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Лікарські засоби з актопротекторною активністю дедалі більше знаходять засто-
сування у спортивній, військовій медицині, медицині катастроф та екстремальних 
станів, авіаційній і космічній медицині, морській медицині, медицині глибоководних 
робіт та аварійно-рятувальній справі на тлі перевантаження в екстремальних ситуа-
ціях. Враховуючи те, що актопротектори незначно представлені на фармацевтичному 
ринку, мають низку побічних ефектів, здійснення спрямованого пошуку нових речо-
вин із заданим фармакологічним ефектом є однією з актуальних проблем сьогодення. 

Мета роботи – спрямований пошук сполук з актопротекторною дією серед рані-
ше невідомих конденсованих похідних хіназоліну та встановлення закономірності 
«будова – актопротекторна дія» в ряду синтезованих сполук.

Матеріали та методи. Актопротекторну активність для перспективних і невідомих 
6-монозаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триазино-[2,3-c]хіназолін-2-oнів вивчили 
за тестом плавальної проби при температурі 24–26 °С (нормотермія) з додатковим 
навантаженням (10% від маси тіла експериментальних тварин). Дослідження здійснені 
на білих щурах лінії Вістар, як референс-препарат використали «Мілдронат». 
Результати дали змогу виявити перспективні сполуки, котрі використали надалі для 
поглиблених досліджень.

Результати. Встановили, що більшість протестованих сполук при внутріш-
ньошлунковому введенні у дозі 50 мг/кг збільшують тривалість плавання експе-
риментальних тварин в умовах нормотермії. Виявлено сполуки 1.1, 1.3, 2.3, 3.4 та 
4.3, котрі за рівнем актопротекторної активності перевищують референс-препарат 
«Мілдронат». Аналіз взаємозв’язку «структура – біологічна дія» показав, що високу 
актопротекторну активність визначає гідрований [1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолінoвий 
цикл і 2(4)-флуорофенільний замісник положення 6. Одержані результати взаємо-
зв’язку «будова – актопротекторна дія» дали можливість створити стратегію спря-
мованого пошуку сполук з актопротекторною активністю серед заміщених -[1,2,4]
триазино[2,3-c]хіназолінів.

Висновки. Уперше виявлена актопротекторна активність серед невідомих 6-мо-
нозаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-2-oнів. Показано, 
що вірогідної залежності між актопротекторною, антирадикальною активністю та 
ліпофільністю серед 6-монозаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]
хіназолін-2-oнів за результатами дослідження не виявлено.
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Лекарственные средства с актопротекторной активностью находят всё более широкое применение в спортивной, военной 

медицине, медицине катастроф и экстремальных ситуаций, авиационной и космической медицине, морской медицине, медицине 
подводных и спасательных работ на фоне перегрузок в экстремальных ситуациях. Учитывая, что актопротекторы незначительно 
представлены на фармацевтическом рынке и имеют ряд побочных эффектов, проведение направленного поиска новых веществ 
с заданным фармакологическим эффектом является одной из актуальных проблем современности. 

Цель работы – направленный поиск соединений c актопротекторной активностью среди ранее неизвестных конденсиро-
ванных производных хиназолина и установление закономерности взаимосвязи «строение-актопротекторное действие» в ряду 
исследуемых соединений.

Материалы и методы. Актопротекторную активность перспективных и неизвестных 6-монозамещённых 3-R-6,7-диги-
дро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хиназолин-2-oнов изучали с помощью теста плавательной пробы при температуре 24–26 °С 
(нормотермия) с дополнительной нагрузкой (10% от массы тела экспериментальных животных). Исследования были прове-
дены на белых крысах линии Вистар, в качестве референс-препарата был использован «Милдронат». Полученные результаты 
позволили выявить наиболее активные соединения, которые в дальнейшем были использованы для углублённых исследований.

