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  ملخص الوصف الفنى

Abstract of GB 2035312 (A) There are described compounds of 

formula I in which an adjacent pair of R5, R6, R7 and R8 from a 

chain -CZC(G1)=C(G2)-Z-, R4, R9 and the remainder of R5, 

R6, R7 and R8, which may be the same or different, each 

represent hydrogen, alkyl, halogen, alkenyl, -NO2, -NR1R2, -

OR3, -S(O)nR3; or alkyl substituted by hydroxy, amino, alkoxy 

or carbonyl oxygen, n is 0, 1 or 2, R1 and R2, which may be the 

same or different, each represent hydrogen, alkyl, -CONHR3, 

phenyl or phenyl substituted by alkyl or halogen, or R1 and R2 

together with the nitrogen atom to which they are attached form 

a 5 or 6 membered heterocyclic ring, R3 represents hydrogen, 

alkyl, alkenyl or phenyl, one of G1 and G2 is hydrogen and the 

other is a group E, each E, which may be the same or different, 

is -COOH, a 5-tetrazolyl group, or a carboxamidotetrazole 

group, each Z, which may be the same or different,; is oxygen or 

sulphur, and one or two of the atoms a, b, c and d are nitrogen 

atoms and the remainder are carbon atoms, R<9> having no 

significance when two of a, b, c and d are nitrogen, (with certain 

exclusions> and pharmaceutically acceptable derivatives 

thereof. There are also described methods for making the 

compounds and pharmaceutical, e.g. anti-allergic, compositions 

and mixtures containing them.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

يكون فيها الزوج المجاور من ( 1)توجد مركبات موصوفة من الصيغه 

ويمثل " ظ –( 2"ز)ك ( = 1"ز)ك " ك ظ –السلسلة  8"،ص7"،ص9"،ص5"ص

والممكن  8"،ص7"،ص9"ص ، 5"والباقي من ص 6"، ص 4"كل من ص

ن -، 2ن أ -ألكينيل، تواجدهم متماثلين او مختلفين ، هيدروجين، ألكيل، هالوجين،

 ؛ او الكيل يستبدل بمجموعه 3"ن ص( ا)كب -،  3"أ ص-، 2"ص1"ص

 2او  1بونيل اكسجين ن عبارة عن صفر او هيدروكسية او امينيه او الكوكسية او كر

تمثل كل منهما ، حيث يمكن ان تكونا متماثلين او مختلفتين،  2"ص ، 1"ص

فينيل او مجموعه فينيل تستبدل بالكيل او ، 3"أ ن يد ص ك –، هيدروجين، الكيل

باالشتراك مع ذرة النتروجين  2"، ص 1"ص هالوجين؛ او تكون المجموعتان

تمثل  3"او سداسي االطراف ص مركب حلقي غير متجانس خماسيالمربوطان بهما 



عبارة عن  2"، ز1"ز واحد المجموعتين. هيدروجين، الكيل، الكينيل او فينيل

يمكن ان  والتي" كما ان كل مجموعه هـ" هيدروجين واالخرى تمثل المجموعه هـ

 اسيةك أ أيد او مجموعه تترازوليل خم –تكون متماثلة او مختلفة عبارة عن 

والتي ، "وتكون كل من المجموعه ظ. او مجموعه كربوكسأميدوتترازول، االطراف

تكون متماثلة او مختلفة، اكسجين او كبريت، كما ان واحدة او اثنتين من  يمكن ان

عبارة عن ذرات نيتروجين والباقي ذرات كربون، والتوجد " ، د"، ج"ب ،"الذرات أ

) نيتروجين" ، د"، ج" ، ب"تان من الذرات أعندما تكون اثن 6"داللة للمجموعه ص

والمشتقات من المركبات المذكورة مقبولة من ( المحددة باسثتناء بعض الحاالت

ايضا طرق موصوفة لتحضير المركبات  الناحية الصيدلية هذا وتوجد

باالضافة الى تركيبات ومخاليط  والمستحضرات الصيدلية مثل مضادات الحساسية،
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 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك

   فيسونز ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   انجلترا، لندن، جروسفينور ستريت 6، فيسون هاوس ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   FISONS LIMITED ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
FISON HOUSE, 9 GROSVENOR STREET, LONDON, 

ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   619589/11161ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 



 المخترعون

   ديفيد كوكس ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   DAVID COX ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   هوغ كيرنز ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   HUGH CAIRNS ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   نيجيل تشادويك ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   NIGEL CHADWICK ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   جون لويس سوشيثزكي ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   JOHN LOUIS SUSCHITZKY ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


