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Article type: 

Research article 
Introduction: Regarding the chronic nature of epilepsy and resistance to 

chemical drugs, herbal medicine has received remarkable interest. This 

study investiagted the anticonvulsant effects of hydro-alcoholic extract of 

Salix Alba leaves on PTZ-induced seizure in male mice. 

Material & Methods: In total, 56 albino male mice weighing 20-25 g 

were divided randomly into seven groups (8 animals per group) including 

negative (saline), positive (Phenobarbital) control, and five groups which 

received different doses of hydro-alcoholic extract of Salix Alba leaves. 

After 45 min, all groups received the convulsant pentylene tetrazole, and 

the onset time of myoclonic, tonic-clonic seizures, and the 24-hour 

mortality rate were measured. 

(Ethic code: IR.GUMS.REC.1394.566) 

Findings: The extract significantly delayed the onset of myoclonic and 

tonic-clonic seizures at a dose of 100 mg/kg (P<0.01) and for other doses 

(P<0.001), compared to the control group. Moreover, the extract decreased 

the 24-h death. This was significant at 1000 mg/kg (P<0.001), as well as 

300, 500, and 800 mg/kg (P<0.05), compared to the control group. 

Discussion & Conclusion: It seems that the hydro-alcoholic extract of 

Salix Alba leaves have a significant diminishing effect on PTZ-induced 

seizures in male mice which is due to its anti-inflammatory and anti-

oxidant effects. 
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 بر تشنج القاشده با پنتیلن تترازول (Salix Alba)اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ بید سفید 

(PTZ) در موش سوری نر 

 4،2یسلطان، بهرام *3،2پور، محمد رستم1یگارودیسفخری خلیقی 

 کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران1
 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران2
 دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایرانگروه فیزیولوژی، 3
 گروه فارماکولوژی، دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران 4

 

 چکیده اطالعات مقاله
 

 پژوهشینوع مقاله: 

 

 13/09/1400تاریخ دریافت: 

 16/01/1401: ویرایشتاریخ 

 25/02/1401تاریخ پذیرش: 

 02/09/1401تاریخ انتشار: 

 

 

   
با توجه به مزمن بودن بیماری صرع و مقاومت به داروهای شیمیایی، استفاده از گیاهان دارویی توجه فراوانی را به  :مقدمه

در موش سوری نر  PTZ بر تشنج ناشی از خود جلب کرده است. در این پژوهش اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ بید سفید

 بررسی شد.

ی هاگروهتایی شامل 8گروه  7تصادفی به  طوربهگرم،  20-25سر موش سوری نر در محدودۀ وزنی  56 :هاو روش  مواد

کنندۀ دوزهای مختلف عصارۀ هیدروالکلی برگ بید سفید یافتدرگروه  5فنوباربیتال( و )سالین(، کنترل مثبت )کنترل منفی 

ها تیلن تترازول دریافت کردند و زمان شروع تشنجی پنزاتشنجمادۀ  هاگروهدقیقه، همۀ  45تقسیم گردیدند و پس از 

 یری شد.گاندازهساعته  24یر وممرگکلونیک و میزان -میوکلونیک، تونیک

گرم یلیم 100کلونیک در دوز -های میوکلونیک و تونیکیر در شروع تشنجتأخداری، سبب یمعن طوربهعصاره  ها:یافته

داری، یمعن طوربه( نسبت به گروه کنترل شد؛ همچنین عصاره P<0.001) ها( و برای سایر دوزP<0.01) در هر کیلوگرم

گرم در یلیم 800و  500 300( و برای دوزهای P<0.001گرم در هر کیلوگرم )یلیم 1000 ساعته را در دوز 24یر وممرگ

 ( نسبت به گروه کنترل کاهش داد.P<0.05) هر کیلوگرم

های ناشی از بر تشنج دارییمعنعصارۀ هیدروالکلی برگ بید سفید اثر کاهشی  رسد کهیم نظربه :یگیرنتیجهبحث و 

PTZ استاکسیدانی آن یآنتبه علت اثر ضدالتهابی و  احتماالًکه  در موش سوری نر دارد. 

