
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1981/1164  رقم الطلب

   3/25/1981  تاريخ الطلب

   1164  رقم البراءة

  اسم األختراع

A PROCESS FOR PREPARING CERTAIN PYRIMIDONE 

DERIVATIVES USEFUL AS HISTAMINE H2- 

ANTAGONISTS   

   للهستامين 2عملية لتحضير مشتقات البريميدون المفيدة كمضادات يد ( عربى)اسم األختراع 

   22:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/2/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

The invention provides compounds of the formula (I) And their 

pharmaceutically acceptable acid addition salts a process for 

their preparation and their use as histamine H2-antagonists, in 

formula (I) W is a 2- furanyl or 2- thienyl group optionally 

substituted in the 5- position with a group R1 R2 N(CH2)m, a 

phenyl group substituted in the 3- or 4- position with a group R1 

F2 N(CH2)m, a 4- imidazolyl group optionally substituted in the 

5- position with methyl or bromine, a 2- pyridyl group 

optionally substituted in the 3- position with C1-4 alkyl, C1-4 

alkoxy, halogen, amino or hydroxyl, a 2- thiazolyl group or a 2- 

guanidine -4- thizazolyl group, X is methylene or sulphur and Y 

is methylene or, provided X is methylene and W is a substituted 

phenyl group, oxygen, z is hydrogen or C1-4 alkyl, and B is a 2- 

furanyl or 2- thienyl group substituted in the 5-position by a 

group R1 R2 N(CH2)m --; a phenyl group substituted in the 3- 

or 4-position by a group R1 R2 N(CH2)m -- or a 3-pyridyl 

group substituted in position 5 or 6 or a 4-pyridyl group 

substituted in position 2 by a group R1 R2 N(CH2)m ; R1 and 

R2 are C1-4 alkyl or together with the nitrogen atom to which 

they are attached form a pyrrolidino, piperidino or morpholino 

group; m is 1 to 4.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

للهستامين حيث ف  2يد  –مفيد كمضادات ( 1)يزودنا االختراع بمركب بالمعادلة 

مواشع مع المجموعه  5مجموعه فينيل اختياري مقبول في  -2فيرائيل او  -2 تكون

مواضع مع  -5اميدازول تستبدل اختياريا في  -4مجموعه ( 2يد  ك) ن  2ش 1ش

مثلوين او كبريت، ص تكون ميثيلين، و ق تكون  ميثيل او برومين، س تكون

 -2، ب تكون الكيل 4-1هيدروجين او ك مجموعه فنيل بديل، اكسجين، ع تكون

   .4-1فيرانيل، م تكون من 

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 



 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

  بيانات األسبقية
8101705 AT 21/01/1981 IN UNITED KINGDOM 

8010663 AT 29/03/1980 IN UNITED KINGDOM   

 

 المالك

   سميث كالين اند فرينش البوراتوريز ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   انجلترا، اي واي 1 2هيرتفورد شاير ايه ال ، ولوين جاردن سيتي، موندلز ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   SMITH KLINE&FRENCH LABORATORIES LIMITED ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
MUNDELLS, WELWYN GARDEN CITY, HERTFORD 

SHIRE AL7 1EY, ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   019519/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   توماس هنري بروان ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   THOMAS HENRY BROWN ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


