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Протисудомна активність 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-
3-іл)тіо)-1-арилетанонів
О. А. Бігдан*

Запорізький державний медичний університет, Україна

1,2,4-тріазол – унікальна гетероциклічна система, що протягом багатьох десятиліть залишається об’єктом пильної уваги науковців 
різних напрямів. Цей факт зумовлений особливими властивостями 1,2,4-тріазолу та його похідних. З погляду хімії, це дуже реак-
ційноздатний гетероцикл, який схильний до модифікацій за різними «активними» центрами, що дає можливість постійно поповню-
вати «бібліотеку» перспективних молекул. Крім того, похідні 1,2,4-тріазолу є біологічно активними сполуками, що виявляють різні 
види фармакологічної активності залежно від природи замісників. Як відомо, арсенал сучасної медицини постійно поповнюється 
синтетичними ліками, серед них дуже багато тих, в яких діючі речовини за хімічною будовою є похідними 1,2,4-тріазолу. 

Аналіз фахової літератури показав, що похідні 1,2,4-тріазолу є малотоксичними або практично нетоксичними сполуками. Також 
відомо, що 2-[5-(фуран-2-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]-1-(4-хлорфенілетанон) і 2-[5-(фуран-2-іл)-2Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]-
1,2-дифенілетанон проявляють виражену протисудомну активність, інші застосовують як субстанції протимікробного лініменту, 
імуномоделювального лікарського засобу тощо.

Окремої уваги заслуговує серія сполук, які є стимуляторами росту, а також мають схильність пригнічувати ріст мікобактерій. 
Перспективним напрямом хімічного моделювання похідних 1,2,4-тріазолу є синтез 5-(2-,3-фторфеніл)-4-((арил-, гетерил)іліден)
аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолів і продуктів відновлення деяких із них, а також 3-(2-фторфеніл)-6-R1-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіа-
золів і 3-(2-,3-фторфеніл)-6-R2-7H[1,2,4]тріазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазинів. Усе це створює передумови до появи речовин із високою 
фармакологічною активністю. Під час упровадження найперспективніших субстанцій велике значення має метод ідентифікації 
та кількісного визначення діючої речовини.

Мета роботи – вивчити протисудомну активність 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів, встановити 
деякі закономірності між будовою сполук та їхньою активністю.

Матеріали та методи. Вивчення протисудомної активності 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів 
здійснили за тестом взаємодії з засобами, які збуджують центральну нервову систему. Досліди виконували на інтактних білих 
щурах лінії Вістар вагою 160–190 г, по 5 тварин у кожній групі. Як судомні моделі використовували коразол-індуковані судоми, які 
викликали підшкірним введенням коразолу в дозі 100 мк/кг. Далі тварин поміщали в індивідуальні прозорі плексигласові камери 
і спостерігали за ними протягом 1 години. Реєстрували 6 показників судом: латентний період, кількість тварин із генералізовани-
ми клонічними або тоніко-клонічними судомами у групі, кількість тварин із тонічною екстензією, летальність і тривалість життя.

Результати. Сполуки виявляли високу протисудомну активність. Так, на тлі введення 2-((5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-іл)
тіо)-1-(3-фторфенілетанону), 2-((5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(4-фторфенілетанону) та 2-((5-(4-фторфеніл)-
4-метил-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(4-фторфенілетанону) латентний період настання судом під дією коразолу збільшується на 
57,1 %, 67,3 % та 28,6 % відповідно (р < 0,05), а тривалість судом скорочується на 33,4 %, 31,5 % та 38,9 % відповідно (р < 0,05). 
Це свідчить про нейропротективну та мембраностабілізувальну дію відповідних 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)
тіо)-1-арилетанонів. Препарати порівняння мідокалм і фенобарбітал збільшують латентний період настання судомних реакцій 
на 51,0 % і 34,7 % (р < 0,05), а тривалість судом скорочувалась при цьому на 20,4 % та 14,9 % (р < 0,05) відповідно.

