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Увод 
Мелатонинът е хормон, известен като регулатор на 
циркадния ритъм, антиоксидант и 
противовъзпалително средство. Нарастващите 
доказателства потвърждават, че мелатонинът има също 
и аналгетични ефекти, както в предклинични, така и в 
клинични условия. Наскоро съобщихме резултати от 
синтез и докинг на серии от производни на мелатонина 
с антиконвулсантна активност [1]. Тук представяме 
резултатите от теста за аналгезия на едно от тези 
съединения 
4‐chloro‐N'‐[(E)‐(5‐methoxy‐1H‐indol‐3‐yl)methylidene]be
nzohydrazide.. (веществото 3с). 

Материал и методи 
Одобрение за експеримента е получено от Българската агенция по безопасност на храните, (Одобрение 
№ 184/2017). Общо 42 възрастни мъжки ICR мишки (25-30 g) бяха подложени на теста. Използвана е 
проста рандомизация за разпределяне на мишките в експерименталната група, както следва: 
- Контроли –0,5 ml физиологичен разтвор интраперитонеално (i.p.) инжектиран (n = 6) 
- Mlt-30 - мелатонин 30 mg/kg i.p. (n = 6) 
- Mlt-60 - мелатонин 60 mg/kg i.p. (n = 6) 
- Mlt-100 - мелатонин 100 mg/kg i.p. (n = 6) 
- 3c-30 - веществото 3c 30 mg/kg i.p. (n = 6) 
- 3c -60 - веществото 3c 60 mg/kg i.p. (n = 6) 
- 3c-100 - веществото 3c 100 mg/kg i.p. (n = 6) 
Тридесет минути след i.p. инжектиране на тестваното вещество, 0,1 ml 1% разтвор на формалин се 
инжектира в дясната задна лапа. нтиноцицептивното поведение (облизване) се записва на видеозапис 
и след това се оценява независимо от двама изследователи. 

Фигура 1. Scatterplot на индивидуалните резултати в секунди на формалин-индуцирано облизване, 
измерено между 0 и 5 минути (панел A) и 20 и 30 минути (панел B) след интраплантарна инжекция 
на формалин. Черните хоризонтални линии показват средните стойности на групите. * - p <0,05, 
тест на Kruskal-Wallis, последван от множество сравнения спрямо контролна група (тест на 
Dunnett), n = 6 във всяка група. 

Заключение 
Резултатите показват, че веществото 
4‐chloro‐N'‐[(E)‐(5‐methoxy‐1H‐indol‐3‐yl)me
thylidene]benzohydrazide притежава 
аналгетична активност и заслужава по-
нататъшно характеризиране като 
потенциално аналгетично кандидат-
лекарство. 
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