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Abstract
Background: First-line drugs in the treatment of leishmaniasis are pentavalent compounds of antimony
which are toxic and have side effects. This study aimed to investigate the anti-leishmaniasis effect of
curcumin-loaded chitosan nanoparticles on Leishmania major and L. infantum in vitro.
Materials and Methods: After synthesis of chitosan nanoparticles containing curcumin zeta potential
and charge of nanoparticles was determined by zeta analysis (DLS). Also, electron microscope (TEM)
was used to prove the shape and size of nanoparticles. In the final stage, the efficacy of chitosan
nanoparticles loaded with curcumin on Leishmania major and L. infantum was determined. For this
purpose, the two species of Leishmania were cultured in RPMI 1640 medium containing 15% fetal
bovine serum in plates of 48 houses and each wells of different concentrations of chitosan nanoparticles
containing curcumin (40, 80, 160, 320 and 680 μg / ml) were added to the well. The number of parasites
was counted after 24 and 48 hours.
Results: Transmission electron microscopy (TEM) images showed that the nanoparticle was spherical in
size and 125+/-5 nm. The zeta potential of chitosan nanoparticles containing curcumin was -9.35.
Counting the number of parasites showed that the synthesized nanoparticles have a favorable effect on
inhibiting the growth of L. major and L. infantum. The IC50 of the mentioned nanoparticles against the
promastigotic stage of Leishmania major and L. Infantum were 131.3 and 36.46, respectively.
Conclusion: Curcumin-loaded chitosan nanoparticles have anti-leishmaniasis effects and according to the
obtained results can be studied in vivo condition.
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ارزيابي فعاليت ضدليشمانيايي نانوذرات كيتوزان بارگذاريشده با كوركومين بر ليشمانيا
ماژور و اينفانتوم در شرايط برونتني
عاطفه حداد ،1مهدي دالوري ،1،2محسن اربابي ،1،2ايمان گردش میداني ،3علي سلماني

3

خالصه
سابقه و هدف :داروهاي خطّ اوّل در درمان لیشمانیوز ،ترکیبات  5ظرفیتي آنتیموان ميباشند که توکسیك بوده ،عوارض جانبي به همراه دارند .هدف از مطالعه
حاضر تعیین اثر ضدلیشمانیايي نانوذرات کیتوزان بارگذاريشده با کورکومین بر روي لیشمانیا ماژور و اينفانتوم در شرايط برونتني بود.
مواد و روشها :در اين تحقیق تجربي ،پس از سنتز نانوذرات کیتوزان حاوي کورکومین ،پتانسیل زتا و همچنین بار نانوذره توسط دستگاه زتا آنااليز )(DLS
تعیین و جهت اثبات شكل و اندازه نانوذره از میكروسكوپ الكتروني ) (TEMاستفاده شد .در مرحله پاياني میزان اثربخشي نانوذرات کیتوزان بارگذاريشده با
کورکومین بر دو گونه لیشمانیا ماژور و اينفانتوم تعیین گرديد .بدينمنظور دو گونه لیشمانیاي مورد مطالعه ،در محیط کشت  RPMI 1640حاوي سرم جنین
گاوي  %15در پلیتهاي  48خانهاي کشت داده شد و به هر چاهك پلیت ،غلظتهاي مختلف نانوذرات کیتوزان حاوي کورکومین ( 160 ،320 ،40 ،80و 680
میكروگرم بر میليلیتر) اضافه شد .تعداد انگل پس از  24و  48ساعت شمارش شد.
نتايج :تصاوير میكروسكوپ الكتروني گذاره ) (TEMنشان داد که نانوداروي تهیهشده کرويشكل و اندازه آن  125 ±5نانومتر ميباشد .میزان پتانسیل زتاي
نانوذره کیتوزان حاوي کورکومین  -9/35بود .شمارش تعداد انگل نشان داد که نانوذره سنتزشده اثر مطلوبي در ممانعت از رشد لیشمانیا ماژور و اينفانتوم دارد.
 IC50نانوذرات مذکور علیه مرحله پروماستیگوتي لیشمانیا ماژور و لیشمانیا اينفانتوم بهترتیب  131/3و  36/46محاسبه گرديد.
نتيجهگيري :نانوذرات کیتوزان بارگذاريشده با کورکومین داراي اثرات ضدلیشمانیايي است و ميتواند بهصورت درونتني مورد بررسي قرار گیرد.
واژگانکليدي :نانوذرات کیتوزان ،کورکومین ،لیشمانیا ماژور ،لیشمانیا اينفانتوم ،برونتني
دو ماهنامه علمي  -پژوهشي فیض ،دوره بیست و پنجم ،شماره  ،4مهر  -آبان  ،1400صفحات 1040-1046

