
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1983/1244  رقم الطلب

   3/15/1983  تاريخ الطلب

   1244  رقم البراءة

   pyridine derivatives  اسم األختراع

   مشتقات البريدين ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

A compound of formula (1):- and pharmaceutically acceptable 

salts thereof, where R<1> and R<2> are the same or different 

and are C1-6 alkyl or with the nitrogen atom to which they are 

attached form a pyrrolidino or piperidino group; R<3> is C1-4 

alkylene; R<4> is hydrogen, C1-6 alkyl, hydroxy-C2-4alkyl; 

optionally substituted phenyl or phenyl (C1-6 alkyl) (the 

substituents being one or more C1-6 alkyl, or C1-6 alkoxy 

groups or halogen atoms); R<5> and R<6> are the same or 

different and are hydrogen, C1-6 alkyl, hydroxy C1-6 alkyl, C1-

6 alkoxy-C1-6 alkyl, C2-6 alkenyl, C2-6 alkynyl, optionally 

substituted phenyl or phenyl (C1-6 alkyl), (the substituents being 

one or more C1-6 alkyl or C1-6 alkoxy groups or halogen atoms 

or a methylenedioxo group), or optionally substituted furanyl- or 

thienyl- or pyridyl(C1-6 alkyl) the substituents being one or 

more C1-6 alkyl or C1-6 alkoxy groups); or taken together 

represent a C4-6 alkylene group, or taken together represent a 

group of formula (2):- =CR<7>R<8> (2) where R<7> is phenyl 

or pyridyl and R<8> is hydrogen of C1-6 alkyl   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

ذات الشيء  2و ش 1ا حيث ش وامالح مقبولة صيدليا منه( 1)مركب من الصيغه 

 او مع ذرة نتروجين التي يتصالن بها يكونان مجموعه 6-1يختلفان وهما الكيل ك  او

هي ايدروجين،  4ش 4-1هي قنوي ك  3بيرروليدنيو او بمجموعه بيبريدينو ش

 6-1، الكيل، مستبدل اختياريا فنيل، او فنيل ك4-2ك –ايدروكسي  ،6-1الكيل ك 

، او الكوكسي او 6-1واحد او اكثر من مجموعات الكيل ك هي المستبدالت( الكيل

الشيء او يختلفان وهما ايدروجين، الكيل  هما ذات 6و ش 5ش( ذرات هالوجين

( ) الكيل 6-1ك)اختياريا فنيل او فنيل  الكينيل، مستبدلة 6-2، ايدروكسي، ك6-1ك

الكوكسي او  6-1الكيل او ك  6-1ك المستبدالت تكون واحدة او اكثر من مجموعات

المستبدالت تكون واحدا او اكثر  او( ذرات هالوجين او مجموعه مثيلين ثاني اوكسو

مع يمثالن مجموعه ك  الكوكسي او باخذهما 6-1الكيل او ك  6-1من مجموعات ك 

( 5) 8ش 7ك ش( = 2)قلوي، او باخذهما معا يمثالن مجموعه من الصيغه  4-6

   .الكيل 6-1هي ايدروجين او ك 8هي فنيل او بيريديل و ش 7حيث ش

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ



 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

  بيانات األسبقية
8209540 AT 31/03/1982 IN UNITED KINGDOM 

8207835 AT 17/03/1982 IN UNITED KINGDOM   

 

 المالك

   سميث كالين اند فرينش البوراتوريز ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   اى واى انجلترا 17موندلز ولوين جاردن سيتي هيرتفورد شاير ايه ال  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED ( التينى)اسم المالك 

   Mundells Welwyn Garden City Hertfordshire, AL7 1EY ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ديفيد جوين كوبر ( عربى)اسم المالك 

   هيرتفوردشاير، ليتشوورث، لورد شيب استيت، كرابتري ديل23 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Cooper, David Gwyn ( التينى)اسم المالك 

   23Crabtree Dell Lordship Estate Letchworth Hertfordshire ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   جورج سيدني ساخ ( عربى)اسم المالك 

   هيرتفوردشاير،ويلوين، تيوين وود، كاوبرز واي15 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Sach, George Sidney ( التينى)اسم المالك 

   15Cowpers Way Tewin Wood Welwyn Hertfordshire ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 

 



 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   019589/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   جورج سيدني ساخ ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   SACH GEORGE SIDNEY [GB] ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

   ديفيد جوين كوبر ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   Cooper, David Gwyn ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

 


