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يف تنرتنإلا  ربع  ىرخألا  ةينعملا  فارطألاو  ىضرملاو  نوتغنتنه  ءاد  ثاحبأ  عمتجم  ىقتلا  يضاملا ، رهشلا  يف 
لمعلا نم  لئاه  ردق  كانه  رمتسملا ، يملاعلا  ءابولا  نم  مغرلا  ىلعف  .نوتغنتنه  ءادل  ةيبوروألا  ةكبشلا  رمتؤم 

اننكمي فيكو  نوتغنتنه  ءاد  مهف  نوثحابلا  لصاوي  ثيح  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  تادايعلاو  تاربتخملا  يف  يراجلا 
يحاونلا ضعب  يف  لامآلل  ةبيخملا  رابخألا  ماع  ناك  ماع 2021  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .لضفأ  لكشب  هعم  لماعتلا 
براجتلا نم  ملعتن  اننأل  لؤافتلا  ىلع  ثعبت  يتلا  بابسألا  نم  ريثكلا  كانه  نأ  الإ  نوتغنتنه ، ءاد  ىضرم  عمتجمل 

اهرابتخا يف  نآلا  انأدب  يتلا  ةيودألل  ةديدجلا  راكفألا  ىلع  عالطإلل  تامولعملا  هذه  مدختسنو  ةقباسلا  ةيريرسلا 
.ةيريرسلا براجتلا  تادجتسم  نع  ةماع  ةحمل  انه  مدقن  .ةدايعلاو  ربتخملا  يف 

نيتغتنته نيتوربل  ضفاخلا  راقعلا  تادجتسم  ىلع  ءوضلا   Roche شور ةكرش  نم  لبوش  توكس  يقلأ 
يف تاعرجلا  فقو  رارق  ذاختا  مت  دق  . GENERATION-HD1 ةيريرسلا ةبرجتلاو  نيسرينيموت )  ) tominersen
(، iDMC  ) تانايبلا ةبقارمل  ةلقتسملا  ةنجللا  نم  ةحيصن  ىلع  ًاءانب  ماعلا  اذه  نم  قباس  تقو  يف  ةبرجتلا  هذه 
اذه دعبو  .ةبرجتلا  ةرتف  لاوط  ةددحم  ةينمز  طاقن  يف  تانايبلا  ةعجارم  يف  اهتمهم  لثمتت  ةدياحم  ةمظنم  يهو 

ةصصخملا لماعملا  ىلإ  اهلاسرإو  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  نم  ةنيع  نم 40.000  رثكأ  نحش  نم  دب  ناك ال  نالعإلا ، 
تانايبلا نأ  نم  دكأتلل  ًايبسن  ةليلق  تاعفد  ىلعو  ًاقبسم  ةددحم  تاءارجإ  مادختساب  تانيعلا  ليلحت  بجي  .اهليلحتل 

ةبرجتلا نم  ةديج  تانايب  ىلع  لوصحلا  نإ  .ةدوجلا  تايوتسم  ىلعأ  ىلع  تانيعلا  نم  اهيلع  لوصحلا  مت  يتلا 
ليلحت نكل  ةمخض ، ةيتسجول  ةيلمع  هذه  دعت  .لضفأ  لكشب  طبضلاب  ثدح  ام  ليلحت  ىلع  ءاملعلا  دعاسي  فوس 

عم ماعلا  اذه  ةياهن  لولحب  اهيلإ  اولصوت  يتلا  جئاتنلا  ضعب  ةكراشم  يف  أدبت  نأ  شور  لمأتو  نآلا  ثدحي  تانايبلا 
بنجت ديرت  شور  نكل  ًاطبحمو ، ًائيطب  اذه  ودبي  دق  .لبقملا  ماعلا  لئاوأ  يف  تانايبلل  لماكلا  ليلحتلا  قالطإ 

ريغ نوكت  دق  يتلاو  ةيقيقح  ريغ  تاعقوت  وأ  ةللضم  تامولعم  ىلإ  يدؤت  دق  ةلمتكم  ريغ  تامولعم  نع  حاصفإلا 
ةلحرم بعلت  له  لثم : ةحوتفملا  ةلئسألا  نم  ديدعلا  كانه  لازتال  .نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  عمتجمل  ةياغلل  ةلداع 