Результаты. Установлено, что большинство протестированных соединений при внутрижелудочном введении в дозе 50 мг/кг 
увеличивают длительность плавания экспериментальных животных в условиях нормотермии. Обнаружены соединения 1.1, 1.3, 
2.3, 3.4 и 4.3, которые по уровню aктопротекторной активности превышают референс-препарат «Mилдронат». Анализ взаимос-
вязи «структура – биологическое действие» показал, что высокую актопротекторную активность определяет гидрированный 
[1,2,4]триазино[2,3-c]хиназолиновый цикл и 2(4)-фторофенильный заместитель положения 6. Достоверной зависимости между 
aктопротекторной, антирадикальной активностью и липофильностью среди 6-монозамещённых 3-R-6,7-дигидро-2H-[1,2,4]
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Aктопротектори – нова та унікальна група фарма-
кологічних засобів, котрі дедалі більше застосо-

вуються у спортивній, військовій медицині, медицині 
катастроф, медицині екстремальних станів, авіаційній, 
космічній, морській медицині, медицині глибоководних 
робіт та аварійно-рятувальній справі на тлі переванта-
ження в екстремальних ситуаціях [1–5]. Враховуючи, 
що лікарські засоби з актопротекторною активністю 
незначно представлені на фармацевтичному ринку та 
мають низку побічних ефектів [4,5], пошук нових ре-
човин із заданим фармакологічним ефектом є однією з 
актуальних проблем сьогодення. А надто, що попередні 
дослідження серед похідних хіназоліну та його конден-
сованих аналогів показали наявність актопротекторної 
активності [6–19]. Так, спрямований пошук агентів, що 
впливають на фізичну витривалість при різних експери-
ментальних умовах серед S-заміщених тетразоло[1,5-c]
хіназолінів дав змогу виявити «сполуку-лідер», яка 
проходить широкий спектр досліджень [7–11]. Моди-
фікація S-заміщених тетразоло[1,5-c]хіназоліну шляхом 
заміни Сульфуру на Оксиген і синтез відповідних 6-N-R-
тетразоло[1,5-c]хіназолін-5(6H)-oнів, за твердженнями 

авторів, виявилася хибною та не призвела до посилення 
актопротекторної активності [12]. Надалі, керуючись 
принципами оптимізації молекули, з метою посилення 
актопротекторної активності, авторами здійснена заміна 
фрагмента тетразолу на триазиновий цикл в анельованих 
похідних хіназоліну [13–18]. Відзначена структурна 
перебудова молекули передбачала збереження в початко-
вому стані всіх контактуючих із біологічними мішенями 
функціональних груп і водночас призводила до появи 
нового «фармакофорного» фрагмента молекули. При 
цьому показано, що синтезовані (3-R-2-оксо-2Н-[1,2,4]
триазино[2,3-с]хіназолін-6-іл-тіо)алкілкарбонові кисло-
ти та їхні солі, (3-R-оксо-2Н-[1,2,4]триазино[2,3-с]хіна-
золін-6-іл)алкілкарбонові кислоти, їхні галогеновмісні 
аналоги та солі проявляють актопротекторну активність, 
котра в деяких випадках перевищує активність препа-
рату «Бемітил» [13–18]. Отже, обрана стратегія пошуку 
сполук з актопротекторною активністю серед заміщених 
азоло-(азино-)[c]хіназолінів є перспективною, потребує 
вивчення, а модифікації та синтез нових похідних серед 
відзначеного класу є актуальними.

триазино[2,3-c]хиназолин-2-oнов по результатам исследования не обнаружено. Полученные результаты взаимосвязи «стро-
ение – актопротекторная активность» позволили создать стратегию направленного поиска соединений с актопротекторным 
действием среди замещённых [1,2,4]триазино[2,3-c]хиназолинов.

Выводы. Впервые установлена актопротекторная активность среди неизвестных 6-монозамещённых 3-R-6,7-диги-
дро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хиназолин-2-oнов. Показано отсутствие достоверной зависимости между aктопротекторной, 
антирадикальной активностью и липофильностью среди 6-монозамещённых 3-R-6,7-дигидро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хина-
золин-2-oнов.

Ключевые слова: 6-монозамещённые 3-R-6,7-дигидро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хиназолин-2-oны, физическая выносливость, 
актопротекторная и антирадикальная активность.
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Actoprotective activity of 6-monosubstituted 3-R-6,7-dihydro-2H-[1,2,4]triazino-[2,3-c]quinazoline-2-ones
O. S. Kolomoets, I. S. Nosulenko, О. Yu. Voskoboynik, G. G. Berest, S. I. Kovalenko, S. D. Trzhetsinsky
Aim. Currently drugs with actoprotective activity are increasingly applied in sport medicine, military medicine, space medicine, 

emergence medicine, deep-see medicine rehabilitative medicine during high physical stresses. Purposeful search of actoprotectors is 
quite urgent considering the fact that mentioned drug type insignifi cantly present on pharmaceutical market and have numerous side-
effects. Considering the mentioned above facts we were aimed to conduct the purposeful search of compounds with actoprotective action 
among previously unknown condensed quinazoline derivatives, as well as estimate «structure-actoprotective activity» relationships 
among studied compounds. 

