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  ملخص الوصف الفنى

Novel indolizine derivatives represented by the general formula 

And the pharmaceutically acceptable acid addition salts thereof, 

wherein R represents an alkyl radical having from 1 to 8 carbon 

atoms, or a phenyl group non-substituted or bearing one or two 

substituents, selected from halogen atoms and from lower alkyl 

and alkoxy groups X1 represents hydrogen, chlorine, bromine, 

iodine, methyl or methoxy A represents a group selected from In 

which X2 represents hydrogen, chlorine, bromine, iodine, 

methyl or methoxy and X3 represents hydrogen, chlorine, 

bromine, iodine or methyl, R1 represents a methyl, ethyl, n-butyl 

radical N represents an integer in the range of 2 to 6 inclusive 

With the proviso that when both X2 and X3 represent hydrogen 

or methyl, X1 is other than hydrogen They are effective for 

treating pathological syndromes of the heart and particularly 

angina pectoris and cardiac arrhythmias.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

المنتجة منها  مشتقات اندولينوين الجديدة التي تملثها القاعدة العامة التالية واالمالح

 ذرات 8الى  1تمثل مجموعه لها من  R باضافة الحامض ومقبولة دوائيا حيث

بون او مجموعه فنيل، ال يحل اخر مكانها او تحمل واحد او اثنين يمكن ان يحل كر

مكانها يقع االختيار عليها من ذرات الهالوجين ومن مجموعات الكيل والكوكسي  اخر

 A تمل الهيدروجين او الكلور او البروم او اليود او المثيل او الميثوكسي X1 الدنيا

تمثل الهيدروجين او الكلور او البروم او اليود او  x2 تختار منها حيث تمثل مجموعه

 تمثل الهيدروجين او الكلور او البروم او اليود او المثيل X3الميثوكسي،  المثيل او

R1 بيوتل،  -بروبيل اون -مثيل او اثيل اون تمثلn  تمثل عددا صحيحا يتراوح بين

تمثالن  x3 و x2 ذلك العددان ذاتهما بشرط انه عندما تكون بما في 6 -7

غير الهيدروجين وهي فعالة في معالجة االعراض  x1 الهيدروجين او المثيل تكون
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