Висновки. Уперше дослідили протисудомну активність деяких 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів 
на моделі коразолових судом. Встановили, що 3 сполуки виявились активними: 2-((5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-іл)
тіо)-1-(3-фторфенілетанон), 2-((5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(4-фторфенілетанон) та 2-((5-(4-фторфеніл)-4-
метил-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(4-фторфенілетанон). У деяких випадках простежили закономірності між будовою молекул та їхньою 
активністю.

Противосудорожная активность 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4-R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1-арилэтанонов
А. А. Бигдан

1,2,4-триазол – уникальная гетероциклическая система, которая в течение многих десятилетий остается объектом пристального 
внимания ученых разных направлений. Этот факт обусловлен особыми свойствами 1,2,4-триазола и его производных. С химической 

УДК: 615.31:547.792’53.024:615.213.015.11
DOI: 10.14739/2409-2932.2019.3.184183

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2019. – Т. 12, № 3(31). – С. 260–265

Ключові слова: протисудомні засоби, 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанони, «будова – дія».

*E-mail: abigdana@gmail.com

Надійшла до редакції: 29.07.2019 // Після доопрацювання: 27.08.2019 // Прийнято до друку: 10.09.2019

ВІДОМОСТІ  
ПРО СТАТТЮ

http://pharmed.
zsmu.edu.ua/article/
view/184183



261Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2019. – Т. 12, №3(31)ISSN 2306-8094

Протисудомна активність 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів

точки зрения, это очень реакционноспособный гетероцикл, который склонен к модификациям по разным «активным» центрам, 
что позволяет постоянно пополнять «библиотеку» перспективных молекул. Кроме того, производные 1,2,4-триазола являются 
биологически активными соединениями, которые проявляют различные виды фармакологической активности в зависимости от 
природы заместителей. Как известно, арсенал современной медицины постоянно пополняется синтетическими лекарствами, среди 
которых очень много тех, действующие вещества которых по химическому строению являются производными 1,2,4-триазола.

Анализ научной литературы показывает, что производные 1,2,4-триазола – малотоксичные или практически нетоксичные 
соединения. Также известно, что 2-[5-(фуран-2-ил)-4-фенил-4H-1,2,4-триазол-3-илтио]-1-(4-хлорфенилэтанон) и 2-[5-(фу-
ран-2-ил)-2Н-1,2,4-триазол-3-илтио]-1,2-дифенилетанон проявляют выраженную противосудорожную активность, другие при-
меняют как субстанции противомикробного линимента, иммуномодулирующие лекарственные средства.

Отдельного внимания заслуживает серия соединений, которые обладают ростстимулирующими свойствами, имеют склонность 
подавлять рост микобактерии. Перспективное направление химического моделирования производных 1,2,4-триазола – синтез 
5-(2-,3-фторфенил)-4-((арил,гетерил)илиден)амино-1,2,4-триазол-3-тиолов и продуктов восстановления некоторых из них, а также 
3-(2-фторфенил)-6-R1-[1,2,4]триазол[3,4-b][1,3,4]тиадиазол и 3(2,3-фторфенил)-6-R2-7H[1,2,4]триазол[3,4-b][1,3,4] тиадиазинов. 
Все указанное создает предпосылки к появлению веществ с высокой фармакологической активностью. На пути внедрения пер-
спективных субстанций большое значение имеет метод идентификации и количественного определения действующего вещества.

Цель работы – изучение противосудорожной активности 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4-R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1-арилэтанонов, 
установление некоторых закономерностей между строением соединений и их активностью .