Material and methods. Aimed to the search of novel compounds with actoprotective activity we studied prospective and previously 
unknown 6-monosubstituted 3-R-6,7-dihydro-2H-[1,2,4]triazino-[2,3-c]quinazoline-2-ones using «swimming test» at temperature 
24-26 °C with additional loads (10% of experimental animal body weight). Experiments were conducted on «Wistar» white rats. «Mil-
dronat» was used as reference-drug. Obtained data allowed to detect the prospective compounds that were used for detailed studies. 

Results and discussion. It was found, that most of studied compounds increased the swimming duration of experimental animals at 
normal temperature while intragastric administration in 50 mg/kg dose. It was estimated, that compounds 1.1, 1.3, 2.3, 3.4 and 4.3 reveal 
the higher actoprotective activity comparing to reference drug «Mildronate». The analysis of «structure-biological activity» relationships 
showed that actoprotective activity of studied drugs is caused by the presence of hydrogenated [1,2,4]triazino[2,3-c]quinazoline cycle 
as well as by 2(4)-fl ourophenyl substituent of 6th position. The reliable relationships between actoprotective, antiradical activity and 
lipophility among 6-monosubstituted 3-R-6,7-dihydro-2H-[1,2,4]triazino[2,3-c]quinazoline-2-ones on the results of studies were not 
revealed. «Structure-actoprotective activities» relationships data, that were obtained, allowed to create the strategy of purposeful search 
of compounds with actoprotective activity among [1,2,4]triazino[2,3-c]quinazolines substituted.

Conclusion. The actoprotective activity of novel 6-monosubstituted 3-R-6,7-dihydro-2H-[1,2,4]triazino[2,3-c]quinazoline-2-ones was 
detected. The reliable relationships between actoprotective, antiradical activity and lipophility among 6-monosubstituted 3-R-6,7-dihy-
dro-2H-[1,2,4]triazino[2,3-c]quinazoline-2-ones on the results of studies were not revealed.

Key words: 6-monosubstituted 3-R-6,7-dihydro-2H-[1,2,4]triazino[2,3-c]quinazoline-2-ones, Physical Endurance, Actoprotective 
and Antiradicale Activity.
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Мета роботи 
Продовження спрямованого пошуку сполук з актопро-

текторною дією серед невідомих 6-монозаміщених 
3-R-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-2-
oнів, виявлення «сполуки-лідера» та оцінювання пер-
спективності її поглибленого дослідження.

Матеріали і методи дослідження
Об’єктами для досліджень обрали невідомий клас 

6-монозаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триази-
но[2,3-c]хіназолін-2-oнів (1.1–1.24), котрі синтезовані 
за відомими методиками [19] на кафедрі органічної та 
біоорганічної хімії Запорізького державного медичного 
університету (рис. 1, табл. 1).

Актопротекторна активність. Експериментальні 
дослідження виконані на білих щурах лінії Вістар (вага 
– 160–200 г, вік – 3,5 місяця), що одержали з розплідника 
ПП «Біомодельсервіс». Тривалість карантину становила 
2 тижні. Протягом цього часу тварин оглядали двічі на 
день, утримували на стандартному раціоні харчування 
при природній зміні дня та ночі на вільному доступі до 
води й корму. Температуру підтримували в інтервалі 
19–25 ˚С, відносну вологість – 50–70%. Температуру 
та вологість реєстрували щодня. Режим вентиляції – 15 
об’ємів повітря на год. Тварин утримували в стандартних 
клітках (400×320×160 мм) у групах по 6 тварин. Дієта 
– фуражне зерно, хліб, коренеплоди (буряк, морква) 
[20,21]. Усі експериментальні процедури виконували 
відповідно до «Положення про використання тварин у 
біомедичних дослідженнях» [22,23].