مقدمه
لیشمانیازيس به طیفي از بیماريهاي انگلي گفته ميشود

زردچوبه با نام علمي  Curcuma longaگیاهي است که هزاران

که توسط تكياخته هايي از جنس لیشمانیا ايجاد ميشود .داروهاي

سال بهعنوان ادويه و طبّ دارويي در هند استفاده شده است.

خطّ اوّل در درمان لیشمانیوز ،ترکیبات  5ظرفیتي آنتیموان (مثل

بهتازگي دانشمندان به اين نتیجه رسیدهاند که زردچوبه حاوي

گلوکانتیم) هستند که توکسیك بوده ،عوارض جانبي براي بیماران

ترکیباتي است که خواص دارويي زيادي دارد [ .]3يكي از اين

به همراه دارند .عالوهبر اين گزارشاتي از بروز مقاومت دارويي نیز

مواد ،کورکومین است که يك ماده فنولیك زردرنگ طبیعي است و

در دسترس است .داروهاي خطّ دوم در درمان لیشمانیوز از جمله

از ريشه گیاه زردچوبه بهدست ميآيد [ .]4کورکومین خاصیت قوي

آمفوتريسي  Bو داروي جديد میلتفوسین است که بهعلت

ضدالتهابي بهواسطه بالك ( NF-KBفاکتور هستهاي) دارد .اين

دردسترس نبودن ،سمّیت و هزينه بااليي که بیمار براي تهیه آنها

مولكول به هسته سلول رفته ،عملكرد سلول را به نفع التهاب تغییر

متحمل ميشود ،مقرونبهصرفه نیستند .بنابراين نیاز مبرم به کشف يا

ميدهد و بدينترتیب نقش اصلي را در بیماريهاي مزمن بهعهده

توسعه داروهاي جديد و مناسب براي درمان اين بیماري است،

دارد [ .]5،6همچنین اين ماده بهواسطه خاصیت آنتياکسیداني قوي،

بهنحويکه بدون عوارض سوء ،در دسترس ،قابلاستفاده از راه

بدن را در مقابل راديكالهاي آزاد حفاظت کرده [ ،]7باعث افزايش

خوراکي و نیز کمهزينه باشند [.]2،1

فعالیت آنتياکسیداني آنزيمهاي بدن ميشود [ .]8،9کورکومین

 .1گروه انگلشناسي ،دانشكده علوم پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي كاشان،

باعث افزايش سطح ()Brain derived neurotrophic factor

كاشان ،ایران

 BDNFميشود که يك هورمون رشد است [ ]10و کاهش آن

 .2مركز تحقیقات بیماریهای عفوني ،دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،كاشان ،ایران
 .3گروه علوم آزمایشگاهي ،دانشكده پیراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي كاشان،

باعث افسردگي و آلزايمر ميگردد [ .]11از طرف ديگر کورکومین

كاشان ،ایران

باعث بهبود عملكرد آندوتلیوم پوششي رگهاي خوني ميشود

نشانی نویسنده مسؤول :مركز تحقیقات بیماریهای عفوني ،دانشگاه علوم

[ ]12و از اين راه باعث کاهش بیماريهاي قلبي ميگردد [ .]13از

پزشكي كاشان ،كاشان ،ایران

ديگر عملكردهاي کورکومین ميتوان به کاهش آنژيوژنز و متاستاز

تلفن09123840052 :

دورنویس03155451112 :

پست الکترونيکmdelavari1@gmail.com :
تاریخ دریافت1399/7/11 :

تاریخ پذیرش نهایی1400/6/2 :
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و القاي آپوپتوز در سلول هاي سرطاني و همچنین دخالت در مرگ
اين سلولها اشاره کرد [ .]14کورکومین داراي خواص ضد
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ماالريايي [ ]15،16و ضد کريپتوسپوريديومي [ ]17و ضدباکتريايي