 

 برگ بید سفید، پنتیلن تترازول، تشنج، موش سوری: های کلیدیواژه

 نویسنده مسئول: 
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ت سلولی و مولکولی، مرکز تحقیقا

دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم 

گروه ؛ پزشکی گیالن، رشت، ایران

فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، 

دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 

 .رشت، ایران
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 برگ بید سفید اثر عصارۀ هیدروالکلی . خلیقی سیگارودی، فخری؛ رستم پور، محمد؛ سلطانی، بهرام ستناد:ا(Salix Alba)  بر تشنج القاشده با پنتیلن

 .23-93(: 5)30؛1401 ید له علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم،. مجدر موش سوری نر (PTZ) تترازول

اننویسندگ ©مؤلف حق                                             علوم پزشکی ایالمناشر: دانشگاه                                   
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  مقدمه

میلیون  70یباً تقردرصد مردم دنیا، یعنی  1حدود 

(. درمان رایج صرع عموماً 1نفر، به صرع مبتال هستند )

تشنج رویداد نهایی  (.2) استمهار تشنج  تصوربه

اختالل عملکرد مغزی و ناشی از تخلیۀ غیرطبیعی 

شود و که اغلب در یک منطقه شروع می است نورون

یابد و صرع به بروز به سایر نقاط نیز گسترش می

بینی گفته پیشیرقابلغی و تکراری ادورههای تشنج

مختلف تحت (. صرع بیماران را در سنین 1شود )یم

دهد؛ اما بر زندگی کودکان، سالمندان و یمیر قرار تأث

یدتری شدتر آثار یینپاافراد با وضع اقتصادی اجتماعی 

میلیارد دالر  5/15متحده، سالیانه حدود یاالتادارد. در 

یرمستقیم صرف مقابله با بیماری غمستقیم و  صورتبه

ا را در هی استاندارد تشنجهادرمان(. 3شود )یمصرع 

یباً تقرکند؛ ولی یمدرصد از بیماران کنترل  80حدود 

متحده دچار صرع یاالتاهزار نفر در  500حدود 

ینکه حمالت ا(. با توجه به 4نشده هستند )کنترل

های دستگاه بیماری عالئمترین ۀ شایعازجملتشنجی 

اعصاب مرکزی هستند و افراد بسیاری در سطح جامعه 

ی درمانی راهکارهاها و ، یافتن داروبرنداز آن رنج می

 (.5ای برخورداراست )مناسب برای آن از اهمیت ویژه

نظر به اینکه گیاهان دارویی مواد فعال بیولوژیکی 

ۀ گیاهانی که در دربار(، منطقی است که 6دارند )

 شدهگزارشها بعضی منابع سنتی آثار ضدتشنجی آن

 (.7است، اقدام به تحقیق کرد )

 حال در امریکا و اروپا در درمانییاهگ سانکارشنا

 کاهش سردرد، رفع برای را بید سفید پوست حاضر

توصیه  هاالتهاب و دردها انواع یرو سا آرتروز تب،

 بید ساقه پوست هیدروالکلی عصارۀ امروزه از .کنندیم

 و کنندهیشگیریپ عنوانبه میگرنقطرۀ آنتی تهیۀ در

 منشأ با یو سردردها میگرنی حمالت ۀکنندبرطرف

، از یک 1999(. در سال 8شود )یم استفاده عصبی

گونۀ حیوانی در موش صحرایی استفاده شد تا مشخص 

گردد که عصارۀ استاندارد پوست بید، بر پایۀ یک 

ۀ استیل سالیسیلیک اسید اندازبهگرم بر کیلوگرم، یلیم

(. 9در کاهش مدیاتورهای التهابی مختلف مؤثر است )

رن نوزدهم و همچنین در طب سنتی، از بید سفید در ق

هایی که یماریبوسیعی در درمان تب و سایر  طوربه

شد. پوست یمبرند، استفاده یمدرجۀ حرارت را باال 

های التهابی مانند یماریبدرخت بید در درمان 

روماتیسم و آرتروز و نیز برای کاهش تب و تسکین 

ی انواع طورکلبهو  سردردهادردهای عصبی و انواع 

ی هابرگرود؛ همچنین در قدیم یم کاربهدردها 

 یانقباضدرخت بید برای کاهش تب و دردهای 

  (. در عین حال،10شد )یمکولیکی( استفاده )

