
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1983/1228  رقم الطلب

   1/19/1983  تاريخ الطلب

   1228  رقم البراءة

  اسم األختراع
PROCESS FOR THE PREPARATION OF PENAM 

DERIVATIVES   

   طريقة لتحضير مشتق بنام ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   3/21/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

The preparation of a penam derivative of formula (I): < IMG > 

(I) wherein RA is hydrogen or a group of formula (Ia): < IMG > 

(Ia) wherein X is -C02R1, or S03R1; R is C1-6 alkyl, aryl, or 

heterocyclyl; R1 is hydrogen, or a pharmaceutically acceptable 

salt-forming ion or ester-forming radical, and R2 represents 

hydrogen or a pharmaceutically acceptable salt-forming ion or in 

vivo hydrolyscable ester-forming radical; which process 

comprises reacting a compound of formula (II): < IMG > (II) 

wherein RB is a removable acyl group which protects the amino 

function or a group of formula (IIa): < IMG > (IIa) wherein Y is 

-C02RX or -S03RX; n is one and m is zero or one; R is as 

defined with respect to formula (I) above and wherein any 

reactive groups may he protected; Rx represents an ester-

forming radical, RY represents hydrogen, a salt-forming radical 

or a carboxyl-blocking group, and R3 represents an alkyl, 

benzyl, or aryl group; with methanol   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

ش ا حيث فيه ش ا ( 1)يتعلق هذا االختراع بتحضير مشتق بينام ذو الصيغة 

 3، أو كب ا1ش 2حيث فيها س هي ك ا( أ1)أو مجموعه لها الصيغة  هيدروجين

هيدروجين، أو  1لقي غير متجانس، شاريل أو شق ح 6-1، ش الكيل ذو ك 1ش

تمثل هيدروجين او  2ومقبولين صيدليا، وش ايون مكون لملح أو شق مكون الستر،

الستر وقابل للحلمأاه بداخل الجسم،  ايون مكون لملح ومقبول صيدليا أو شق مكون

حيث فيها ش ب مجموعه اسيل  (2)وهذه العملية تتضمن تفاعل مركب له الصيغة 

حيث فيها ص ( أ2)الصيغة  الة والتي تحمى عمل االمينو أو مجموعه لهاقابلة لإلز

واحد، ش هي  ش س، ن هي واحد، و م هي صفر او 3كب أ  –ش س أو  2هي ك أ 

س  السابقة وحيث فيها يمكن حماية أي مجموعه متفاعلة، ش( 1)كما عرفت للصيغة 

مجموعه تمثل شق مكون الستر، ش ص تمثل هيدروجين، شق مكن لملح او 

   .تمثل مجموعه الكيل، بنزيل، أو اريل، مع ميثانول 3ش معترضة لكربوكسيل،

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 



 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

   AT 22/01/1981 IN UNITED KINGDOM 1754  بيانات األسبقية

 

 المالك

   بيتشام جروب بي ال سي ( عربى)اسم المالك 

   ميديل ساكس، كريت وست رود برنتفورد، بيتشام هاوس ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   BEECHAM GROUP PLC ( التينى)اسم المالك 

   Beecham House Great West Road Brentford Middlesex ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ارون شاندر كورا ( عربى)اسم المالك 

   روالندز رود هورشام ساكس32 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   KAURA ARUN CHANDAR ( التينى)اسم المالك 

   32Rowlands Road Horsham Sussex ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ميخائيل جون بيرسون ( عربى)اسم المالك 

   غرينفلد رود هورشام ساكس33 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   PEARSON MICHAEL JOHN ( التينى)اسم المالك 

   33Greednfields Road Horsham Sussex ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   عيسى مبد دلل ( عربى)اإلسم 

   األردن( 11111)عمان ( 741)ب .ص ( عربى)العنوان 

 



 المخترعون

   ارون شاندر كورا ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   KAURA ARUN CHANDAR ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

   ميخائيل جون بيرسون ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   PEARSON MICHAEL JOHN ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

 


