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Abstract
Background and purpose: Application of three-dimensional scaffolds with the ability to
simulate a three-dimensional in vivo environment has opened new perspective on targeted differentiation
and therapeutic use of stem cells. In this study we examined the compatibility of CD93 stem cells with
biodegradable pcl- gelatin scaffold.
Materials and methods: In this experimental study, three-dimensional scaffolds made of PCL gelatin using electrospining synthesis and its molecular structure was tested by SEM electron microscopy.
The scaffold surface was disinfected by UV ray. The hematopoietic CD93stem cells of those isolated
previously were divided into two groups including normal cultured (plate) and culture on scaffolds
(scaffold + cell). The survival and growth of the cells were measured through MTT assay and electron
microscopy at 7, 14, and 28 days after culturing.
Results: Electron microscopic analysis on the seventh day showed appropriate adhesion of CD93
cells on scaffold fibers and secretion of extracellular matrix. Survival rate of the cells at 7, 14, and 28
days after culturing were not significantly different between the two groups. But at the same days
significant differences were observed in the Scaffold + Cell group (P< 0.05).
Conclusion: This study suggests that PCL nanofiber scaffolds has high compatibility with CD93
stem cells and proximity to this scaffold lead to increased survival and growth of the cells. Further studies
on the treatment of tissue damage and scarring by CD93 stem cells using this scaffold can be effective in
increasing treatment efficiency.
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چكیده
سابقه و هدف :استفاده از داربستهای سه بعدی با قابلیت شبیه سازی محیط سه بعدی داخل بدن ،چشم انداز جدیدی
در تمایز هدفدار و استفاده درمانی از سلول های بنیادی گشوده است .در این مطالعه ماا باه بسرسای میازان ساازگاری و ب اا
سلولهای بنیادی  CD93با داربست زیست تخسیب پلی کاپسوالکتون -ژالتین پسداختیم.
مواد و روشها :در این مطالعه تجسبی ،داربست سه بعدی پلی کاپسوالکتون ژالتاین باا اساتفاده از رو

الکتسوریسای

سنتز شد و ساختار مولکولی داربست توسط میکسوسکوپ الکتسونی ( (SEMبسرسی شد .سطح داربسات توساط اشاعه UV

استسیلسازی شد و سلولهای بنیادی خونساز  CD93که قبالً جداسازی شده بودند ،به دو گسوه کشات در محایط معماولی
) (plateو کشت بس روی داربست ) (Scaffold+Cellت سیم شدند .ب ا و رشد سلولها از طسیق  MTT assayو میکسوساکوپ
الکتسونی در روزهای  41 ،7و  82بعد از کشت بسرسی شد.
یافتهها :بسرسی میکسوسکوپ الکتسونی در روز هفتم نشانگس چسبندگی مناسب سلول های  CD93به فیبسهای داربست
و تسشح ماتسیکس خارج سالولی باود .در بسرسای میازان ب اا سالول هاا در روزهاای  41 ،7و  82پاس از کشات ،تفااو
معنیداری بین دو گسوه وجود نداشت ،ولی در گسوه  Scaffold+Cellدر روزهای  7و  41و  82تفاو معنیداری مشااهده
شد (.)p <5/50
استنتاج :نتایج این مطالعه نشان میدهد داربست سلولی نانوفیبس  PCLدارای سازگاری باالئی با سلولهاای بنیاادی CD93

است و مجاور با این داربست باعث افزایش ب ا و رشد سلول ها میشود .استفاده از این داربست میتواند در افزایش کارائی
درمان در مطالعا بعدی در زمینه درمان آسیبهای بافتی و زخمها توسط سلول های بنیادی  CD93موثس باشد.
واژه های کلیدی :داربست نانوفیبس،پلی کاپسوالکتین ،سلول های بنیادی  ،CD93رشد و تکثیس

مقدمه
در سالهای اخیس ،نتایج مفید استفاده از سالولهاای

از بهتسین انواع سلولهای ماورد اساتفاده در پاسوژههاای

بنیادی در سلول درماانی نراس بسایاری از مح این را باه

سلول درمانی است .از ویژگیهای منحصاس باه فاسد ایان

خود جلب نموده است .سلول های بنیادی به عنوان یکی
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بررسی میزان بقاء و رشد سلول های بنیادی  CD93بر روی داربست
سه بعدی زیست تخریب پلی کاپروالکتون -ژالتین