يف راقعلا  نم  ىلعأ  تاعرج  ءاطعإ  مت  له  نيسرينيموت ؟ لمع  ةدوج  ىدم  يف  ًارود  نوتغنتنه  ءاد  ىف  ضرملا 
هذهل تاباجإ  ىلع  لصحن  نأ  لمأن  ءاودلل ؟ ةباجتسالاب  أبنتت  يتلا  ضيرملاب  ةقلعتملا  لماوعلا  يه  ام  براجتلا ؟

ةباتكلاب ًارخؤم  انمق  دقف  ، GENERATION-HD1 ةبرجت فاقيإ  نع  ديزملا  ةفرعم  ديرت  تنك  اذإ  ً.ابيرق  ةلئسألا 
.HDBuzz انه شور  ةكرش  ةيلاتلا لـ تاوطخلاو  ةبرجتلا  هذه  فاقيإ  لوح  شور  عم  باوجو  لاؤس  ايليصفت 
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هتسارد تمت  يذلا  ( pepinemab) بامينبيب لوح  ًاثيدحت   Vaccinex سكنيسكاف ةكرش  نم  ريردوز  سيروم  مدق 
انماسجأ يف  ًانيتورب  صاخ  لكشب  فدهتسي  ةداضملا  ماسجألاب  جالع  وه  بامينبيب  (. SIGNAL  ) لانجيس ةبرجت  يف 
لماعت ةيفيكل  ةمهم  ةباجتسا  وهو  باهتلإلا ، ةلاح  يف  ًاماه  ًارود   SEMA4D بعلي (. SEMA4D  ) اميس د4 ىمسي 

نسحي مل  ظحلا  ءوسل  هنأ  ًاريرقت  انبتك  يضاملا ، ماعلا  يف  .ضارمألا  ضعبو  ىودعلا  عم  انيدل  ةعانملا  زاهج 
فادهألاو ةيساسألا  ةيئاهنلا  اهطاقن  ققحت  مل  ةبرجتلا  نأو  نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  ىدل  ضارعألا   Pepinemab

يف نوكراشملا  ءاملعلا  ماق  يضاملا ، ماعلا  نالعإ  ذنم  كلذ ، عمو  .ةبرجتلا  ءدب  لبق  اهديدحت  مت  يتلا  ةيريرسلا 
ةدئاف لوح  ةيفاضإلا  تامولعملا  ضعب  ىلع  لوصحلا  مهناكمإب  ناك  اذإ  ام  ةفرعمل  تانايبلا  ليلحت  ةداعإب  ةبرجتلا 

ءاد نم  ةركبملا  لحارملا  يف  ىضرملا  يف  ًاديفم  نوكي  دق  بامينبيب  نأ  ودبي  قحاللا ،"  “ ليلحتلا اذه  يف  .بامينبيب 
ةبرجتلا تممص  ام  سيل  اذه  نأ  ركذتن  نأ  مهملا  نم  كلذ ، عمو  .ةالابماللا  لثم  ةنيعم  تايكولس  نيسحتل  نوتغنتنه 

.رذحب جئاتنلا  هذه  عم  لماعتلا  بجي  اذل  هلجأل ،

ةياغلل نيلوغشم  ءابطألاو  ءاملعلا  لازي  هنأ ال  الإ  انتايح ، نم  اًريثك  تلطع  دق   19  - ديفوك ةحئاج  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
جماربلا لوح  تاشقانملاو  تاثيدحتلا  نم  ريثكلا  انعمس  نوتغنتنه ، ءادل  ةيبوروألا  ةكبشلا  عامتجا  يفف  .مهثاحبأب 

ءدبلا كشو  ىلع  يتلا  كلت  وأ  ةيراجلا  ءاوس  نوتغنتنه  ءادب  ةصاخلا  ةفلتخملا  ةيريرسلا 
ةطساوب ةروصلا   : Darryl Leja, NHGRI

اهيلع لمعت  ةبرجت  رخآل  ًاثيدحت   Wave Life Sciences زيسنايس فيال  فيو  ةكرش  نم  اتيليجيف  ايسسيف  تمدق 
ليلقت يف  فيو  جهن  لثمتي  (. SELECT-HD  ) ىد شتإ  تكيليس - ىمست  ةبرجت  يف   WVE-003 ربتختس يتلاو 