شد تا محلول حاوي نانوذرات کیتوزان بارگذاري شود و با

[ ]18است و باعث تعديل سیستم ايمني میزبان ميشود .از نظر

کورکومین به شكل يكنواخت درآيد .جهت حذف ناخالصيهاي

ساختاري کیتوزان زنجیرهاي خطّي از واحدهاي تصادفي -Nاستیل،

بزرگ محلول در محیط تاريك بهمدت  15دقیقه و در دماي اتاق با

-Dگلوکزآمین است که توسط پیوندهاي گلیكوزيدي ()β-1,4

 4000دور در دقیقه سانتريفیوژ شد و محلول رويي جهت تغلیظ و

بههم متصل شدهاند .کیتوزان شامل گروههاي آمین در کربن C2

استفاده در مرحله بعدي در محیط تاريك نگهداري گرديد.

پس از استیلزدايي در ساختار کیتین است .در واقع زمانيکه درجه

ارزيابي نانوذره کیتوزان حاوي کورکومین از نظر بار و اندازه:

داستیالسیون در کیتین بیشتر از  60تا  70درصد باشد ،آن را

پس از تهیه نانوذرات در غلظتهاي مختلف ،بهوسیله

کیتوزان مينامند [ .]19مطالعات نشان داده که کیتوزان سبب تقويت

دستگاه زتا آنااليز ) (DLSپتانسیل زتا و همچنین بار نانوذره مورد

دستگاه ايمني در گیاهان و حیوانات [ ،]20کاهشدهنده کلسترول و

بررسي قرار گرفت و پس از آن نانوذره مذکور به آزمايشگاه

ترمیمکننده زخمها ميباشد .کیتوزان به علت دارابودن بار مثبت و

میكروسكوپ الكتروني )( (TEMمرکز متالوژي رازي) جهت

قدرت اتصال به سطوح داراي بار منفي و همچنین سادگي در ايجاد

تعیین شكل و اندازه نانوذره منتقل گرديد .نوع گريد استفادهشده

تغییرات سطحي جهت انتقال دارو و ژن به سلولهاي هدف بهکار

براي نمونه در میكروسكوپ الكتروني ( Zeiss - EM10C - 80

ميرود [ .]21باتوجه به اين ويژگيها ،کیتوزان يك نامزد مناسب

 )KVدر اين مطالعه carbon coated grid Cu Mesh 300

جهت ساخت نانو سامانههاي رهاسازي دارو است .هدف از مطالعه

 Formvarبود .میزان اثربخشي نانوذرات کیتوزان بارگذاريشده با

حاضر بررسي اثرات آنتيلیشمانیايي نانوذرات کیتوزان حاوي

کورکومین براساس شمارش تعداد انگل در شرايط برونتني بررسي

کورکومین بر لیشمانیا ماژور و لیشمانیا اينفانتوم است.

شد.
کشت انگل و بررسي اثر نانوذرات:
 1000میكرولیتر از محیط کشت  RPMI 1640و سرم

مواد و روشها
اين

مطالعه

تجربي

داراي

کد

6

اخالق

جنین گاوي  %10حاوي پروماستیگوت لیشمانیاماژور (  1×10انگل

( )IR.KAUMS.MEDNT.REC.1397.002از کمیته اخالق

در هر میليلیتر) در هر چاهك از پلیتهاي  48خانهاي کشت داده

دانشگاه علوم پزشكي کاشان ميباشد.

شد .نانوذرات کیتوزان بارگذاريشده با کورکومین در غلظتهاي

ساخت استوك کیتوزان:

مختلف ( 1000 ،100 ،500و  2000میكروگرم بر میليلیتر) به همان

جهت ساخت استوك کیتوزان ،يك میليگرم از کیتوزان

مقدار محیط کشت اضافه گرديد 24 .و  48ساعت پس از اضافه

در يك میليلیتر آب مقطر اسیدي  PH=5با ورتكس شديد حل

کردن دارو ،تعداد انگل در هر چاهك در روزهاي اوّل و دوم با

شد .همچنین يك میليگرم از نمك تريپليفسفات در يك میليلیتر

استفاده از الم نئوبار شمارش گرديد .الزم به ذکر است که تمام

آب مقطر دوبار تقطیر حل گرديد .استوك تهیهشده در فويل

آزمايشها سهبار تكرار شد .در هر پلیت سه چاهك که حاوي فقط

آلومینیومي پیچیده و تا زمان استفاده در يخچال با دماي  - 4درجه

پروماستیگوت و محیط کشت فاقد نانوذرات بود ،بهعنوان کنترل

سانتيگراد نگهداري شد.