Материалы и методы. Изучение противосудорожной активности 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4-R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1- 
арилэтанонов проведено по тесту взаимодействия со средствами, которые возбуждают центральную нервную систему. Опыты 
проведены на интактных белых крысах линии Вистар весом 160–190 г, по 5 животных в каждой группе. В качестве судорожных 
моделей использовали коразол-индуцированные судороги, которые вызвали подкожным введением коразола в дозе 100 мк/кг.  
Далее животных помещали в индивидуальные прозрачные плексигласовые камеры и наблюдали за ними в течение 1 часа. 
Регистрировали 6 показателей судорог: латентный период, количество животных с генерализованными клоническими или 
тонико-клоническими судорогами в группе, количество животных с тонической экстензии, летальность и продолжительность  
жизни.

Результаты. Полученные соединения проявляют высокую противосудорожную активность. Так, на фоне введения 2-((5-(3-фтор-
фенил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1(3-фторфенилэтанона), 2-((5-(3-фторфенил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1(4-фтор-
фенилэтанона) и 2-((5-(4-фторфенил)-4-метил-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1(4-фторфенилэтанона) латентный период наступления 
судорог под действием коразола увеличивается на 57,1 %, 67,3 % и 28,6 % соответственно (р < 0,05), а продолжительность 
судорог сокращается на 33,4 %, 31,5 % и 38,9 % соответственно (р < 0,05). Это свидетельствует о нейропротекторном и мембра-
ностабилизирующем действии соответствующих 2-((5-(3-4-фторфенил)-4-R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1-арилэтанонов. Препараты 
сравнения мидокалм и фенобарбитал увеличивают латентный период наступления судорожных реакций на 51,0 % и 34,7 %  
(р < 0,05), а продолжительность судорог сокращалась при этом на 20,4 % и 14,9 % (р < 0,05) соответственно.

Выводы. Впервые исследована противосудорожная активность некоторых 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4-R2-1,2,4-триазол-3-ил)
тио)-1-арилэтанонов на модели коразоловых судорог. Установлено, что 3 соединения оказались активными: 2-((5-(3-фторфе-
нил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1(3-фторфенилэтанон), 2((5-(3-фторфенил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1(4-фторфе-
нилэтанон) и 2-((5-(4-фторфенил)-4 метил-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1(4-фторфенилэтанон). В некоторых случаях установлены 
закономерности между строением молекул и их активностью.

Ключевые слова: противосудорожные средства, 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4-R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1-арилэтаноны, «строе-
ние – действие».

Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики. – 2019. – Т. 12, № 3(31). – С. 260–265

Anticonvulsant activity 2-((5-(3-(4-fluorophenyl)-4-R2-1,2,4-triazole-3-yl)-thio)-1-arylethanone
O. A. Bihdan

The aim of work is to study of the anticonvulsant activity of 2-((5-(3-,4-fluorophenyl)-4-R2-1.2,4-triazole-3-yl)thio)-1-aryletanones, the 
establishment of some laws between the structure of compounds and their activity.

Materials and methods. The study of the anticonvulsant activity of 2-((5-(3-,4-fluorophenyl)-4-R2-1.2,4-triazole-3-yl)thio)-1-aryletanones 
was carried out according to the test of interaction with agents that excite the central nervous system. 

The experiments were performed on the intact white rats of the Vistar line, weight 160–190 g, five animals in each group. As convulsive 
models, corazole-induced convulsions were used, which was caused by subcutaneous administration of corazole at a dose of 100 mc/kg.

Then the animals were placed in individual transparent flexiglaz cameras and watched them for one hour. Six indicators of convulsions 
were recorded: the latent period, the number of animals with generalized clonic or tonic-clonic convulsions in the group, the number of 
animals with tonic extension, mortality and life expectancy.

