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  ملخص الوصف الفنى

Abstract of US 4150227 (A) Basic substituted alkyl theophylline 

derivatives of the formula (I) in which Alk is a straight or 

branched chain alkylene group with 2 to 4 carbon atoms and R is 

hydrogen or a methyl group are produced by catalytic 

hydrogenation of compounds of the formula (II) where the 

phenolic hydroxyl groups and/or the secondary basic nitrogen 

atom can contain protective groups using as the solvent a 

compound of the formula (III) where R', R'' and R''' are the same 

or different and are alkyl groups of 1 to 2 carbon atoms and R' 

together with R''' can also be an alkylene bridge with 3 to 4 

carbon atoms and in a given case the protective groups present 

are split off.   

ملخص الوصف الفنى 

 (عربى)

 إلى( لك1) حيث يشير ( 1)تنتج مشتقات الكيل ثيوفيلين اساسي مستبدل لها الصيغة 

هوايدروجين او ( ش)و  4الى ك 2زمرة الكيلين مستقيمة او مغصنة السلسلة من ك

حيث امكن لزمر ( 2)ميثيل وذلك بالهدرجة المحفزة لمركبات الصيغة زمرة

او جوهر النيتروجين الثانوي االساسي ان تحتوي على / الفينيولية و االيدروكسيل

 IIوش Iحيث تتشابة ش( 3)باستعمال مركب من الصيغة التالية لمذيب  زمرة واقية

 III و ش Iوحيث قد يشكل ش 2الى ك 1ر الكيل من كوهي زم او تختلف III و ش

   .في حالة معينة تشطر الزمر الواقية المتواجدة حيث 4الى ك 3جسر الكيلين من ك

   GERMANY  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية



    بيانات األسبقية

 

 المالك

   ديجوسا اكتينجلسلشافت (عربى)اسم المالك 

   جمهورية المانيا االتحادية, 1فرانكفورت  5666, 9فايسفراوينشتراسيه (عربى)العنوان 

   (عربى)النشاط 

   DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT (التينى)اسم المالك 

   Weissfraunstrasse 9, 6000 Frankfurt, Am Main, W. Germany (التينى)العنوان 

   (التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية (عربى)اإلسم 

   916616/11191ب .عمان ص (عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   هينز كلينجر ايريك بيكيل (عربى)اإلسم 

   . (عربى)العنوان 

   KARL-HEINZ KLINGLER ERICH BICKEL (التينى)اإلسم 

   . (التينى)العنوان 

 