ساسألا اذه  دمتعي  .يحصلا  نيتغنتنه  نيتورب  ىلع  ظافحلا  عم  ةيئاقتنا  ةقيرطب  نيتغنتنه  نيتورب  نم  ماسلا  لكشلا 
يف ةصاخ  غامدلا ،  ةفيظول  ًادج  مهم  يعيبطلا  نيتغنتنه  نيتورب  نأ  رهظت  يتلا  تانايبلا  نم  ريثكلا  ىلع  يقطنملا 

عيقوت فادهتسا  لالخ  نم  ةيئاقتنالا  هذه  فيو  ققحت  نأ  نكمي  .ايالخلا  اهل  ضرعتت  يتلا  ةفلتخملا  طوغضلا  قايس 
ةيريرسلا براجتلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .ماسلا  نيتغنتنه  نيج  يف  طقف  دوجوملا  يوونلا  ضمحلا  دوك  يف  ددحم 

مت ثيح  لضفأ  ًاءادأ  ققحيس  ديدجلا  ءاودلا  اذه  نأب  نولئافتم  مهنإف  لامآلل ، ةبيخم  جئاتن  فيو  ةكرشل  ةقباسلا 
رشتنتو مسجلا  يف  لوطأ  ةرتفل  ةدتمم  ةيلعاف ، رثكأ  هلعجي  امم  ءاودلل  ةيئايميكلا  ةيئيزجلا  ةينبلا  يف  رييغت  لمع 

نم ةخسن  ثدحأ  رابتخال  ربتخملا ، يف  لمعلا  نم  ريثكلاب  اوماق  دقل  .اهيلإ  ةجاحب  يتلا  غامدلا  قطانم  ىلإ  ةلوهسب 
.ةعجشم جئاتن  اهل  تناك  اهلكو  دورقو ،  نارئفو ، قبط ، يف  ةيح  ايالخ  يف  مهئاود 

ءاد جالعل  مهب  صاخلا  ينيجلا  جالعلا  جهن  تادجتسم  رخأل  ًاضرع   Uniqure روكينوي ةكرش  نم  ربوك  ديفيد  مدق 
رويكينوي راقع  . HD-GeneTRX-2 و HD-GeneTRX-1 ىمست براجت  يف  ًايلاح  يرجي  يذلاو  نوتغنتنه ،

كمسجل  AMT-130 رفوي .غامدلا  ةحارج  قيرط  نع  هئاطعا  متي  ةدحاو  ةرمل  جالع  وه   ، AMT-130 ىمسملا
براجت نم  ريثكلاب  ةلوغشم  رويكينوي  تناك  نيتغنتنه . نيتورب  تايوتسم  ضفخيس  يذلا  جالعلا  ءارجإل  ةفصولا 

، قبط يف  ايالخ  يف   AMT-130 رابتخاب اوماق  دقل  .نوتغنتنه  ءادل  ةفلتخم  جذامن  يف  لالدتسالا )  ) موهفملا تابثإ 
يف اهراقع  ًاضيأ  رويكينوي  تربتخا  .دورقلا  لثم  ربكأ  تاناويح  ىلإ  ةفاضإلاب  نوتغنتنه ، ءادل  ناذرجو  نارئف  جذامنو 
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ًاءارجإ ال جالعلا  اذه  نأل  ةمهم  ةبرجت  يهو  ىدملا -  ةليوط  جالعلا  تاريثأت  اوربتخا  ثيح  نوتغنتنه  ءاد  ريزانخ  جذامن 
.ةيناويحلا جذامنلا  هذه  يف  ليوطلا  ىدملا  ىلع  نمآ  راقعلا  نأ  ىلإ  رويكينوي  تانايب  ريشت  نآلا ، ىتح  .هيف  عوجر 

كلذكو مسجلا ، يف  ءاودلا  ءاقب  ةدمو  رشبلا ، يف   AMT-130 ةمالس رابتخا  ىلإ   HD-GeneTRX-1 ةبرجت فدهت 
نم ةركبم  ةلحرم  يف  ًاضيرم  ةساردلا 26  مضت  فوس  .نوتغنتنه  ءاد  روطتل  ةفلتخم  تارشؤم  ىلع  هريثأت  ةيفيك 
عم دحاو  ماع  ةدمل  رمتستسو  ةدحتملا  تايالولا  يف  نوتغنتنه  ءاد  تاساردل  ًافلتخم  ًازكرم  يف 12  نوتغنتنه  ءاد 