فنولی و فعالیت یپلیدها، ترکیبات فالونوئبه وجود 

 شدهاشارهبید  در درخت یضدالتهاباکسیدانی و یآنت

ثیر برگ بید بر کاهش شدت اما تأ ؛(11 ،12) است

تشنج و یا جلوگیری از وقوع آن بررسی نگردیده 

 اکسیدانی،یآنتاست؛ بنابراین، با توجه به آثار 

فالونوئیدها و ترکیبات  ضدالتهابی و ضدتشنجی

نقش التهاب در ایجاد تشنج و همچنین آثار  فنولی ویپل

بید، در این مطالعه اثر  اکسیدانییآنتی و ضدالتهاب

با پنتیلن تترازول  القاشدهصارۀ برگ بید بر تشنج ع

(PTZ.در موش سوری نر بررسی شد ) 

 

 ها و روش مواد
 56در این مطالعۀ تجربی، از : حیوانات آزمایشگاهی

 20-25  تقریبی وزن با NMRIنژاد سر موش سوری نر 

خانۀ دانشکدۀ پزشکی رشت شده از حیوانیهتهگرم 

تایی 8گروه  7تصادفی به  طوربه هاموشاستفاده گردید. 

در زمان آزمایش، در مدت  جزبهتقسیم شدند. حیوانات 

آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند.  طوربهنگهداری 

ها شامل غذای آماده )ساخت کارخانۀ رژیم غذایی موش

ها شدۀ شهری بود. موشیهتصفخوراک دام پارس( و آب 

روشنایی  ساعت 12ساعت تاریکی و  12  از سیکل

ی نگهداری جمعدسته طوربهبرخوردار بودند. حیوانات 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 8

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7373-fa.html


35 
ول

راز
ن تت

تیل
ا پن

ده ب
ا ش

 الق
نج

تش
 و 

فید
د س

گ بی
 بر

لی
الک

رو
هید

ره 
صا

ع
 

 

 

کم یک ساعت شدند و تنها در روز آزمایش )دست می

 نگهداری پیش از شروع آزمایش(، در قفس انفرادی

درجۀ  22±2گردیدند. درجۀ حرارت آزمایشگاه در حد 

شد و از هر موش، تنها در یک  داشتهنگهگراد سانتی

ردید. پژوهش حاضر کد اخالق به آزمایش استفاده گ

از کمیتۀ اخالق  IR.GUMS.REC.1394.566شمارۀ 

همۀ اصول کار بر و دانشگاه علوم پزشکی گیالن دارد 

روی حیوانات آزمایشگاهی، مطابق دستورالعمل اخالقی 

 ی پزشکی رعایت شد.هاپژوهشدر 
برای تهیۀ عصاره از روش خیساندن : یریگعصاره

گرم پودر برگ بید  50این روش، ابتدا  استفاده گردید. در

لیتر یلیم 250سفید درون ظرف مناسب ریخته شد و 

درصد آب  30درصد اتانول و  70) درصد 70اتانول 

ساعت در  72مدت  و بهمقطر( به آن اضافه گردید 

  .قرار داده شد shaker incubatorدستگاه 
سپس محتویات ظرف توسط قیف بوخنر صاف و در 

به  مؤثرهی گردید و محلول حاوی مواد آورجمعظرفی 

 Rotary) خألبالون حجمی مخصوص دستگاه تقطیر در 

evaporator) ،منتقل شد و پس از تبخیر الکل و آب آن 

گراد، حالل یسانتدرجۀ  40با قرار دادن در آون با دمای 

تا حد خشک شدن از عصاره جدا گردید و برای تهیۀ 

عصاره توزین و توسط ی مختلف، پودر خشک هاغلظت

صورت سوسپانسیون رقیق شد. ضمناً سرم فیزیولوژی به

لیتر در هر کیلوگرم وزن بدن موش یلیم 10حجم تزریق 

 (.13بود )

