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  ملخص الوصف الفنى

Pyrazinone derivatives of the formula (I) Or a pharmaceutically 

acceptable salt thereof, wherein R1 , R2 and R3 are 

independently hydrogen, or C1-4 alkyl, and R4 is hydrogen, a 

c1-6 alkoxycarbonyl group optionally substituted by amino, 

hydroxyl, C1-4 alkoxy or carboxy (wherein the substituent is not 

on the carbon atom adjacent to the –CO-O-moiety) or R4 is a 

group –CO(NR5)n-R6 wherein n is zero or one, R6 is hydrogen, 

optionally substituted C1-6 alkyl, optionally substituted phenyl, 

or optionally substituted pyridyl, and R5 is hydrogen, C1-6 alkyl 

or R5 and R6 form together with the nitrogen atom to which 

they are attached apiperidine, morpholino, piperazine or N-(C1-

6) alkylpiperazine ring, are described Processes for their 

preparation are described , involving inter alia novel phenyl 

pyrazinone intermediates, their use in pharmaceutical 

compositions is described, as is their use as inotropic agents.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

، و 2، ش1او ملح مقبول صيدليا منها، حيث ش( 1)مشتقات بيرازينون من الصيغه

هي ايدروجين ،  4و ش 4-1منها على حدة هي ايدروجين او الكيل ك كل 3ش

مستبدلة اختياريا مع امينو، ايدروكسي، الكوكسي  6-1ك ونيلمجموعه الكوكسي كرب

ك أ –البديل على ذرة الكربون مقاربا من شطر  حيث اليكون) او كربوكسي  4-1ك

 6، ش1حيث ن هي صفر او  6ش– ن(5ن ش)ك أ –تكون مجموعه  4او ش 5( أ –

 6وش مستبدال اختياريا ، فنيل6-1هي ايدروجين، مستبدال اختياريا مع الكيل ك

مورفوليتو، بيبرازين  يكونان معا مع ذرة النتروجين المتصالن بها تكونان بيبريدين،

شرحه، متضمنة  عمليات لتحضيرها كما سبق( 6-1ك)حلقة الكيل بيبرازين  –او ن 

تركيبات  ضمن اشياء اخرى وسائدا فنيل بيرازينون حديثة وتم شرح استعماالتها في

   .وتروبيةصيدلية، واستعمالها كعوامل ان

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى



    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

  بيانات األسبقية
8300476 AT 08/01/1983 IN UNITED KINGDOM 

8216437 AT 05/06/1982 IN UNITED KINGDOM   

 

 المالك

   جون كولين ايميت ( عربى)اسم المالك 

   انجلترا، شاير-هيرتفورد،ولوين، سكول لين 4ليتل مانور كوتيج  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   JOHN COLIN EMMETT ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
LITTLE MANOR COTTAGE 4 SCHOOL LANE, WELWYN, 

HERTFORD-SHIRE, ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

   وليام جون كوتس ( عربى)اسم المالك 

   انجلترا،هيرتفورد شاير، سيتي-ولوين جاردن، لودجفيلد 45 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   WILLIAM JOHN COATES ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
45 LODGEFIELD, WELWYN GARDEN-CITY, 

HERTFORDSHIRE,ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

   روبرت انطوني سليتر ( عربى)اسم المالك 

   انجلترا، شاير-هيرتفورد، ليتشورث، لونجميد 65 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ROBERT ANTONY SLATER ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
65 LONGMEAD, LETCHWORTH,HERTFORD-SHIRE, 

ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

   بريان هيربرت وارنجتون ( عربى)اسم المالك 

   انجلترا، هيرتفورد شاير، سيتي-ولوين جاردن، بروكسوود لين 30 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   BRIAN HERBERT WARRINGTON ( التينى)اسم المالك 

 ,BROCKSWOOD LANE, WELWYN GARDEN-CITY 30 ( التينى)العنوان 



HERTFORDSHIRE,ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

   سميث كالين اند فرنش البوراتوريز ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   انجلترا، شاير-هيرتفورد، ولوين جاردن سيتي، موندلز ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   SMITH KLINE&FRENCH LABORATORIES LIMITED ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
MUNDEILS,WELWYN GARDEN CITY, HERTFORD-

SHIRE, ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   019519/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   جون كولين ايميت ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   JOHN COLTN EMMET ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   وليام جون كوتس ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   WILLIAM JOHN COATES ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   روبرت انطوني سليتر ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   ROBERT ANTONY SLATER ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   بريان هيربرت وارنجتون ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   BRIAN HERBERT WARRINGTON ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