پژوهشی

فریبا ظفری و همکاران

حالت پس از ت سیم سلول ،یکی از سلولهای حاصل در

هستند( .)2-44در دهه گذشاته ،اساتفاده از داربساتهاای

جهت حفظ جمعیت اصلی باقی میماناد و سالول دیگاس در

طبیعی کالژنی به شکلهاای ژل ،صافحه و سااختارهای

مسیس تمایز قسارگسفته و بهعنوان یک سلول چند پتانسیلی

اسفنجی در تسکیب با موادی چون کنادروئتین ساولفا

به سلولهای تخصصی تمایز یافته و قابل تبدیل شدن باه

و سیلیکون ،جهت تسسیع روند تسمیم آسیبهاای باافتی

انواع سلولهای بافتهای مختلف است( .)8،4سلولهاای

پیشنهاد شد( .)43،48ولی به علت باقی ماندن محل اساکار

بنیادی خونساز ) (HSCسلولهایی چند پتانسایلی هساتند

و خااون رسااانی ضااعیف و تحماال انااد

نساابت بااه

که حداقل توانایی تولید ردههای خونساز اصلی از جمله

فشار ،استفاده از داربستهاای طبیعای جاای خاود را باه

لنفوسیت  ،Bلنفوسیت  ،Tگسانولوسایت و مونوسایت را

داربستهای صناعی و نانوفیبس داده اسات کاه فاقاد ایان

دارند .در حادود  5/54-5/0درصاد از سالولهاای مزاز

مشکال

هستند( .)40،41استفاده از اسکافلدهای نانو فیبس

استخوان و در حدود  5/554درصد از سلول هاای خاون

مشابه - PCLژالتین ،با ایجاد اتصال سالولی بسایار قابال

محیطی و بند ناف را تشکیل میدهند( CD93 .)3یکی از

توجه ،رشد و خون رساانی غنای ،سااختار ساه بعادی از

انواع سالولهاای بنیاادی  HSCاسات کاه باا دارا باودن

جمعیت سلولهای فیبسوبالسات در محال آسایب ایجااد

قابلیت تجدید نسل ،تمایز ،مهاجس و تکثیاس بااال باسای

میکند که این نوع از داربسات را باه گزیناهای مناساب

استفاده در تسمیم ضایعا بافتی مد نرس است( .)1-7یکی

جهت تسمیم آسیبهای بافتی تبدیل کسده است(.)46-42

از مهمتاسین محادودیتهاای اساتفاده درماانی از تماایز

با توجه به اهمیت و جایگاه درمانی سلولهای بنیادی در

سلولهای بنیادی به سمت بافتهای خاص ،تفاو فیزیکی

کشااور و ن ااش بسجسااته اسااکافلد در افاازایش کااارائی

محیط خارج بدن نسبت به محیط داخلی بدن اسات کاه

درمانی این سلولها ،در مطالعاه حاضاس ماا باه سااخت و

موانع جدی در تمایز هدف یافتاه سالولهاای بنیاادی باه

بسرسی میزان سازگاری داربست صاناعی -PCLژالتاین

سمت بافتهای خاص ایجاد میکند .در محایط طبیعای

با سلولهای بنیادی خونساز  CD93پسداختیم.

بافتهای بدن ،محیط  3بعدی طبیعی شابکهای از فیبسهاا
با منافذ نانومتسی ایجاد میکند که تماس بین سلولهاا را
بسقسار میکنند و قادر مکاانیکی بافات هاا را افازایش
میدهاد و از طسفای دستسسای سالولهاا را باه اکسایژن،
هورمونها و مواد غذایی تسهیل میکند .جهت بسطاسف
کسدن این مشکل ،اساتفاده از اساکافلدها باسای ت لیاد و
شبیه سازی محیط طبیعی سه بعدی بافتهاا در مهندسای
بافت در سالهای اخیس مد نرس قسار گسفته است(.)2

مواد و روش ها
تهیه و کشت سلول های بنیادی CD93

ساالولهااای  CD93قاابالً توسااط همااین گااسوه از
مزااز قسمااز اسااتخوان مااو

جداسااازی شااده بودنااد و

توسااط دسااتگاه  FACS SORTERو آنتاایبااادیهااا و
Mouse Hematopoietic Lineage eFluor® 450
) Cocktail (affymetrixو AntiCD93 antibody

اسکافلدها با ت لید از  ECMو بازسازی آن ،محیطی

) ، (ab16285-1/100-unconjugatedتائید شده بودناد.