آزمون در نظر گرفته شد .جهت تعیین غلظتهاي مناسب مورد

ساخت نانوذرات کیتوزان حاوي کورکومین:

استفاده ،نیاز به انجام آزمونهاي مقدماتي بود .بدينمنظور با استفاده

ابتدا استوك کورکومین آب گرديد و به دماي محیط

از نتايج بهدست آمده ،میزان  IC50نانوذرات محاسبه گرديد .الزم به

رسانده شد .هر میليلیتر محلول کورکومین در ديمتیلسولفوکسايد

ذکر است که تمامي مراحل باال براي انگل لیشمانیا اينفانتوم نیز

با استفاده از  5میكرولیتر توئین  80بهشكل امولسیفیه درميآيد و

انجام شد.

درحاليکه در محیط تاريك مگنت در يك بشر  10میليلیتري بر

آنالیز آماري:

روي همزن برقي  500دور در دقیقه ( )RPMدر حال همخوردن

میزان ( IC50میـزان  50درصد کشندگي انگلـي) بـا

است 1 ،میليلیتر آب مقطر به بشر اضافه و سپس  1میليلیتر از

اسـتفاده از نـرمافـزار  Graph Padمحاسبه گرديد .يافتههـاي

محلول استوك کیتوزان قطرهقطره به آن افزوده شد .در مرحله بعد

حاصـل بـا اسـتفاده از آزمـون  T-Test ،ANOVAو Scheffe

محلول امولسیفیه کورکومین قطرهقطره به محلول درحال همخوردن

 Testمورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت.

کیتوزان اضافه گرديد .سپس نمك تريپليفسفات بهتدريج به
محلول شفاف کیتوزان و کورکومین اضافه و  45دقیقه فرصت داده
دوماهنامه فیض | مهر  -آبان |  | 1400دوره  | 25شماره 4

نتايج
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حداد و همكاران

براي ارزيابي اندازه کورکومین بارگذاريشده در نانوذرات

مثبتتر ( )-1/61از بار سطحي کیتوزان ميباشد ،بر روي سطح

کیتوزان ،میزان پتانسیل زتاي نانوذره تهیه شد و بارگذاري با

نانوذرات کیتوزان متصل ميگردد .بار سطحي نانوذرات کیتوزان

استفاده از دستگاه زتا آنااليزر مورد سنجش قرار گرفت که نتايج

حاوي کورکومین  -9/35محاسبه شد.

در شكل شماره  1ارائه شده است .کیتوزان داراي پتانسیل زتاي
منفي ( )-24/4است و کورکومین بهدلیل اينکه بار سطحي آن

شکل شماره  -1پتانسیل زتاکیتوزان ،کورکومین و کورکومین بارگذاریشده در نانوذرات کیتوزان .کیتوزان دارای پتانسیل زتای منفی است و کورکومین
با داشتن بار سطحی مثبتتر نسبت به کیتوزان بر روی سطح نانوذرات کیتوزان متصل میگردد.

شکل شماره  -2ارزیابی شکل کورکومین بارگذاریشده در نانوذرات کیتوزان .تصویر بهخوبی نشان میدهد که نانوذرات ساختهشده دارای شکل
کروی است.
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براي ارزيابي شكل کورکومین بارگذاريشده در نانوذرات کیتوزان