Results. The resulting compounds exhibit high anticonvulsant activity. So, against the background of the introduction of 
2-((5-(3-fluorophenyl)-4-amino-1.2,4-triazole-3-yl)thio)-1-(3-fluorophenylethanone), 2-((5-(3-fluorophenyl)-4-amino-1.2,4-triazole-3-yl)thio)-
1-(4-fluorophenylethanone) and 2-((5-(4-fluorophenyl)-4-methyl-1.2,4-triazole-3-yl)thio)-1-(4-fluorophenylethanone), the latent period of the 
onset of convulsions under the influence of corazole increases by 57.1 %, 67.3 % and 28.6 %, respectively (P < 0.05 ), and the duration 
of convulsions is reduced by 33.4 %, 31.5 % and 38.9 %, respectively (P < 0.05), which indicates the neuroprotective and membrane 
stabilizing effect of the corresponding 2-((5-(3-4-fluorophenyl)-4-R2-1.2,4-triazole-3-yl)thio)-1-aryletanones. Comparison preparations of 
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midocalm and phenobarbital increase the latent period of the onset of convulsive reactions by 51.0 % and 34.7 % at (P < 0.05), and the 
duration of convulsions decreased by 20.4 % and 14.9 % at (P < 0.05) respectively.

Conclusions. The anticonvulsant activity of some 2-((5-(3-,4-fluorophenyl)-4-R2-1.2,4-triazole-3-yl)thio)-1-aryletanones was studied for 
the first time on a model of corazole convulsions. Three active compounds are 2-((5-(3-fluorophenyl)-4-amino-1.2,4-triazole-3-yl)thio)-1-
(3-fluorophenylethanone), 2-((5-(3-fluorophenyl)-4-amino-1.2,4-triazole-3-yl)thio)-1-(4-fluorophenylethanone) and 2-((5-(4-fluorophenyl)-4-
methyl-1.2,4-triazole-3-yl)thio)-1-(4-fluorophenylethanone). In some cases, regularities were revealed between the structure of molecules 
and their activity.

Key words: anticonvulsants, 2-((5-(3-,4-fluorophenyl)-4-R2-1,2,4-triazol-3-yl)tio)-1-aryletanones, “structure – action”.

Current issues in pharmacy and medicine: science and practice 2019; 12 (3), 260–265

1,2,4-тріазол – унікальна  гетероциклічна система, що 
протягом  багатьох  десятиліть  залишається  об’єктом 
пильної уваги науковців різних напрямів [1]. Цей факт 
зумовлений особливими властивостями 1,2,4-тріазолу та 
його похідних [2,3]. 
З погляду хімії, це дуже реакційноздатний гетероцикл, 

який схильний до модифікацій за різними «активними» 
центрами, що дає можливість постійно поповнювати 
«бібліотеку» перспективних молекул. Крім  того,  по-
хідні 1,2,4-тріазолу є біологічно активними сполуками, 
котрі виявляють різні види фармакологічної активності 
залежно від природи замісників [4,5]. Арсенал сучасної 
медицини постійно поповнюється синтетичними ліками, 
серед них дуже багато діючих речовин, які за хімічною 
будовою є похідними 1,2,4-тріазолу [4].
Аналіз  фахової  літератури  показав,  що  похідні 

1,2,4-тріазолу є малотоксичними або майже нетоксич-
ними сполуками [6]. Також відомо, що 2-[5-(фуран-2-іл)-
4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]-1-(4-хлорфенілетанон) 
та 2-[5-(фуран-2-іл)-2Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]-1,2-дифені-
летанон проявляють виражену протисудомну активність 
[5,6], а інші застосовують як субстанції протимікробного 
лініменту [7,9], імуномоделювального лікарського засобу 
[8] тощо.
Окремої  уваги  заслуговує  серія  сполук,  які  є  сти-

муляторами  росту  [10,14],  мають  схильність  при-
гнічувати  ріст  мікобактерії  [11].  Перспективним 
напрямом хімічного моделювання похідних 1,2,4-тріазо-
лу є синтез 5-(2-,3-фторфеніл)-4-((арил-,гетерил)ілі ден)
аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолів  і  продуктів  відновлення 
деяких із них [12], а також 3-(2-фторфеніл)-6-R1-[1,2,4]
тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів  і  3-(2-,3-фторфеніл)- 
6-R2-7H[1,2,4]тріазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазинів  [13]. Усе 
це створює передумови для появи речовин із високою 
фармакологічною активністю. Під  час  упровадження 
найперспективніших субстанцій велике  значення має 
метод  ідентифікації  та  кількісного визначення діючої 
речовини [15].