Відібраних після карантину та попередньо індивіду-
ально помічених фуксином тварин поділили на групи 
по 6 щурів-самців за умови відсутності зовнішніх ознак 
захворювань і гомогенністю груп за масою тіла (±15%). 
Перед початком експерименту визначали вагу кожної 
лабораторної тварини. Виключали з експерименту щу-
рів, котрі одразу тонули чи зависали на поверхні води. 

Процедура експерименту включала етапи: перше 
плавання до повної втоми; набір експериментальних 
груп залежно від часу першого плавання шляхом 
парного відбору; друге плавання до виснаження (5 хв 
після першого); внутрішньоочеревинне введення 
досліджуваних сполук у дозі 50 мг/кг; третє плавання 
(через 1 год) після введення сполуки.

Плавальний тест виконаний з додатковим наванта-
женням, що прикріплювалося біля основи хвоста (10% 
від ваги тіла щура), в попередньо кип’яченій воді (для 

видалення бульбашок повітря) при температурі 24–26 °С 
(нормотермія) [5,7,13,15,24]. Час плавання фіксували за 
ознаками повного виснаження, котре виявлене шляхом 
відмови від дальшого плавання, опусканням на дно та 
неспроможністю виплисти протягом більше ніж 10 с. 
Щури плавали окремо у  квадратному сосуді з прозо-
рого скла (розміром 180×60×60 см, на висоті 40 см). Ця 
методика дала змогу оцінити фізичну працездатність 
лабораторних щурів у змішаній фізичній активності, що 
реалізується аеробно-анаеробною системою.

Внутрішньошлункове введення речовин здійснювали 
за допомогою атравматичного зонда у вигляді водної 
суспензії з додаванням твіну-80 за 60 хв до тестування 
у дозі 50 мг/кг. Контрольній групі тварин аналогічним 
способом уводили еквівалентні об’єми дистильованої 
води з додаванням твіну-80. Ефективність речовин, 
що досліджували, порівнювали з контрольною групою 
та дією препарату «Мілдронат» в аналогічних умовах 
експерименту, котрий застосовували в дозі 50 мг/кг 
[25,26]. Для цього розраховували динаміку відносно 
контролю (ДВК) у % за таким рівнянням:

ДВК=
Середній час плавання

(речовина)
Середній час плавання

(контроль)

Середній час плавання
(контроль)

–
×100

Дані статистично опрацювали з використанням 
стандартного пакета аналізу програми статистичного 
опрацювання результатів версії «Microsoft Offi ce Excel 
2003», «STATISTICA® for Windows 6.0» (StatSoft Inc., 
№ AXXR712D833214FAN5). Для кожної досліджуваної 
величини визначали показники середнього арифметич-
ного (М) і стандартної помилки репрезентативності 
середнього арифметичного (m). Під час перевірки ста-
тистичних гіпотез нульову гіпотезу відкидали при рівні 
значущості p<0,05.

Антирадикальна активність. Дослідження антира-
дикальної активності in vitro базувалося на взаємодії 
синтезованих сполук з 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразил 
(DPPH) [27–30]. DPPH – стабільний вільний радикал, 
спиртові розчини якого забарвлені в інтенсивно пур-
пурний колір (λmax=517 нм). DPPH під час взаємодії 
зі сполуками, що здатні до зв’язування з вільними 
радикалами, утворює продукти, що забарвлені в жовті 
кольори та не поглинають світло за відзначеною вище 
довжиною хвилі.

Рис. 1. Принципова будова 6-монозаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триазино [2,3-c]хіназолін-2-oнів.
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Методика дослідження. 2 мл 1 мМ розчину сполуки 
у ДМСО змішували з 2 мл 0,1 мМ метанольного розчи-
ну DPPH, інкубували протягом 30 хвилин при 25 ˚С та 
визначали оптичну густину (Aд) [24–27]. Паралельно 
визначали оптичну густину 2 мл 0,1 мМ метанольного 
розчину DPPH в 2 мл ДМСО (ADPPH). Антирадикаль-
ну активність (АРА) розраховували за формулою: 
АРА%=(ADPPH – Aд)/ADPPH × 100%.

Зважування реагентів і синтезованих сполук виконува-
ли на електронних вагах «ANG200С», оптичну густину 
вимірювали на спектрофотометрі ULAB108UV.