استفاده از  T-Testدرصد کشندگي بین زمانهاي  24و  48ساعت

با استفاده از میكروسكوپ الكتروني گذاره ) (TEMنشان داده شد

تفاوت معنيداري وجود ندارد؛ همچنین براساس تست آنالیز

که اين نانودارو به شكل کروي و اندازه آن  125±5نانومتر ميباشد

واريانس يكطرفه میزان کشندگي در غلظتهاي مختلف تفاوت

(شكل شماره  .)2براي بررسي زندهبودن پروماستیگوتهاي

معنيداري را باهم داشتهاند .براي آگاهي از اينکه تفاوت

لیشمانیا  24و  48ساعت پس از کشت انگل ،تعداد

مشخصشده مربوط به کدام گروهها است ،از تست تعقیب شفه

پروماستیگوتها در مقايسه با کنترل منفي شمارش شد .نتايج نشان

استفاده شد که نتايج گوياي آن است در مورد لیشمانیا ماژور

داد که نانوذرات کیتوزان بارگذاريشده با کورکومین اثر کشندگي

غلظت  40با غلظت  640بهصورت معنيداري متفاوت است و بقیه

علیه پروماستیگوتهاي لیشمانیا ماژور و لیشمانیا اينفانتوم دارد.

دوزها با هم تفاوت معنيداري نداشتهاند (جدول شماره  .)1در

بیشترين درصد کشندگي  24ساعت پس از تیمار انگل در لیشمانیا

مورد لیشمانیا اينفانتوم غلظت  40بهجز با غلظت  ،80با بقیه

ماژور و لیشمانیا اينفانتوم بهترتیب با  83/49درصد و  91/5درصد

غلظتها تفاوت معنيداري داشته است ،همچنین غلظت  80با

محاسبه شد (جدول شماره  .)1همچنین  IC50نانوذرات مذکور

غلظتهاي  320و  640و نیز غلظت  160با  640تفاوت معنيداري

علیه مرحله پروماستیگوتي لیشمانیا ماژور و لیشمانیا اينفانتوم

داشته است (جدول شماره .)2

بهترتیب  131/3و  36/46تعیین گرديد .براساس نتايج آنالیز با
جدول شماره  -1درصد کشندگی نانوذرات کیتوزان بارگذاری شده با کورکومین بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور
نانوذرات کیتوزان بارگذاريشده با کورکومین

درصد کشندگي (میانگین و انحرافمعیار)

(میكروگرم بر میليلیتر)

 24ساعت

 48ساعت

40

16/64±0/8

32/59±0/5

80

38/78±0/5

59/37±0/6

160

53/78±0/6

82/39±0/4

320

76/89±0/7

93/85±0/6

640

83/49±0/4

97/37±0/3

جدول شماره  -2درصد کشندگی نانوذرات کیتوزان بارگذاری شده با کورکومین بر پروماستیگوتهای لیشمانیا اینفانتوم
نانوذرات کیتوزان بارگذاريشده با کورکومین
(میكروگرم بر میليلیتر)

درصد کشندگي (میانگین و انحرافمعیار)
 24ساعت

 48ساعت

40

±0/6

60/37

57/77 ±0/7

80

±0/7

67/92

66/66 ±0/2

160

±0/7

75/09

76/22 ±0/4

320

±0/5

81/88

86/22 ±0/8

640

±0/8

91/5

95/33 ±0/3

بحث
با پیشرفت تكنولوژي در سالهاي اخیر ،استفاده از علوم
نانو در رشتههاي مختلف و بهويژه پزشكي گسترش يافته است.
نانوذرات کیتوزان بارگذاريشده با کورکومین يكي از اين مواد
است .نتايج اين مطالعه نشان داد که نانوذره کیتوزان  -کورکومین
فعالیت ضدلیشمانیايي وابستهبهدوز دارد .با توجه به نتايج
بهدستآمده  IC50نانوذرات مذکور علیه مرحله پروماستیگوتي
لیشمانیا ماژور و لیشمانیا اينفانتوم به ترتیب  131/3و  36/46تعیین
شد .در مطالعه مشابهي ،در سال  IC50 1393نانوذرات روي ()Zn
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علیه لیشمانیا ماژور  37/5میكروگرم بر میليلیتر گزارش شد که در
مقايسه با نتايج تحقیق حاضر از عدد باالتري برخوردار است و
نشان ميدهد که نانوذرات روي اثر کشندگي بیشتري نسبت به
نانوذرات کیتوزان حاوي کورکومین علیه لیشمانیا ماژور دارند .اين
مطالعه نشان داد که نانوذرات روي باعث القاي آپوپتوز در لیشمانیا
ماژور ميشود [ .]22نتايج مطالعهاي ديگر در سال  1390نشان داد
که نانوذرات طال تعداد آماستیگوت لیشمانیا ماژور را در زخم
لیشمانیايي کاهش ميدهند [ .]23همچنین يك مطالعه در سال 1388