Мета роботи
Вивчення протисудомної  активності  2-((5-(3-,4-фтор-
феніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів, вста-
новлення деяких закономірностей між будовою сполук 
та їхньою активністю.

Матеріали і методи дослідження
Попередні  синтетичні дослідження показують можли-
вість отримання з високими виходами 2-((5-(3-,4-фтор-
феніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів  [1]. 
Також вивчили фізико-хімічні  властивості  та  довели 
будову цих сполук [1]. Встановили, що 2-((5-(3-,4-фтор-
феніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанони роз-
чинні  в  органічних  розчинниках, майже  нерозчинні  
у воді.
Вивчення протисудомної активності 2-((5-(3-,4-фтор-

феніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів здійс-
нили  за  тестом взаємодії  з  засобами, котрі  збуджують 
центральну нервову систему [4]. Досліди виконували на 
інтактних білих щурах лінії Вістар вагою 160–190 г, по 
5 тварин у кожній групі. Як судомні моделі використали 
коразол-індуковані судоми, що викликали підшкірним 
введенням коразолу в дозі 100 мк/кг.
Далі тварин поміщали в індивідуальні прозорі плекси-

гласові камери та спостерігали за ними протягом 1 годи-
ни. Реєстрували 6 показників судом: латентний період, 
кількість  тварин  із  генералізованими клонічними або 
тоніко-клонічними судомами у  групі,  кількість тварин 
із тонічною екстензією, летальність і тривалість життя.

Експериментальна частина
Досліджувані речовини (3–5 % водна суспензія, стабі-
лізована твіном-80) вводили внутрішньочеревно  за 30 
хвилин до підшкірного  введення  коразолу. Критерій 
оцінювання протисудомної активності – зміни латентного 
періоду початку судом та їхня тривалість. Протисудомну 
активність речовин порівнювали з еталонними препара-
тами мідокалмом і фенобарбіталом. Результати наведені 
в таблиці 1.

Результати та їх обговорення
Встановили, що сполуки (5, 6, 10; табл. 1) виявляють 
високу протисудомну  активність. Так,  на  тлі  введен-
ня  2-((5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-іл)
тіо)-1-(3-фторфенілетанону) (5), 2-((5-(3-фторфеніл)-4-а-
міно-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(4-фторфенілетанону) 
(6)  і  2-((5-(4-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-іл)
тіо)-1-(4-фторфенілетанону)  (10) латентний період на-
стання судом під дією коразолу збільшується на 57,1 %, 
67,3 %, 28,6 % відповідно (р < 0,05), а тривалість судом 
скорочується  на  33,4 %,  31,5 %  і  38,9 %  відповідно 



263Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2019. – Т. 12, №3(31)ISSN 2306-8094

Протисудомна активність 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів

(р < 0,05). Це свідчить про нейропротективну та мемб-
раностабілізувальну дію відповідних 2-((5-(3-,4-фто-
рфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів. 
Препарати порівняння мідокалм  і фенобарбітал  збіль-
шують латентний період настання судомних реакцій на 
51,0 % і 34,7 % (р < 0,05), а тривалість судом скорочува-
лась на 20,4 % і 14,9 % (р < 0,05) відповідно.
Заміна 3-фторфенацильного або 4-фторфенацильного 

