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  ملخص الوصف الفنى

The invention provides substituted beterocyclic benzamides of 

the general formula In which R4 is cycloalkyl, cycloalkenyl, 

bicycloalkyl or tri-cycloalkyl group, a is a single bond or a 

saturated or unsaturated hydrocarbon chain containing 1 to 3 

carbon atoms, n is 0.1.2 or 3, R5 is a hydrogen atom, an alkyl 

group with 1 to 3 carbon atoms or an alkenyl or alkynyl group, 

and each of R1, R2, R3 and R6 which are the same or different , 

is a hydrogen or halogen atom or an alkyl, alkoxy, amino, 

acetamido, sulphamoyl, alkylsulphamoyl, dialkylsulphamoyl, 

alkylsulphonyl or alkylsulphinyl group, or any two of them are 

bonded together to form an azimido group, with the following 

provisos (a) that when R4 is a cycloalkyl group, R5 a hydrogen 

atom or an alkyl group, A a single bond and n equal to 0. at least 

one or R1, R2. R3 and R6 is an alkylsulphonyl or alkyl-

sulphinyl group or two of them are bonded together to form an 

azimido group, and (b) that when R4 is a cycloalkyl group , R5 

is a methyl group, A is an alkylene group with one to three 

carbon atom , n is 1 and the amide chain is bonded at the 2 

position of the pyrrolidine, R1 can be a halogen atom or a 

sulphamoyl, alkyl-sulphamoyl, dialkylsulphamoyl or 

alkylsulphonyl group only when R2, R3, R6 are not all hydrogen 

atoms, the compounds are made by aminating a benzoic acid 

having the appropriate R1, R2, R3, OR5 and R6 substituents, the 

compounds can be made up into pharmaceutical compositions 

and their action on the central nervous system makes them 

valuable antimetic compounds, but with sub-stantially no 

cataleptic action   

 العامة حيثيقدم هذا االختراع بنزاميدات مستبدلة حلقية غير متجانسة لها الصيغه ملخص الوصف الفنى 



هي مجموعه الكيل حلقي، الكينيل حلقي، الكيل، ثنائي حلقي، الكيل ثالثي حلقي،  4ش ( عربى)

رابطة احادية او سلسلة هيدروكربون مشبعه او غير مشبعه تحتوي من ذرة الى  أ هي

هي ذرة هيدروجين، مجموعه  5، ش 3، او 2، 1كربون، ن هي صفر،  ثالث ذرات

ربون، او مجموعه الكينيل او مجموعه الكاينيل وكل ذرات ك الكيل من ذرة الى ثالث

تكون متشابهة او مختلفة هي ذرة هيدروجين او  والتي 4و ش3، ش2، ش1من ش

الكوكسي،امينو، اسيتاميدو، سلفامويل، الكيل سلفامويل  هالوجين، او مجموعه الكيل،

نين منها سلفونيل، ثنائي الكيل سلفينيل، او أي اث ثنائي الكيل سلفامويل، الكيل

مجموعه  4عندما تكون ش(  وبالشروط التالية أ مترابطين معا ليشكال مجموعه ازيميد

مجموعه الكيل، أ رابطة احادية، ن  ذرة هيدروجين او 5الكيل حلقي، تكون ش

هي الكيل سلفونيل او  9و ش 3، ش2، ش1تساوي صفر وتكون على االقل احدي ش

( ب)ازيميدو و  منهما ليكونا معا مجموعهمجموعه الكيل سلفينيل او يرتبط اثنان 

 مجموعه ميثيل، ويكون أ 5مجموعه الكيل حلقي، تكون ش 4عندما تكون ش

وترتبط سلسلة  1مجموعه الكينيل فيه من ذرة الى ثالث ذرات كربون، ن تساوي 

تكون اما ذرة هالوجين او سلفامويل، الكيل  1من البيروليدين، ش 2الموقع  االميد في

، 2ثنائي الكيل سلفامويل او مجموعه الكيل سلفونيل فقط عندما تكون ش ل،سلفاموي

وتحضر المركبات بواسطة اضافة (  ذرات هيدروجين ب ليست كلها 9، ش3ش

، 1والذي فيه المستبدالت المناسبة من ش مجموعه االمين الى حامض البنزويك

وان تاثيرها  تركيبات صيدلية ويمكن تحويل المركبات الى 9، و ش5ا ش 3، ش2ش

كمانعه للقيء ولكن اساسا  على النظام المركزي العصبي يجعلها مركبات لها قيمة
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