1046

حداد و همكاران
تأثیر نانوذرات نقره بر زخم لیشمانیايي را بررسي کرد و نتايج آن

به  DNAرا از طريق فعالکردن عامل رونويسي P53و بیان

نشان داد که نانوذرات نقره تعداد آماستیگوت لیشمانیا ماژور را در

ژنهاي پروآپوپتوزي موجب ميشود [ .]29کیتوزان بهدلیل وجود

زخم کاهش ميدهند ،اما اختالف تعداد آماستیگوت و نیز قطر

گروههاي آمین آزاد در طول زنجیره پلیمر و توانايي تشكیل کیتین و

زخمها در گروههاي آزمايش و کنترل معنيدار گزارش نشده است

حاللیت خوب در اسیدهاي ضعیفي چون اسیداستیك ،جايگاه

[ .]24اثرات نانوذرات سلنیوم بر لیشمانیا اينفانتوم توسط سفاليي و

مناسبي را در بین پليساکاريدها به خود اختصاص داده است.

همكاران در سال  1391مورد بررسي قرار گرفت و میزان  IC50اين

حاللیت کیتوزان در اسیدهاي ضعیف ،بهدلیل وجود گروههاي آمین

نانوذرات علیه آماستیگوت و پروماستیگوت لیشمانیا اينفانتوم به

نوع اوّل ،بهترين توجیه براي محبوبیت آن نسبت به کیتین ميباشد

ترتیب  10و  25میكروگرم بر میليلیتر گزارش شد؛ مقايسه نتايج

که اين توانايي باعث شده است که کیتوزان بهعنوان يك حامل

مطالعه سفاليي با مطالعه حاضر نشان داد که اثر ضدلیشمانیايي

مناسب دارويي جهت حمل و تحويل ترکیبات دارويي به سلولهاي

(علیه لیشمانیا اينفانتوم) نانوذرات سلنیوم نسبت به نانوذرات

هدف شناخته شود [.]30

کیتوزان حاوي کورکومین بیشتر است [ .]25در مطالعهاي که توسط
 Koideو همكاران در سال  1381با هدف بررسي اثرات

نتيجهگيري

ضدلیشمانیايي کورکومین بر لیشمانیا ماژور در شرايط آزمايشگاهي

نانوذرات کیتوزان بارگذاريشده با کورکومین بر روي

انجام گرفت LD50 ،کورکومین علیه لیشمانیا ماژور 37/6

پروماستیگوتهاي لیشمانیا ماژور و اينفانتوم اثر مطلوبي دارد ،با

میكروموالر محاسبه شد [ .]26در مطالعه صالحین و همكاران در

توجه به شیوع بیماري لیشمانیازيس انجام مطالعات بیشتر در

سال  1381اثـر کورکـومین علیه پروماستیگوتهـاي سـه گونـه

شناسايي مكانیسم اثر اين ترکیب و نیز مطالعات درونتني ميتواند

لیشـمانیا مـاژور ،تروپیكا و اينفانتوم مورد بررسي قرار گرفت

در معرفي ترکیبي مناسب جهت درمان لیشمانیازيس مفید باشد.

و  IC50کورکومین علیه هر سهگونه بهطور میـانگین 3/5
میكروموالر تعیین شد [ .]27در مطالعه  Rasmussenو همكاران

تشکر و قدردانی

در سال  IC50 1380ترکیبات کورکومینوئیدي علیه لیشمانیا ماژور

اين مطالعه در قالب طرح تحقیقاتي دانشجويي انجام شده

بین  7/8تا  21/5میكروگرم در میليلیتر محاسبه شد [.]28

است و نويسندگان از معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم

کورکومین با فعالیت آنتياکسیداني قوي خود موجب مهار سنتز

پزشكي کاشان به خاطر تأمین منابع مالي طرح )طرح تحقیقاتي

راديكالهاي آزاد و غیرفعالکردن و پاكسازي آنها ميشود و

شماره  (97002صمیمانه تشكر و قدرداني مينمايند.

همچنین در مسیر میتوکندريايي ،استرسهاي سلولي مانند آسیب
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