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1.	Влияние върху предизвиканата чрез натоварване с физиологичен разтвор диуреза на плъхове

Използват се плъхове с тегло 170–220 g. В деня преди опита те се лишават от храна в продължение на 18 h, но имат свободен достъп до вода. Натоварването с физиологичен разтвор е орално и се извършва с помощта на стомашна сонда. Разтворът се прилага в доза 50 ml/kg, което представлява 5% от масата на животните и съответства на обема на вътресъдовата течност при млекопитаещите. Животните отделят по-голямата част (над 60%) от приложената натоварваща доза под формата на урина още през първите три часа. Това зависи от изходното състояние на водно-електролитния баланс и особено от фоновата натриуреза.
Повишаването на диурезата след орално натоварване с вода е свързано с понижаване на реабсорбцията й в дисталните бъбречни тубули, поради намаляване секрецията на антидиуретичен хормон, както и със засилване на ГФ, което до известна степен може да се обясни с увеличаване броя на функциониращите нефрони. При орално натоварване с вода максималната диуреза при контролните животни се наблюдава в края на втория час. При използване на солеви разтвори максималният ефект се забавя толкова повече, колкото концентрацията на разтвора е по-близка до изотоничната.
Непосредствено след натоварването плъховете се поставят в индивидуални прозрачни плексигласови метаболитни клетки със стъклен сепаратор, който не позволява смесването на урината с фекалиите. Урината се събира в градуирани стъклени епруветки в продължение на 3–6 h, като нейното количество се отчита всеки час или през по-големи интервали. По време на опита плъховете не получават вода и храна.
Изследваните вещества и лекарствени средства се прилагат едновременно със самото натоварване или известно време преди, респ. след него. За получаване на по-пълен диуретичен профил, освен количеството на отделената урина и екскретираните с нея електролити (Na+, K+, Ca2+, Cl-), е необходимо да се контролират и други показатели - урея и креатинин в урината, осмолитет и рН на урината.
Циркадианните ритми на лабораторния плъх имат отношение към регулацията на водно-солевата хомеостаза. За да се сведе до минимум влиянието на хронобиологичните и други фактори, при опитите за изследване на диуретичната и антихиперазотемичната активност трябва да се спазват следните условия:

1.	Едно и също време на започване на опитите (сутрин между 800 и 830 часà);
2.	Стайна температура - в границите между 21 и 24°С;
3.	Използване само на мъжки плъхове;
4.	Подбиране на животни с минимални разлики в теглото, включващи се в границите на допустимото тегло – 170–220 g;
5.	Преизчисляване на количеството на отделената урина в ml/100g/h за опити, при които разликите в теглата на отделните плъхове е по-голямо от 20 g;
6.	Използване на възможно по-голям брой животни в група;
7.	Задължителна петдневна адаптация на животните, предшестваща всеки опит.

При така стандартизираните условия на експериментите се получава сравнително малко разсейване в стойностите на следените показатели на отделните животни в групите.


2.	Влияние върху спонтанната диуреза на плъхове в условията на подостър опит

Методът позволява да се изследва диуретичната активност на биологично активни вещества при условия, близки до физиологичните (клиничните). Експериментът продължава 10–14 дни и протича при спазване на описаните по-горе условия. През предварителния петдневен период на адаптация и по време на експеримента плъховете се намират в индивидуални метаболитни клетки със сепаратор. Приемат вода и храна ad libitum. За правилното провеждане на експеримента е необходимо броят на метаболитните клетки да е двойно по-голям от този на плъховете, тъй като всяка сутрин в един и същи час животните се прехвърлят в чисти и сухи клетки, заредени с храна и вода.
Контролира се количеството на отделената урина през определени интервали от време след прилагане на изследваните вещества, както и количеството на изпитата вода. Изчислява се в проценти съотношението между количеството изпита вода и диурезата.
Методът позволява да се контролират също екскретираните с урината електролити и други показатели, очертаващи по-пълно диуретичния профил на изследваните вещества.


3.	Изследване на антихиперазотемична активност

Експерименталната азотемия се моделира върху различни животни - плъхове, морски свинчета, зайци, кучета, овце, кози и др. Тя може да се предизвика по хирургичен път или с помощта на някои нефротоксични агенти. Редица автори използват експериментален модел на азотемия, предизвиканa чрез двустранна лигатура на уретерите. В последния случай азотемията има субхроничен или хроничен характер.
За получаване на азотемия, предизвикана чрез прилагане на нефротоксични вещества обикновено се използват калиев хромат, сулфатиазол-натрий, метилгванидин, сублимат, пуромицин, метхемоглобин и др.
Екперименталната азотемия по метода на Пашов – Друмев (1973) се предизвиква чрез еднократно подкожно инжектиране на бели плъхове в областта на гърба (след предварителна депилация) на калиев хромат в доза 17.5 mg/kg (2.5% воден разтвор 0.07 ml/100g). Мястото на убождане се намазва с колодий (за да се предотврати евентуалното изтичане на отровата). Тази доза калиев хромат предизвиква смърт сред около 20% от животните през първите 15 дни от опита.
При този метод хистоморфологичните промени от страна на бъбреците не са много тежки. Получената подостра експериментална нефропатия има характер на нефроза и носи обратим характер. Това дава възможност по-детайлно да се степенува и контролира ефектът на изследваните вещества и лекарствени средства.
Калиевият хромат има общо токсично действие, проявяващо се след 24 h и засилващо се в следващите дни. Наблюдава се намаляване на двигателната активност, потискане на реакцията на допир, намаляване консумацията на храна и др. По време на целия опит плъховете не се поставят в метаболитни клетки и имат свободен достъп до вода и брикетирана храна, съдържаща 15% пшеничено брашно, 30% овесен булгур, 5% сухо мляко, витамини и др.
В динамика (през 2–4 дни) се следят уреята, креатининът в серума, остатъчният азот, протеинурията. Най-силно увеличение (с повече от 100%) на уреята и креатинина в серума в сравнение с изходните им стойности се наблюдава към шестия ден. В края на втората седмица стойностите на следените показатели се доближават до нормалните.
Опитите за изследване на антихиперазотемична активност се провеждат при спазване на описаните вече стандартизирани условия. Освен това, 24 h преди отчитане на контролираните показатели, плъховете може да бъдат поставени в индивидуални метаболитни клетки за едно денонощие, лишени от храна и вода. Отчита се диурезата в ml/100g/24 h. В края на този 24-часов контролен период всеки плъх се изважда от метаболитната клетка и се декапитира, като непосредствено след това се събира кръв за определяне стойностите на контролираните клинично-химични показатели - електролити, урея, креатинин, алдостерон. Вземат се и органи (бъбреци, черен дроб) за хистологично изследване.
По време на адаптацията и на експеримента (с изключение на 24-часовите контролни периоди) животните са в пластмасови вани – по 5–6 плъха във вана, като приемат вода и брикетирана храна ad libitum.