مناسااب بااسای عملکسدهااای مختلااف ساالولی ازجملااه

جهت کشت سلولها از محیط کشات  Stem spanاساتفاده

چسبندگی ،مهاجس  ،تزاید و تمایز را فساهم میکنناد .در

شد که دارای  45 FBSدرصد penicillin 455 ui/ml ،و

میان اسکافلدها ،استفاده از اسکافلدهای زیست تخسیبپذیس

 SCF ،Sterptomycin 455µg/mlبه میازان  05ناانوگسم

به دلیل میزان سامیت کامتاس آن هاا در مهندسای بافات

بااس میلاای لیتااس IL-6 ،و  TPOبااه میاازان  35نااانوگسم بااس

مورد توجه بیشتاسی اسات .مهامتاسین ایان اساکافلدها

میلیلیتس بود .سلول ها پس از کشت در انکوبااتور باا 37
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عنوان  Asymetric replicationتعسیف میشود .در این

شااااامل پلاااای اسااااتسهای  PGA ،PCL ،PLAو PHB

بقاء و رشد سلول های بنيادی  CD93بر روی پلي کاپروالکتون -ژالتين

درجه ساانتیگاساد و  0 CO2درصاد نگهاداری شادند و

 Polaran SC7620 sputter coaterپوشش طال داده شد

محایط کشاات در فواصال زماانی  3روز یکبااار

مدل

تعاوی

صور گسفت.

و نمونهها توسط میکسوسکوپ الکتسونی اسکنین

 Hitachi (Japan), S-416 ,FESEMدر ولتاژ  40کیلوولت

تهیه اسکافلد PCL

فیبسها به وسیله ناسم،افازار Microstructure Measurement

بااسای تهیااه اسااکافلد پلاای کاااپسوالکتون 2 ،گااسم

و بسنامه  SPSSارزیابی شد .نهایتاً اسکافلدهای تهیه شده

پلیکاپسوالکتیک اسید در  455سی سی کلسوفسم و دی

در قطعا گسد باه انادازه کاف یاک خاناه از پلیات 81

متیل فسماماید ( )DMF, N,N-Dimethylformamideباا

خانه بسیده شد و هس طسف آن به مد دو ساعت در زیس

نسبت  4:3مخلوط گشت .محلول پلیمس به درون ساسن

هود تحت تابش نور  UVقسار گسفت و ساپس در پلیات

 0 mlبااا سااس سااسن

 84 Gکشاایده شااد و از نااازل 3

 81خانه قسار داده شد.

سانتیمتسی استفاده شد .محلاول باا ساسعت  5/0 ml/hو
ولتاژ  80کیلوولت پمپ گسدیاد .صافحه آلاومینیمی باه

نشاندار کسدن سلول ها و کاشت بس روی اسکافلد

عنوان جمعکننده در فاصله  85سانتیمتسی از ناازل قاسار

یک روز پس از آماده کسدن اسکافلد به رو

باال،

گسفت .نسبت  PCLبه ژالتاین  02باه  18در نراس گسفتاه

سلولها بسروی اساکافلد کاشاته شادند .قبال از کاشات

شد و بسای جمع آوری نانوفایبسهاا باا آرایاش رنادوم از

سلولها بس روی اسکافلد ،جهت نشااندارکسدن سالولهاا از

یک دیسک چسخاننده با سسعت چسخش  4555دور در

 DiIاستفاده شد ،به این تستیب که  0الندا از محلول DiI

دقی ه استفاده شد.

را با  8130الندا  HBSSرقیق کسده و از محلاول حاصال
به ازای هس سایسای محایط کشات ،باه م ادار  8سایسای

بهینه سازی خصوصیا سطحی اسکافلد

محلول رقیق شده  DiIاضافه شد .سپس سلولهای بنیادی

بااسای افاازودن گااسوههااای فعااال دارای اکساایژن

خونساز  CD93نشاندار شده با  ،DiIبا غلرات  4/450باه

) (COOH, OHو میاازان آبدوسااتی روی سااطح پلیمااس

همساه  05الندا محیط کشت به آرامی از طسیق سمپلس باس

جهاات اف ازایش چساابندگی و رشااد ساالول هااا از رو

مسکز اسکافلد منت ل شاد .بعاد از گذشات ساه سااعت،

 Plasma treatmentاستفاده شد .بسای این منراور تیماار

 105الندا محیط کشت به همساه  35نانوگسم بس میلیلیتاس

سااطح نااانو فایبسهااای اسااکافلد بااا اسااتفاده از دسااتگاه

 IL-6و  TPOبه هس پلیت اضافه شد و مجدداً انکوبه شد.

