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  ملخص الوصف الفنى

Decahydroquinolinol derivatives corresponding to the general 

formula: and pharmaceutically acceptable acid addition salts 

thereof, in which R1 represents hydrogen, a methyl, ethyl, n-

propyl, n-butyl or phenyl radical or a phenyl radical having one 

substituent or two identical or different substituents selected 

from chlorine, bromine atoms and a methyl group. Ar represents 

a phenyl or naphthyl radical or a phenyl radical having one 

substituent or two identical or different substituents selected 

from fluorine, chlorine and bromine atoms and methyl, methoxy, 

acetyl and cyano groups, X represents oxygen or sulfur, n 

represents 2 or 3. They are useful as antiarrhthmic and local 

anaesthetic agents.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 وهي ايضا تنطيق على: قاعدة العامة التاليةتنطبق على مشتقات ديكاهيدروكينول ال

 تمثل R 1االمالح المنتجة منها باضافة الحوامض ومقبولة من الناحية الدوائية حيث 

الهيدروجين او مثيل او اثيل او ان سبريوبيل او ن سبيوتل او مجموعه فنيل او 

ر عليها من فنيل لها بديل وحد او بديلين متشابهين او مختلفين يقع االختيا مجموعه

تمثل فنيل او مجموعه نافتيل او  Ar الكلور او البروم ومجموعه المثيل ذرات

بديل واحد او بديلين متشابهين او مختلفين يقع االختيار عليها من  مجموعه فنيل لها

تمثل االكسجين  X .والبروم ومجموعات مثيل وموثكي واوستيل وسيانو ذرات الفلور

وهي مفيدة كعوامل مقاومة لعدم انتظام البعض وكذلك  3او  2 تمثل x1 او الكبريت
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