يحيرشت مييقت  لمع  متي  اذل  غامدلا ، ةحارج  قيرط  نع  راقعلا  ءاطعإ  متي  هنأل  ًارظن  .ىرخأ  تاونس  ةدمل 5  ةعباتم 
HD- ةلثامم ،  ةسارد  ءارجإ  متي  فوس  .ةبرجتلل  نوديج  نوحشرم  مهنأ  نم  دكأتلل  لمتحم  كراشم  لكل  غامدلل 

.ةفلتخم زكارم  ربع 3  ًاكراشم  عم 15  ابوروأ  يف   ، GeneTRX-2

لثمتي . TTX-3360 مهراقعل ًاثيدحت   Triplet Therapeutics سكيتويباريث تيلبيرت  نم  شتيفيينوتنأ  انيريإ  تمدق 
يف ةددحملا  يساسألا  يوونلا  ضمحلا  حالصإ  نيتورب  تايوتسم  ضفخ  يف  نوتغنتنه  ءاد  جالع  يف  تيلبيرت  جهن 

ضارعأ روهظ  رمع  ىلع  رثؤت  يتلا  ةينيجلا  تامسلا  نع  ءاملعلا  ثحب  ةقباسلا ، تاساردلا  يف  .نوتغنتنه  ىضرم 
ىضرملا نأ  ليوط  تقو  ذنم  انفرع  دقل  .ضرملل  ةببسملا  ةرفطلاب  باصملا  صخشلا  يف  ةرم  لوأل  نوتغنتنه 

نأ يف  ءاملعلا  هبتشا  كلذل  ًادج ،  ةفلتخم  رامعأ  يف  ضارعألا  مهيلع  رهظت  نأ  نكمي   CAG ددع سفن  مهيدل  نيذلا 
دحاوك  ، MSH3 وهو تيلبيرت  هفدهتست  يذلا  نيجلا  ديدحت  مت  .ضرملا  روهظ  رمع  ليدعتب ”  " موقت دق  ىرخأ  تانيج 

ضارعأ روهظ  ريخأت  فدهب   ، MSH3 تايوتسم ضفخ  ىلع  تيلبيرت  راقع  لمعيس  ةلدعملا .”  “ تانيجلا هذه  نم 
لمأت اذل  دورقلاو ،  نارئفلا  جذامن  يف  ًانمآ   MSH3 تايوتسم ضفخ  دعي  .نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  ىلع  ضرملا 

ًارمأ يرشبلا  غامدلا  نم  ةفدهتسملا  ءازجألا  ىلإ  ءاودلا  لاخدإ  دعي  .رشبلا  ىلع  ًاضيأ  ًانمآ  ءاودلا  نوكي  نأ  تيلبيرت 
مت يتلا  ىرخألا   ASO ريقاقعب ةنراقم  اهراقعل ،  ةديدج  ليصوت  ةقيرط  رايتخا  تيلبيرت  ةكرش  تررق  اذل  ًابعص ، 

ءازجأ ىلإ  تيلبيرت  راقع  لاصيإب  ةعورزملا  ةرطسقلل  جهنلا  اذه  حمسيس  .نآلا  ىتح  نوتغنتنه  ءاد  يف  اهرابتخا 
اهتبرجت ءدب  يف  تيليبرت  ةكرش  لمأت  .نوتغنتنه  ءاد  ضارعأ  ثودحل  ةماه  اهنأ  دقتعن  يتلا  ةقيمعلا  غامدلا 