دقیقه پیش از تزریق  45در این مطالعه، : ایجاد تشنج

PTZ  ،گرم در هر یلیم 80)ساخت شرکت سیگما آمریکا

ی آزمایش هاوهگرداخل صفاقی(، به  صورتبهکیلوگرم 

گرم در هر یلیم 1000 و 800، 500، 300، 100ی هاغلظت

عصارۀ هیدروالکلی برگ بید سفید و  (،13 ،14) یلوگرمک

لیتر در هر یلیم 10به گروه کنترل منفی، سرم فیزیولوژی )

کیلوگرم( و به گروه کنترل مثبت، فنوباربیتال )ساخت 

هر  گرم دریلیم 40کشور آلمان،  Desitinشرکت 

( و 13صورت داخل صفاقی تزریق گردید )کیلوگرم( به

کلونیک و -تونیک های میوکلونیک،زمان شروع تشنج

یری شد. در گاندازهساعته بررسی و 24یر وممرگ میزان

شود که این تحقیق، حملۀ میوکلونیک به حالتی اطالق می

 4ها )کنده شدن از زمین توسط در آن پرش ناگهانی اندام

کلونیک نیز حالتی -دهد. حملۀ تونیک( رخ میوپادست

و  (Extension) ها در یک وضعیت کشیدهاست که اندام

گیرند و موش دچار حرکات لرزشی سخت قرار می

گردد. گفتنی است که یرارادی منظم میغدرپی و یپ

دقیقه با دید مستقیم  30وضعیت تشنجی حیوان به مدت 

 پایش گردید.
های ررسی آماری کمیتبرای ب: آنالیز آماری

طرفه و برای گیری، از روش آنالیز واریانس یکاندازه

 های مختلف از آزمون توکیتشخیص اختالف میان گروه

(Tukey) استفاده شد و P<0.05 دار تلقی گردید. یمعن

-chi یر حیوانات از آزمونوممرگبرای مقایسۀ درصد 

square سپس تست فیشر استفاده شد. و 

 

 یافته ها

الف. بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ بید بر 

: نتایج نشان PTZهای میوکلونیک ناشی از شروع تشنج

گرم یلیم 1000و  800، 500، 300، 100داد که دوزهای 

در هر کیلوگرم عصارۀ هیدروالکلی برگ بید زمان شروع 

های میوکلونیک را نسبت به گروه کنترل افزایش تشنج

گرم در هر کیلوگرم یلیم 100در دوز داد که این افزایش 

(P<0.01 و در دوزهای )1000و  800، 500، 300 

دار بود )شکل یمعن( P<0.001گرم در هر کیلوگرم )یلیم

 . الف(.1 شمارۀ

بر شروع  ب. بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ بید

: نتایج نشان داد PTZکلونیک ناشی از -های تونیکتشنج

 در گرمیلیم 1000و  800، 500، 300، 100که دوزهای 

هیدروالکلی برگ بید زمان شروع  عصارۀهر کیلوگرم 

 کلونیک را نسبت به گروه کنترل-تونیک یهاتشنج

و  500، 300که این افزایش در دوزهای  دهدمیافزایش 

 و در (P<0.001)در هر کیلوگرم  گرمیلیم 1000و  800
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ها؛ الف. میوکلونیک و ب. نترل(، فنوباربیتال و دوزهای مختلف عصارۀ هیدروالکلی برگ بید سفید بر زمان شروع تشنجاثر سالین )ک .1 کل  مارۀ 

 (=n 8انحراف معیار )±در مقایسه با گروه کنترل )سالین(، میانگین P<0.01 ** و P<0.001 ***کلونیک موش سوری نر، -تونیک

 

 داریمعن( P<0.01) در هر کیلوگرم گرمیلیم 100دوز 

 (.ب .1 شکل شمارۀ) بود

بر  ج. بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ بید

 هابررسی: PTZساعتۀ ناشی از 24یر وممرگمیزان 

، 100 یدوزهاساعته را در 24یر وممرگکاهش میزان 

گرم در هر کیلوگرم یلیم 1000و  800، 500، 300

عصارۀ هیدروالکلی برگ بید نسبت به گروه کنترل 

 100در دوز  هاموشساعتۀ 24یر وممرگنشان داد. 

