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МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕРАТОГЕННА АКТИВНОСТ 

Адаптация и резюмe: маг. биол. Ваня Петрова Дончева

Изследването на ембриотоксичното действие се явява един от заключителните етапи на първичния фармакологичен скрининг, ако структурата на изучаваните вещества сама по себе си не показва възможност за тератогенно действие.
За проявяване на тератогенна активност на новите лекарствени средства е желателно да се използват зародиши на млекопитаещи, тъй като опитите на кокоши ембриони не дават достатъчно основание за заключения за реалната опасност от тяхното прилагане в клиниката. Експериментите върху кокоши ембриони могат да бъдат полезни главно за определен клас химически съединения.

Опити върху кокоши ембриони:
Експериментите се провеждат върху оплодени кокоши яйца, инкубирани при температура 38°С и относителна влажност 60%. Веществата в обем 0.1 ml се въвеждат в жълтъка с тънка игла.
Вземат се 6 групи по 20 яйца за контрола и изследване на всяка доза от веществото. Веществото се инокулира 1 ден след началото на инкубацията, на следващия ден и т.н. Изследваното вещество може да се въвежда под формата на суспензия в 1% разтвор на карбоксиметилцелулоза или полиетиленгликол. Контролните групи получават само разтворител.
Три дни след инокулацията яйцата се преглеждат на рентген и мъртвите се изключват. След това яйцата се проверяват всеки ден и останалите се изследват на 18ия ден от инкубацията (моментът на завършването на основните процеси на органогенезата). Резултатите от наблюденията се обработват статистически.

Определяне на тератогенна активност

Тератогенната активност се изследва върху плъхове, мишки и зайци. Експериментите се провеждат на хибриди (F), получавани при кръстосване на две инбредни линии и линейни или нелинейни животни. При това се отчита честотата на спонтанната ембрионална смъртност и уродствата.
Изследването се провежда в различни срокове на бременността. Една доза от препарата се прилага на не по-малко от 12 бременни плъха. Препоръчва се да се отчита действието на препарата у плъховете на 20 до 21ия ден, при мишките – на 19–20ия ден, при зайците – на 26–28ия ден на бременността. В тези срокове се отчита ембрионалната смъртност, типа и честотата на уродствата.
Ембриотоксичното действие на препарата се определя по количеството на живите и мъртвите плодове, местата на резорбция, количеството на жълтите тела в яйчниците и количеството на имплантационните места в матката. Показател за тератогенната активност се явява процентът на плодовете с уродства.
При отчитане на тератогенния ефект върху плода се определя тяхната дължина и пол. При огледа под бинокулярна лупа се търсят аномалии в развитието на мозъка, очите, лицевия череп (заешка устна, вълча уста), коремната стена, прешлените, крайниците и др. Вътрешните органи и скелетът се подлагат на задълбочено изследване.
При общата оценка на тератогенната активност на препарата се установява:
	Индекс на ембиотоксична активност, представляващ отношението на LD50 на майките към LD50 на зародишите.

Индекс на тератогенна активност – отношението на LD50 на майките към дозата, предизвикваща уродства у половината ембриони.
Истинските тератогени предизвикват поява на уродства и дават ембриотоксични ефекти в дози, не оказващи изразено токсично действие върху майчиния организъм. Истинските тератогени при въвеждане в периода на максимална чувствителност предизвикват уродства у 50 до 90% и гибел при 80 до 100% от ембрионите.
За преценка на действието на изпитваните вещества върху органогенезата може да се изследва корелацията между телесната маса на ембрионите и относителната телесна маса на техните органи.

Влияние върху продължителността на бременността
Изследва се в опити върху мишки и зайци. Продължителността на бременността женски мишки се определя от момента на установяване чрез вагинална проба. При зайците за начало на бременността се счита времето след чифтосването на животните. При необходимост се провежда диагностична лапаротомия (при мишките на 6 до 10ия ден на бременността). В по-късни периоди бременността се определя чрез палпация.
На зайци изследваните вещества се въвеждат в амниона или плацентата. Матката се отваря със среден разрез при асептични условия под етерна наркоза и препаратът се въвежда, разтворен в 0.1 ml разтворител в амниотичната течност или в 0.5 ml разтворител в плацентата. За последната инжекция се използва игла с ограничителна маншетка, закрепена на 3–4 mm от края на иглата.
Появяването на вагинално кръвотечение, анализа на остатъците от плода, изменението в теглото и секционните данни се използват за оценка на действието на препарата върху протичането на бременността.
Резултатите от изследването се обработват статистически за установяване на ED50 по теста за прекъсване на бременността при отсъствие на летални изходи.
За преценка на ембриотоксичната активност на изследваните вещества определен интерес може да представлява също изучаването на предимплантационнта и постимплантационнта смъртност на ембрионите на плъхове и честотата на възникване на аномалии в развититето на плода.