Результати та їх обговорення
Із даних, котрі наведені в таблиці 1, зрозуміло, 

що за умов нормотермії попереднє введення щурам 
синтезованих сполук у більшості випадків призводи-
ло до підвищення фізичної витривалості. Введення 
3-метил-6-трихлорометил-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]
триазино[2,3-c]хіназолін-2-oну (1.1) призводить до 
збільшення тривалості плавання щурів на 26,41% по-
рівняно з контролем. Проведена структурна модифіка-
ція молекули шляхом введення замісників у положенні 
6 триазино[2,3-c]хіназолінового циклу з метою зміни 
ліпофільності та підвищення активності не виправдала 
сподівань (табл. 1), тобто заміна трихлорометильного 
замісника (1.1, logP 2.32) на циклогексильний (1.2, logP 
2.73) призводить до зменшення тривалості плавання 
на 16,35%. Дальше введення замісників до положення 
6 з доволі високою ліпофільністю (logP 2.60), а саме 
2-флуоро- (1.3), 3-флуоро- (1.4) та 4-флуоро- (1.5) фе-
нільних груп також не призвело до значного посилення 
активності, але дало змогу виявити певні структурні 
особливості поміж будовою та активністю. Так, вищу 
активність проявляють сполуки 1.3 та 1.5, котрі в 
положенні 6 містять 2-флуоро- та 4-флуорофенільні 
замісники. Серед відзначених речовин сполука 1.3 
перевищує активність мілдронату на 8,17% (табл. 1).

Підвищення ліпофільності шляхом заміни метильної 
групи положення 3 на фенільний замісник не призво-
дить до посилення активності у 3-феніл-6,7-дигід-
ро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-2-oну (2.1, logP 
2.48). Так, уведення щурам сполуки 2.1 призводить до 
збільшення тривалості плавання порівняно з контро-
лем 18,95% (табл. 1), тоді як модифікація положення 6 
сполуки 2.1 з метою надалі підвищення ліпофільності 

(2.2-2.5) дала можливість виявити залежність, що харак-
терна для попередніх структур 1.1-1.5. Так, серед сполук 
2.2-2.5 найактивнішими виявились сполуки 2.3 (logP 
4.26) та 2.5 (logP 4.26), які також містять 2-флуоро- та 
4-флуорофенільні замісники. Встановили, що сполуки 
2.3 та 2.5 збільшують тривалість плавання щурів у 
1,24–1,57 раза порівняно з контролем та у 1,09–1,39 раза 
порівняно з мілдронатом.

Враховуючи значну активність сполук 1.5 та 2.5 
з 4-флуорофенільними замісниками у положенні 
6 триазино[2,3-c]хіназолінового циклу, наступним 
стратегічним кроком було підвищення ліпофільності з 
вірогідністю посилення актопротекторної активності 
шляхом уведення відзначеного замісника до положення 
3 (3.1-3.6). Встановили, що сполуки 3.2, 3.4 та 
3.6 проявляють актопротекторну активність, котра 
перевищує мілдронат на 8,17–49,05%. Правдиво, що 
сполуки 3.4 та 3.6 у положенні 6 містять 2-флуоро- 
та 4-флуорофенільні замісники та за тривалістю 
плавання щурів перевищують мілдронат у 1,11–1,43 
раза. Однак заміна 4-флуорофенільного замісника 
положення 3 на 4-метоксифенільний призвела до 
послаблення (4.3, 4.5), втрати (4.1, 4.2) активності на 
тлі зменшення ліпофільності (табл. 1). Важливим є те, 
що і в цьому випадку сполуки 4.3 та 4.5 з 2-флуоро- 
та 4-флуорофенільними замісниками проявляють 
активність, котра перевищує подібну в мілдронату на 
8,80–10,69%. 

Отже, дослідження показало, що актопротекторну 
активність синтезованих сполук визначає безпосередньо 
гідрований [1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолінoвий цикл 
і фармакофорні замісники в положенні 3 (феніл- та 
4-флуорофеніл-) та 6 (2-флуоро- та 4-флуорофеніл).