و در  درصد 50گرم در هر کیلوگرم به میزان یلیم

گرم در هر کیلوگرم یلیم 800و  500و  300 دوزهای

ر گرم در هیلیم 1000و در دوز درصد  5/37به میزان 

یر در وممرگدرصد بود. این کاهش  25کیلوگرم 

گرم در هر کیلوگرم یلیم 800و  500، 300دوزهای 

(P<0.05 و در دوز )گرم در هر کیلوگرم یلیم 1000

(P<0.01 نسبت به گروه کنترل )دار بود )جدول یمعن

ساعتۀ ناشی از 24یر وممرگفنوباربیتال میزان (. 1شمارۀ 

PTZ  های میوکلونیک داد و تشنجدرصد کاهش  100را

 کامل مهار کرد. طوربهکلونیک را -و تونیک

PTZ 

PTZ 
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 ساعتۀ موش سوری نر 24ومیر اثر سالین، فنوباربیتال و دوزهای مختلف عصارۀ هیدروالکلی برگ بید سفید بر درصد مرگ. 1جدول  مارۀ 

 ساعته  درصد  24 ومیرمرگ دو  هاگروه

 100 در کیلوگرم لیترمیلی 10 کنترل منفی )سالین(

 0*** گرم در کیلوگرممیلی 40 کنترل مثبت )فنوباربیتال(

 50 گرم در کیلوگرممیلی 100 بید

 5/37* گرم در کیلوگرممیلی 300 بید

 5/37* گرم در کیلوگرممیلی 500 بید

 5/37* گرم در کیلوگرممیلی 800 بید

 25** گرم در کیلوگرممیلی 1000 بید

 

 گیرینتیجه و بحث

در مطالعۀ حاضر، دوزهای مختلف عصارۀ هیدروالکلی 

وابسته به دوز، موجب تأخیر در  صورتبهبرگ بید سفید 

کلونیک و کاهش -های میوکلونیک و تونیکشروع تشنج

 ساعتۀ ناشی از تشنج نسبت به گروه کنترل شد.24یر وممرگ

ی استفاده از عصارۀ آبی گیاه، از جابهدر این پژوهش، 

گردید تا بر اساس مطالعۀ استفاده الکلی آن -رۀ آبیعصا

، مقادیر بیشتری از اجزای 2010سال  همکارانش درجانا و 

(. برای جذب بهتر داخل 15فعال وجود داشته باشد )

ی زاتشنجدقیقه پیش از تجویز ماده  45صفاقی، عصاره 

 (.16شیمیایی تزریق شد )

ونه برای ترین گیعشا PTZیلۀ وسبه القاشدهتشنج  

یک  عنوانبه PTZی داروها است. تشنجغربالگری آثار ضد

کند که در غشای یمعمل  GABAAآنتاگونیست گیرندۀ 

 GABAنورونی دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد. 

رود. یم شماربهین نوروترانسمیتر مهاری در تشنج ترمهم

با مهار انتقال پیام از این گیرنده موجب ایجاد  PTZ، درواقع

شود و داروهای ضدتشنجی موجود همچون یمتشنج 

دیازپام و فنوباربیتال با اثر آگونیستی که بر این گیرنده 

دارند، باعث تقویت انتقال پیام از آن و سرکوب تشنج 

گردند؛ همچنین برخی از داروهای ضدتشنج مانند یم

در  GABAها و والپروئیک اسید با افزایش بنزودیازپین

داروهایی که  (.17شوند )یماثر ضدتشنجی داخل مغز، سبب 

کنند، یممقابله  PTZکلونیک ناشی از -های تونیکبا تشنج

انسانی  absence و صرعهای میوکلونیک در کنترل تشنج

های ناشی از ، داروهایی که تشنجدرواقع(. 18کاربرد دارند )

PTZ  های یر تشنجتأخکنند یا موجب افزایش یمرا مهار

 (.19شوند، فعالیت ضدتشنجی دارند )یم PTZ ناشی از

ها ارتباطی را میان تشنج و  از سوی دیگر، پژوهش

 (؛20) انددادههای التهابی در مغز نشان میزان سیتوکین

ی التهابی در هاواکنش، در اختالالت صرعی گریدعبارتبه

ی نورونی و قابلیت نفوذ از ریپذکیتحردهد و  مغز رخ می

یمافزایش و بقای سلولی را کاهش  سد خونی مغزی را

و فاکتور نکروز  6-، اینترلوکین1-. اگرچه اینترلوکیندهند

؛ شوندیمآلفا در مغز طبیعی به میزان اندکی بیان -توموری

رود یمباال  سرعتبهها اما پس از القای تشنج، میزان آن

ی نورونی را تغییر و ریپذکیتحر هانیتوکایس(. این 21)

