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1.	Влияние върху рН на стомашния сок на плъхове

Изследването се провежда върху мъжки бели плъхове с тегло 220–250 g. След 24-часово гладуване на животните се налага лигатура на пилора под уретанова наркоза. Половин час по-късно на контролната група с помощта на стомашна сонда се въвежда орално дестилирана вода с обем 20 ml/kg, а на подопитните животни – изследваните вещества по същия начин, като предварително изчислената доза се разрежда с дестилирана вода до обем 20 ml/kg.
рН на стомашния сок се определя в края на втория час след прилагане на веществата. Експериментът се провежда при стайна температура 24–26°С.

2.	Изследване на улцеропротективна активност на плъхове с експериментални резерпинови язви

В зависимост от опитната постановка, едни от най-често използваните модели за оценка наантиулкусната и улцеропротективната активност са експерименталните язви на стомаха на плъхове, предизвикани с резерпин и индометацин. Подходящи за опита са мъжки бели плъхове с тегло 250-300 g. Едно денонощие преди и едно денонощие след прилагането на резерпин в доза 5 mg/kg i.p. животните се лишават от храна, но имат достъп до вода.
Изследваните препарати се прилагат орално 1 час след инжектиране на резерпина. Животните се убиват с голяма доза уретан 24 h след инжектиране на резерпина. Следва лапаротомия и екстирпация на стомахчетата, тяхното разрязване по голямата кривина, промиването им с физиологичен разтвор и оглеждането им с лупа за наличие на деструктивни промени в лигавицата. След това стомахчетата се фиксират в 10%-ен формалин за хистологично изследване.
Методът позволява получените данни да бъдат обработени с помощта на вариационния анализ, а също да бъде изчислен индексът на Pauls за всяка група поотделно. При този индекс се взема под внимание както процентът на плъховете със стомашни улцерации (деструкции), така и степента на тяхната проява, респ. съотношението между общия брой на деструкциите към броя на преживелите животни.

3.	Влияние върху чревния пасаж на плъховете

Използват се мъжки плъхове с малки разлики в теглата – 130 до 150 g. Прилагат се изследваните вещества и 30 min по-късно на животните от всички групи се въвеждат орално по 20 ml/kg суспензия, съдържаща 10 g активен въглен, 2.5 g арабска гума и до 100 ml дестилирана вода. След 20 min животните се декапитират. Следва екстирпация на тънките и дебелите черва от пилора до аналната област. Измерва се общата дължина на червата в см, както и разстоянието, до което е достигнала контрастната материя. Съотношението между общата дължина на червата и придвижването на контрастната материя се изразява в проценти.

4.	Изследване на спазмолитична активност върху изолиран отрязък от йеюнум на заек

Йеюнумът на заек се отличава с много добре изразена спонтанна активност. Това позволява да се получат данни за влиянието на изследваното вещество както върху тонуса, така и върху чревната перисталтика. Опитът се провежда по класическата методика на Магнус. Използват се отрязъци от йеюнум на заек с дължина около два см. Те се поставят на водна баня с разтвор на Tyrode при температура 37–38°С и се аерират с карбожен. Аерирането може да се извърши и с атмосферен въздух, а за водната баня може да се използва двустенна стъклена чашка с вместимост 50 ml.
Механичната активност на чревния отрязък се регистрира с помощта на Енгелманов лост върху опушена лента, монтирана на кимограф тип Zimmermann. Използват се спазмогенните тест-субстанции ацетилхолин, никотин, бариев двухлорид, хистамин и серотонин.

5.	Изследване на жлъчегонната активност

Подходящи са големи бели плъхове (300–330 g) с малки разлики в теглата. След наркотизирането им с уретан (1 g/kg i.p.) се прави лапаротомия. Отпрепарира се жлъчният проток и в него се въвежда катетър (венокат № 18). Отделената през първите 30-40 min жлъчка в периода на адаптация се изхвърля. След това в продължение на 60 min се събира контролна порция жлъчна течност в градуирани стъклени епруветки. После се прилагат изследваните вещества и се измерва в ml количеството жлъчка, отделена през първите 3 часа от тяхното прилагане. След свършване на адаптационния период на всеки плъх се инжектира s.c. през 1 час по 1.5 ml физиологичен разтвор. Опитът се провежда при стайна температура 24–26°С.


