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  ملخص الوصف الفنى

The invention provides histamine H2-antagonist compounds of 

formula (I):- and pharmaceutically acceptable salts thereof, 

where W is a 2-furanyl or 2-thienyl group optionally substituted 

in the 5-position with a group R<1>R<2>N(CH2)a-; a 2-pyridyl 

group optionally substituted in the 4-or 6-position with a group 

R<1>R<2>N(CH2)a-; a phenyl group substituted in the 3- or 4-

position with a group R<1>R<2>N(CH2)a-; 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 

hydroxy; a 2-thiazolyl group or a 2-guanidino-4-thiazolyl group; 

X is (CH2)b in which b is from 3 to 6, or (CH2)dS(CH2)e in 

which d and e are the same or different and are from 1 to 3 or, 

when W is substituted phenyl or 2-pyridyl substituted in the 4- 

or 6- position with a group R<1>R<2>N(CH2)a-, O(CH2), in 

which f is from 2 to 5; Z is hydrogen or C1-4 alkyl; A is C1-C5 

alkylene or (CH2)pA<1>(CH2)q- where A<1> is oxygen or 

sulphur and p and q are such that their sum is from 1 to 4; B is 

an optionally substituted pyridyl, where the optional substituent 

is one or more C1-4 alkyl. or C1-4 alkoxy or hydroxy groups or 

halogen atoms or an N-oxo group or a phenyl group optionally 

substituted with one or more C1-4 alkyl or C1-4 alkoxy groups 

or halogen atoms or B is a 6-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxinyl) or 

a 5-(1,3-benzodioxolyl) group or B is a 2-furanyl or 2-thienyl 

group optionally substituted in the 5-position with a group 

R<1>R<2>N(CH2)a-; a phenyl group substituted in the 3-of 4-

position with a group R<1>R<2>N(CH2)a- or a 3-pyridyl group 

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

substituted in the 2-position by a group R<1>R<2>N(CH2)a-; 

R<1> and R<2> can be the same or different and are hydrogen 

or C1-4 alkyl or together form a 1,4-butanediyl, 1,5-pentanediyl, 

1,6-hexanediyl or 1,7-heptanediyl group; and a is 1 to 4.   



ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

وامالح مقبولة صيدليا  1من الصيغه  -5يقدم االختراع مركبات مضادات هيستامين 

مع  -5ثيانيل مستبدلة اختياريا في الوضع  -2فيورانيل او  -2يو هي مجموعه  حيث

ي الوضع بيريديل مستبدلة اختياريا ف -2ع مجموعه (2ك يد ) ن 3ش 1مجموعه ش

ع، مجموعه فينيل مستبدلة في الوضع (2ك يد ) ن  2ش 1مع مجموعه ش -6او  -4

ع، مجموعه ايميدازوليل مستبدلة ( 2يد ك) ن  2ش 1مع مجموعه ش  4او  -3

بيريد يل مستبدلة اختياريا  -2 مع ميثيل او بروم، مجموعه -5اختياريا في الوضع 

امينو او هيدروكسي،  ، هالوجين،الكوكسي 4-1الكيل، ك 4-1مع مجموعه ك  -3

ب (2ك يد  ) ثياذوليل س هي -4-جواندينو  -2ثياذوليل او مجموعه  -2مجموعه 

 ط التي فيها د وط( 2ك يد) دكب ( 2ك يد ) او  6الى  3التي فيها ب تكون من 

 -2، او عندما يو تكون مستبدله مع فنيل او 3الى  1مختلفان او متشابهان ومن 

ك ) ع، أ ( 2ك يد) ن  2ش 1مع مجموعه ش -6،  1-4ال في الوضع مستبد بيريديل

-1جو هي ك. الكيل 4-1ز هي ايدروجين او ك  5الى  2ف من  ف التي فيها( 2يد 

هي اوكسجين او  1ط حيث ق(2ك يد)  1و ق( 2يد  ك) او ( قلوي ) الكيلين  5ك

يل مستبدل ، ب هي بيريد 4الى  1من  كبريت، و ، ظ، هما كما لو كانت قيمتها

 4-1اكثر من مجموعات الكيل ك  اختياريا، حيث يكون البديل االختياري هو واحد او

اوكسو او  -مجموعه ن او هيدروكسي او ذران هالوجين او 4-1او الكوكسي ك 

الكيل او ك  4-1 مجموعه فينيل مستبدلة اختياريا مع واحد او اكثر من مجموعات ك

 (1- ثاني هيدرو -3، 2)  -6ان تكون ب هي  الكوكسي او ذرات هالوجين او 1-4

او ب هي ( بنزو ثاني اوكسليل -3، 1) -5او مجموعه ( بنزو ثاني اوكسنيل -4

 1مع مجموعه ش -5ثيانيل مستبدلة اختياريا في الوضع  -2فيورانيل او  -2 مجموعه

 1مع مجموعه ش -4او  -3-ع، مجموعه فينيل مستبدلة في الوضع  (2ك يد ) ن1ش

او مجموعه  6او  -5بيريديل مستبدلة في الوضع  -3 ع او مجموعه( 2ك يد  )ن2ش

من  2ش 1ع ش(2ك يد ) ن 2ش 1مجموعه ش  -2بيريديل مستبدلة في الوضع  -4

او معا يكونان  4-1ايدروجين او الكيل ك  الممكن ان يكونا متشابهان اومختلفان وهما

سباعي  7، 1سداسي انديل او  -6، 1 خماسي انديل – 5، 1بوتانديل  -4مجموعه ا، 
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