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 ي ــاالهتمام البحث
 مستوى االدوية االخرى و فعاليتهاز  التداخالت الدوائية و تأثرها على -1

 بعض االدويةز  تثبيط انزيمات الكبد لتقليل سمية -2

 فعاليتها.عالج مرض الزهايمر و تاثير المرض على االدوية و  -3
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