радикала при атомі сульфуру 1,2,4-тріазолового ядра на 
фенацильний з одночасною зміною аміногрупи на ме-
тильну групу при четвертому положенні 1,2,4-тріазолу 
призводить  до  зменшення протисудомної  активності 
(1,  2; табл. 1). Введення 4-метоксифенацильного ра-
дикала не призводить до  збільшення протисудомного 
ефекту,  а навпаки  зменшує латентний період настан-
ня  судом  та  підвищує  їхню  тривалість  (7; табл. 1). 
Аналізуючи результати,  слід  зазначити, що 3  сполуки 
виявились  активними:  2-((5-(3-фторфеніл)-4-амі-
но-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(3-фторфенілетанон)  (5; 
табл. 1), 2-((5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-іл)
тіо)-1-(4-фторфенілетанон) (6; табл. 1) і 2-((5-(4-фтор-

феніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(4-фторфеніле-
танон)  (10; табл. 1),  а  сполука 6 перевищує препарат 
порівняння мідокалм на  10 % на  коразоловій моделі 
судом.

Висновки
1. Уперше дослідили протисудомну активність деяких 

2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1- 
арилетанонів на моделі коразолових судом.
2. Встановили, що  3  сполуки  виявились  активни-

ми:  2-((5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-іл)
тіо)-1-(3-фторфенілетанон),  2-((5-(3-фторфеніл)-4- 
аміно-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(4-фторфенілетанон) 
та  2-((5-(4-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-іл)
тіо)-1-(4-фторфенілетанон). У деяких випадках просте-
жили закономірності між будовою молекул та  їхньою 
активністю.  Довели, що  2-((5-(3-фторфеніл)-4-амі-
но-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-(4-фторфенілетанон)  пе-
ревищує препарат  порівняння мідокалм на  10 % на 
коразоловій моделі судом.

Таблиця 1. Протисудомна активність 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів на моделі коразолових судом

N

NN

R2

S C C

O

R3

H

HR1

Сполуки R1 R2 R3
Доза, 
мг/кг

Коразол, 100 мк/кг

Латентний період, хв Тривалість судом, хв Ефект  
взаємодії

%  
померлих 

1 3-F CH3 феніл 10,3 3,3 ± 0,23 7,2 ± 0,22 -- 40

2 3-F NH2 феніл 10,8 4,4 ± 0,28 3,7 ± 0,29 + 20

3 3-F NH2 2-бромфеніл 11,4 5,3 ± 0,21 3,4 ± 0,16 + 20

4 3-F NH2 2-фторфеніл 11,3 3,5 ± 0,33 7,6 ± 0,15 - 20

5 3-F NH2 3-фторфеніл 11,6 7,7 ± 0,26 3,6 ± 0,26 +++ 0

6 3-F NH2 4-фторфеніл 12,7 8,2 ± 0,74 3,7 ± 0,13 +++ 0

7 3-F NH2 4-метоксифеніл 13,2 3,7 ± 0,33 8,2 ± 0,26 -- 40

8 4-F CH3 феніл 10,5 5,7 ± 0,27 3,9 ± 0,21 + 20

9 4-F CH3 3-фторфеніл 11,2 4,3 ± 0,24 4,2 ± 0,17 + 20

10 4-F CH3 4-фторфеніл 12,3 6,3 ± 0,23 3,3 ± 0,24 +++ 0

11 4-F CH3 2-бромфеніл 13,6 5,5 ± 0,54 3,6 ± 0,12 + 0

Мідокалм - - - 10,0 7,4 ± 0,31 4,3 ± 0,08 +++ 0

Фенобарбітал - - - 10,0 6,6 ± 0,25 4,6 ± 0,11 +++ 0

Контроль - - - - 4,9 ± 0,17 5,4 ± 0,17 --- 60

Ефект взаємодії: +: слабкий ефект, ++: протисудомна дія, +++: виражені протисудомні дії, ++++: повний захист від судом,  
–: відсутність протисудомної дії, --: клонічні судоми, ---: виражені клоніко-тонічні судоми з падінням тварин на бік і чіткою фазою екстензії, ----
: клоніко-тонічні судоми зі смертю тварин.
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