.ديزملا ةعباتمل  بقرت  ىلع  اوقبا  اذل  لبقملا ، ماعلا   TTX-3360 ةيريرسلا ل ـ

قيرط نع  نيديبوديرب  لمعي  .نيديبوديرب  مهراقعل  ًاثيدحت  ضرعب   Prilenia اينيليرب ةكرش  نم  ندياه  لكيام  ماق 
يف ةفلتخم  جذامن  يف  نوتغنتنه  ءاد  ضارعأ  نسحي  هنأ  تبث  يذلاو   S1R ىعدي نيعم  ينيتورب  لبقتسم  فادهتسا 
كلذ عمو  .يكوشلا  لزبلا  وأ  ةحارج  قيرط  نع  سيلو  صارقأك -  هلوانت  نكمي  هنأ  نيديبوديرب  ايازم  نم  .ربتخملا 

نسحت رهُظت  مل  نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  يف  نيديبوديرب  تربتخا  يتلا   PRIDE-HD ةقباسلا ةيريرسلا  ةبرجتلا  نإف 
راشي يتلاو  نوتغتنته  ءاد  ضارعأ  ضعب  نأ  لمأ  صيصب  كانهف  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  .ضيرملا  ةكرح  ضارعأ  يف 

اينيليرب ةكرش  ايلاح  موقت  اذل  نيديبوديرب ، راقعب  جالعلا  دعب  نسحتت  دق  ، ( TFC  ) ةيلامجإلا ةيفيظولا  ةعسلاب  اهيلإ 
ام ةفرعمل  لوطأ  ةرتفل  ًاكراشم )  480  ) صاخشألا نم  ديزملا  ةساردلا  هذه  ربتخت  فوس  . PROOF-HD ةبرجتب

.ضارعألا هذهل  نسحت  كانه  ناك  اذإ 

اهجهانم لوح  تاثيدحت  نوتغنتنه  ءادل  ةيبوروألا  ةكبشلا  رمتؤم  يف  ةيودألا  فاشتكال  ةفلتخم  تاكرش  تمدق 8 
نيباصملا صاخشألا  جالعل  ًاديدج  ًاءاود  ةيودألا  هذه  دحأ  نوكي  دق  مايألا ،  نم  موي  يف  امبر  .نوتغنتنه  ءاد  جالع  يف 
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.ضرم ـ لاب

عيطتسي . branaplam مالبانارب مهراقع  نع  ًاثيدحت   Novartis سترافون ةكرش  نم  يكسوورب  ثيب  تمدق 
لوانت نكمي  نيتغنتنه . تايوتسم  ضفخي  هنأ  تبث  دقو  ةفلتخملا  تانيجلا  ليغشت  فاقيإ  وأ  ليغشت  مالبانارب 

وأ يكوشلا  لزبلا  ةحارج  قرط  نم  الدب  ىضرملا  ىلع  ريثكب  لقأ  ًائبع  عضي  وهف  اذل  صارقأ ،  لكش  ىلع  مالبانارب 
ةكرش ترهظأ  .ةيبصعلا  ايالخلاو  غامدلا  طقف  سيلو  هلك ،  مسجلا  جلاعي  هنأ  امك  نيتغنتنه ،  ضفخل  غامدلا  ةحارج 

تايوتسم ضفخب  موقي  ثيح  نوتغنتنه  ءاد  نارئف  جذامن  ةغمدأ  يف  ديج  لكشب  لمعي  مالبانارب  نأ   Novartis
مهجالع مت  نيذلا  يكوشلا  تالضعلا  رومض  ىضرم  نم  تانايبلا  نم  ريثكلا  ًاضيأ  سترافون  ىدل  نيتغنتنه . نيتورب 

ءالؤه مد  يف  نيتغنتنه  تايوتسم  ضفخي  كلذكو  لمحتلا  ديجو  نمآ  ءاودلا  نأ  ىلع  لدي  امم  مالبانارب  راقعب 
ةيكينيلكإ ةبرجت  سيترافون  ةكرش  يرجت  كلذل  لافطألا ، نم  مه  يكوشلا  تالضعلا  رومض  ىضرم  نكل  .ىضرملا 

ةبسانم ةعرج  ديدحتو  ةمالسلا  نم  ققحتلل  مالباناربلا  مادختساب  ًاميلس  ًاغلاب  جلاعتو 32  نيغلابلا ، ” يف  ةرم  لوأل  “
رابتخا متيس  ثيح   IIb ةيناثلا ةلحرملا  ةبرجتل  ميمصت  نع  ةساردلا  هذه  تغلبأ  .نيغلابلل  اهئاطعإل  ءاودلا  نم 