Як уже відзначали, однією з важливих особливостей 
дії актопротекторів є їхня здатність зберігати фізичну 
працездатність за умов перевантаження в екстремаль-
них ситуаціях. Механізм дії відзначеного класу сполук 
малодосліджений, але, за даними наукової літератури, 
одним із можливих напрямів реалізації їхнього ефек-
ту є нормалізація енергетичного обміну, стабілізація 
окисного фосфорилювання, гальмування перекисного 
окиснення, мембрано-протекторна дія [5,7,8,29], тоб-
то антиоксидантна та антирадикальна активність. З 
урахуванням вищенаведеного, цікаво було дослідити 

Рис. 2. Схема взаємодії 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу (DPPH) із вільними радикалами.
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Таблиця 1
Актопротекторна та антирадикальна активність 

6-монозаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолин-2-oнів

№ 
п/п Шифр R R1

Середній час 
плавання, с

Актопротекторна 
активність (ДВК), % logP **/*# АРА%

(конц.1×10-3)

1 Аскорбінова 
кислота – – – – – 68,21

2 Контроль – – 159±30 0 – –

3 Мілдронат – – 180±39* 13,21 – –

4 1.1 Me CCl3 201±53 26,41 2.32/2.21 3,20

5 1.2 Me циклогексил 175±15 10,06 2.73/2.48 0,36

6 1.3 Me 2-FС6Н4 193±56 21,38 2.60/1.09 5,16

7 1.4 Me 3-FС6Н4 112±12* -29,56 2.60/1.09 3,63

8 1.5 Me 4-FС6Н4 176±25 10,69 2.60/1.09 1,54

9 2.1 Ph Н 178±42 11,95 2.48/1.86 16,11

10 2.2 Ph циклопропіл 168±24 5,66 3.06/2.44 4,46

11 2.3 Ph 2-FС6Н4 197±105 23,89 4.26/2.24 7,46

12 2.4 Ph 3-FС6Н4 163±30 2,52 4.26/2.24 2,54

13 2.5 Ph 4-FС6Н4 250±96* 57,23 4.26/2.24 1,10

14 3.1 4-FС6Н4 циклопропіл 163±12* 2,52 3.20/1.84 3,31

15 3.2 4-FC6H4 циклопентил 193±33* 21,38 4.09/2.63 -7,41

16 3.3 4-FC6H4 циклогексил 155±23 -2,52 4.53/3.03 5,46

17 3.4 4-FC6H4 2-FС6Н4 258±73* 62,26 4.40/1.64 16,27

18 3.5 4-FС6Н4 3-FС6Н4 130±16# -18,24 4.40/1.64 8,89

19 3.6 4-FC6H4 4-FС6Н4 200±70 25,79 4.40/1.64 -2,86

20 4.1 4-МеОС6Н4 циклопропіл 139±37 -12,58 2.90/1.45 10,71

21 4.2 4-МеОС6Н4 циклогексил 147±22 -7,55 4.23/2.64 0

22 4.3 4-MeOC6H4 2-FС6Н4 194±42* 22,01 4.10/1.25 8,05

23 4.4 4-МеОС6Н4 3-FС6Н4 169±17* 6,29 4.10/1.25 0,58

24 4.5 4-MeOC6H4 4-FС6Н4 197±59 23,89 4.10/1.25 -3,09

Примітки: * – р≤0,05 щодо контрольної групи щурів; ** – розрахунки здійснювали за допомогою сервісу http://www.chemicalize.
org/; *# – розрахунки здійснювали за допомогою програмного комплексу HyperChem.

синтезовані сполуки на антирадикальну активність як 
один із можливих механізмів дії. Аналіз результатів екс-
периментальних даних (табл. 1), свідчить, що вірогідної 
залежності між актопротекторною та антирадикальною 
активністю не спостерігається. Однак для сполук 1.1, 1.3, 
2.3, 3.4 та 4.3 характерна виражена як актопротекторна, 
так і антирадикальна дія.

Висновки 
1. Вперше виявлена актопротекторна активність серед 

невідомих 6-монозаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]
триазино[2,3-c]хіназолін-2-oнів і встановлено, що визна-
чальним фактором наявності дії є 2(4)-флуорофенільний 
замісник у положенні 6.

2. Показано, що вірогідної залежності між актопротек-
торною, антирадикальною активністю та ліпофільністю 
серед 6-монозаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триа-
зино[2,3-c]хіназолін-2-oнів за результатами дослідження 
не виявлено.

Конфлікт інтересів: відсутній.
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