащи Convallatoxin
5.	Семената и препаратите на Strophathus fratus.

Принципи на метода
Биологичната оценка е основана на способността на сърдечните гликозиди да предизвикват в токсични дози спиране на сърцето на опитните животни в систола.
Активността на сърдечните гликозиди се оценява в сравнение с активността на стандартните препарати и се изразява в единици действие. Опитите се провеждат върху жаби, котки или гълъби. Установява се най-ниската доза от изследвания препарат и от стандартния препарат, предизвикваща системно спиране на сърцето. След това се изчислява колко единици действие (ЕД) се съдържат в 1 g изследвано вещество, респ. в 1 ml (ако се изследват течни лекарствени препарати).
По метода на P.J. Hanzlik (1929), Ф.А. Сациперов (1954) и др. биологично титриране на сърдечни гликозиди върху гълъби може да се проведе като за критерий служи повръщането (еметичен ефект) през първите 10 min след въвеждане на препарата във v. alarea (в концентрация 1 : 20 000).
Една гълъб-единица е равна на най-малкото количество вещество, изчислена на кg тегло, което дава повръщане при животното. Обикновено 10% от теглото на гълъбите се приспада за перата.

Стандартни препарати и понятие за единица действие (ЕД)

За стандартни препарати при изпитване листата и препаратите на D. purpurea служат специално приготвени спиртни екстракти от растението, съдържащи сумата от гликозиди и очистени от баластни вещества.
За стандартни препарати при другите лекарствени растения и получените от тях препарати служат индивидуалните кристални гликозиди.
Приготвянето на стандартните препарати се извършва от специализирани научно-изследователски институти.
Биологичната активност на стандартните препарати се определя върху жаби-самци (Rana temporaria) с тегло 28-33 g през октомври-ноември - тези жаби се наричат "стандартни", а също на котки или гълъби.
По принцип една ЕД това е най-малката доза на kg тегло от един стандартен (или изследван нов препарат), която предизвиква спиране на сърцето на повечето подопитни животни в систола при определени условия на експеримента. Всъщност тази доза се явява смъртна.
Например, една ЖЕД строфантин-G и еризимин съответства на специфичната биологична активност на 0.4 ml спиртно-воден разтвор на кристален гликозид в концентрация 1 : 20 000 (1 : 25 000 за еризимина). Една КЕД или 1 ГЕД се разрежда с 15 ml 0.9 NaCL (разреждане 15 пъти).

Биологична оценка на сърдечни гликозиди върху котки

1.	Подбор на опитните животни: подходящи са котки от двата пола, като женските не трябва да са бременни или кърмещи. Теглото да е 2-3.5 kg. На животните не се дава храна 16-20 h преди експеримента.
2.	Техника на провеждане на опита: животните се упояват с уретанова наркоза, след което в бедрената вена се въвежда канюла, свързана чрез тънка каучукова тръбичка с градуирана бюрета с обем 50-100 ml, с помощта на която може да се влива (инфузира) разтвореното в 0.9%-ен NaCL изследвано вещество, загрято до 37°С. Скоростта на изтичане на разтвора се регулира - 1 ml/min и вливането продължава непрекъснато до спиране на сърцето. Продължителността на експеримента не трябва да бъде по-малка от 30 min и по-голяма от 55 min. Спирането на сърцето се определя по изчезването на сърдечните удари и се установява чрез торакотомия. Проверява се дали няма възпаление на белите дробове на животното.