ماع ةياهن  يف  ةبرجتلا  هذهل  نيكراشملا  دينجت  أدبيس  .ةركبملا  هتلحرم  يف  نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  يف  مالبانارب 
.ةيلامشلا اكيرمأو  ابوروأ  ربع  نكامأ  يف   2021

مهب صاخلا  راقعلا  تادجتسم  ميدقتب   PTC Therapeutics سكيتويباريث ىس  ىت  ىب  ةكرش  نم  رتسيف  نيرب  ماق 
ترهظأ .مالبانارب  لثم  نيتغنتنه  نيتورب  تايوتسم  ضفخل  صارقأك  هلوانت  نكمي  رخآ  راقع  هنإ  . PTC518 HD
.نوتغنتنه ءاد  نارئف  جذامن  يف  غامدلاو  مدلا  نم  ًالك  يف  نيتغنتنه  تايوتسم  ضفخب  موقت  مهريقاقع  نأ   PTC

نأ ىلإ  ريشي  امم  نارئفلا  هذه  ةغمدأ  يف  ةفلتخم  قطانم  ةدع  يف  نيتغنتنه  نيتورب  ضفخ  نم   PTC518 نكمت
روبع ىلع  رداق  مهراقع  نأ   PTC ترهظأ دورقلا ،  ىلع  تيرجأ  يتلا  تاساردلا  يفو  .ديج  لكشب  رشتني  ءاودلا 

ىلإ لوصولا  ىلع  ًارداق  نوكي  نأ  بجي   PTC518 نأ ىلع  ىرخأ  ةرم  لدي  امم  يغامدلا ،  يومدلا  زجاحلا 
اذه ةمالس  رابتخال  ةيراج  ةركبم  ةبرجت  ًايلاح  كانه  .صارقأ  ةئيه  ىلع  هلوانت  دعب  غامدلا  يف  ةمهملا  قطانملا 

املك هنأ  رهُظت  ةيريرسلا  ةبرجتلا  هذه  نم  ةدمتسملا  تانايبلا  نأ  كلذ ، نم  مهألاو  .ءاحصألا  نيكراشملا  يف  ءاودلا 
جالعلا بيلاسأ  سكع  ىلع  .نيتغنتنه  تايوتسم  تضفخنا  املك  نيكراشملل ،  ىطُعت  يتلا  راقعلا  ةيمك  تداز 
دترت نأ  بجي  جالعلا ، نع  تفقوت  اذإ  كلذل  اهسكع ، نكمي  نيتغنتنه  ضفخ  يف   PTC ةقيرط نإف  ينيجلا ،

ةيناثلا ةلحرملا  يف   PTC518 لخديس ماعلا ، اذه  نم  قحال  تقو  يف  .يعيبطلا  اهعضو  ىلإ  نيتغنتنه  تايوتسم 
ً.ابيرق رابخألا  نم  ديزملا  ىلع  كل  لصحن  نأ  لمأن  اذل  ةيريرسلا ، براجتلا  نم 

يرذجلا ببسلا  جالعل  ةعونتملا  بيلاسألا  نم  ديدعلا  ىلع  لمعلا  لصاوت  ةريثك  تاكرش  ىرن  نأ  ًاقح  ريثملا  نم  هنإ 
براجتلا هذه  نم  ديدعلا  ءدب  عم  تادجتسملا  نم  ديزملا  نع  ًابيرق  ةباتكلل  علطتن  نحن  .نوتغنتنه  ءاد  ضارعأو 

.اهجئاتن ضارعتسا  يف  ءدبلاو 

Triplet ةياعرب ًاثحب  ىرجأ  .سكتويباريث  تيليبرت  ةكرشل  يملعلا  يراشتسالا  سلجملا  يف  وضع  لوراك  فيج 
.ةلاقملا هذهل  تالخدم  يأ   Triplet وأ  Wave نم صخش  يأل  نكي  مل  . Wave Life Sciences و Therapeutics

ةرركتملا ةلئسألا  رظنأ  انب ، ةصاخلا  حاصفإلا  ةسايس  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  ... 

سوماقلا
.نوتغنتنه نيج  هجتني  يذلا  نيتوربلا  نيتغنتنه  نيتورب 

تاجالعلا  Therapeutics
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