ی ریپذکیتحرو با ایجاد  دهندیمج را کاهش آستانۀ تشن

های مکرر مزمن شبکۀ عصبی، سبب بروز تشنج

برگ بید به  رسدیم نظربه (.22) ندگردیمی خودخودبه

(، 12ی و ضدالتهابی در آن )دانیاکسیآنتعلت خصوصیات 

کند و خاصیت ضدتشنجی  زا مقابله میبا این عوامل التهاب

 دهد. از خود بروز می

است که فالونوئیدها لیگاندهایی برای  شدهدادهشان ن 

ی گاما آمینوبوتیریک اسید در دستگاه اعصاب هارندهیگ

بنزودیازپینی ی شبههامولکول عنوانبه مرکزی هستند و

که  رسدیم نظربه(؛ بنابراین، 23، 24) کنندیمعمل 
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ترکیبات فالونوئیدی موجود در برگ بید در بروز آثار 

 شدهداده؛ همچنین ازآنجاکه نشان مؤثرندن ضدتشنجی آ

 (؛ بنابراین،25فنلی نقش ضدالتهابی دارند )است عوامل پلی

ی برگ بید ضدتشنجکه بخشی از آثار  شودیماحتمال داده 

 فنولی موجود در آن باشد. عوامل به علت

ها که بعضی از عوارض تشنج انددادهمطالعات نشان 

اتیو وارده به بافت مغزی ی اکسیدهابیآسممکن است از 

ی در آسیب اعمده(. استرس اکسیداتیو نقش 26باشد )

است که در  شدهگزارشمغزی ناشی از صرع دارد. 

ی هاگونههای ناشی از پنتیلن تترازول، افزایش تولید تشنج

( که نقش مهمی را 27دارد )وجود  ریپذواکنشاکسیژن 

 (؛ بنابراین،28کند ) ها ایفا میدر سمیت عصبی این تشنج

و آثار ضد استرس اکسیداتیو  سبببهکه بید  رسدیم نظربه

عصبی و  سمیتبا تشنج، ( 29) یدانیاکسیفعالیت آنت

 .دماینیممقابله  پنتیلن تترازولناشی از  ریوممرگ

حال، معلوم شده است که عصارۀ برگ و یندرع

پوست بید فعالیت ضد توموری دارد. سازوکار عملکرد 

کن است با مهار تومور مرتبط باشد که به آپوپتوز، آن مم

ها ینپروتئ، اثر بر اجزای سلولی و یا تجزیۀ DNAآسیب 

رسد شاید یکی از یم نظربه (؛ بنابراین،30گردد )یممنجر 

یر ناشی از دوزهای مختلف عصارۀ وممرگعلل کاهش 

 ۀ آن باشد.شدسبب همین خاصیت یادبرگ بید به

ین مطالعه آثار کاهشی عصارۀ ، نتایج ادرمجموع

نشان داد  PTZهیدروالکلی برگ بید را بر تشنج ناشی از 

ی آن باشد ضدالتهاباکسیدانی و یآنتسبب آثار که شاید به

یک کاندیدای احتمالی کمک درمانی  عنوانبهتواند یمو 

اگرچه  .مطرح گردد ضدتشنجبه همراه داروهای مرسوم 

ای آثار احتمالی هشدن سازوکار ترمشخصبرای 

 .استبرگ بید به مطالعات بیشتری نیاز  ضدتشنج

 

 تشکر و قدردانی

این تحقیق از محل اعتبارات طرح پژوهشی شمارۀ 

است. از  شدهانجامدانشگاه علوم پزشکی گیالن  12189

معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و همکاران 

کدام از یچهشود. یممحترم آن حوزه تشکر و قدردانی 

 نویسندگان تعارض منافعی برای انتشار این مقاله ندارند.

 

 تعارض منافع 

نویسندگان مطالعه حاضر، تعارض منافعی وجود ین ب

  ندارد.
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