
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1980/1159  رقم الطلب

   3/13/1980  تاريخ الطلب

   1159  رقم البراءة

   PROCESS FOR PREPARING HISTAMINE ANTAGONISTS  اسم األختراع

   طريقة لتحضير مضادات الهستامين ( عربى)اسم األختراع 

   27:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/2/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

   PROCESS FOR PREPARING HISTAMINE ANTAGONISTS  ملخص الوصف الفنى

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 مشتقات البريمدون التي لها نشاط مضادات سيدهستمين بالتركيب حيث ش تكون

هيدروجين، الكيل، الكانول او ارول، س تكون هيدروجين، كلورين، برومين او 

، ع تكون هيدروجين او الكيل 3او  7تكون كبريت او مثيلين، ن تكون  الكيل، ص

حيث ع تكون اوكسجين او  -ق( 7ك يد) ع ( 7ك يد) -االلكلين او منخفض، ا يكون

، ب تكون هيدروجين ، مثيل،  4الى  1مجموعها من  كبريت و ب و ق تكون في

اختياري او مجموعه هتراويل، تحضر بواسطة تفاعل  سيكلو الكيل، او الفينول كبديل

المعنى مثل ب او تكون مشتقات واقية ل ب  لها نفس 1البريمدون بالتركيب حيث ب

باالمين االولى وله التركيب كب او على  التي يمكن ازاحتهاو ق وتكون المجموعه 

حيث ج تكون  7ن يد (ك يد) فرض ان ص تكون كبريت، مع المركب ج كب

المجموعه  هيدروجين او المجموعه الواقية ثيول المتبوعه بواسطة ازالة أي من

موعه مج الحالية الواقية ثيول، والتفاعل للناتج مع مركب له التركيب حيث ل تكون

   . قابلة لالزاحه مع ثيول، ويزال بالتعاقب أي مجموعات واقية حاضرة
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