)Diener Electronic Plasma Generator (Germany

با فسکانس پایین  15کیلو هستز انجام شد و فشار محفراه
تا  5/1میلی بار پائین آورده شد .سپس اکسیژن خالص به
مد  3-0دقی ه به چمبس واکنش وارد شد و پاس از 85

پنج روز پس از کشت سلولها بس روی اسکافلد ،مساحل
آمادهسازی سلولها انجام شد و مورفولوژی سالولهاا و
چسبندگی آن ها باه اساکافلد باه وسایله میکسوساکوپ
الکتسونی اسکنین

 SEMبسرسی شاد و از سالول هاای

دقی ه ،نمونه ها از داخل محفره خارج شدند.

روی اسکافلد عکس گسفته شد.

بسرسی مورفولوژی توسط میکسوسکوپ الکتسونی

بسرسی میزان ب ا سلول ها از طسیق

MTT assay

باااسای بسرسااای مورفولاااوژی الیااااف اساااکافلد

بسرسی میزان زنده بودن سلولهای بنیاادی خونسااز

از میکسوساااکوپ الکتسونااای ( (SEMاساااتفاده شاااد.

 CD93بس روی اسکافلد با استفاده از تست MTT assay

باااسای ایااان منراااور ساااطح داربسااات باااا اساااتفاده از

انجام گسفت .جهت آمادهسازی سلولها بسای این تست،
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بسرسی شاد و از آنهاا تصاویس تهیاه شاد .قطاس میاانگین

پژوهشی

فریبا ظفری و همکاران

ابتدا سلولها درون پلیت  81خانه به تعداد  451×8کاشته

بسرسی میزان چسبندگی و رشد سلول ها بس روی اسکافلد

به میزان  45درصد حجم محیط داخال پلیات از محلاول

خونساز  CD93بس روی اسکافلد نانوفیبس ،PCL-Gelatin

 MTTبا غلرت  0 mg/mlبه هس خانه اضافه شد.

تصاویس باه دسات آماده از میکسوساکوپ الکتسونای در

پس از  1ساعت انکوباسیون در انکوباتور ،محلول MTT

روز هفتم پس از کشت سلولها بس روی اساکافلد تائیاد

خارج شده و باسای حال شادن بلورهاای تاهنشاین شاده

کننده چسبیدن مناسب سلولها بس روی اسکافلد و تسشح

فورمااازون از محلااول  DMSOو  Shakerاسااتفاده شااد.

ماتسیکس خارج سلولی توسط سلولهاا باوده کاه مویاد

پس از بیست دقی ه ،محلاول  DMSOباه پلیاتهاای 36

بسقساری ارتباط مناسب سلول با ساختار و جنس داربست

خانه منت ل شده و میزان جذب نوری محلول باا اساتفاده

میباشد (تصویس شماره .)8

استو

از دسااتگاه اسااپکتسوفوتومتس در طااول مااوج  075نااانومتس
تعیین شد.

یافته ها
بسرسی ساختار وقطس فیبسهای اسکافلد توسط میکسوسکوپ
الکتسونی

تصر شما

پااس از بسرساای قطااس فیبسهااای اسااکافلد بااه رو

م :2تصویس میکسوسکوپ الکتسونی اسکنین

از سالول هاای

بنیادی خونساز  CD93بس روی اساکافلد  (A) .PCL-Gelatinتصاویس

الکتسوریسااای تصاااادفی ،بسرسااای زیاااس میکسوساااکوپ

روز هفتم (B) ،تصویس روز چهاردهم ،هس دو تصاویس گویاای چسابندگی

الکتسوناای  SEMو آنااالیز دادههااا توسااط نااسم افااازار

مناساب سالولهاا باه فیبسهااای داربسات و تسشاح مااتسیکس خااارج

 Microstructure Mesurmentو بسنامه  ،SPSSمیاانگین

سلولی می باشد.

قطاس فیبسهاا  057/13ناانومتس تخماین زده شاد کاه بااسای
اتصال و رشد سلول های بنیادی مناسب به نرس مایرساد
(تصویس شماره .)4

بسرسی میزان ب ا سالول هاا باس روی اساکافلد از طسیاق
تست MTT

بعااد از کاشاات ساالولهااا در گااسوه هااای  Plateو
 Scaffold+Cellدر گاااسوههاااای  7و  41و  82روزه در
پلیتهای  81خانه جداگانه ،آزمون  MTTجهت بسرسی
میزان زنده بودن سالولهاا انجاام شاد .نتاایج در نماودار
شماره  4نمایش داده شده است .نتایج این بخش نشاانگس
سازگاری مناسب و عدم سمیت اسکافلد PCL-Gelatin

بسای سلولهای  CD93مایباشاد .اگاس چاه میازان زناده
تصوور شما و

م :1تصااویس ساااختار و قطااس فیبسهااای تشااکیل دهنااده

اسااکافلد  ،PCL-Gelatinبااسای تهیااه عکااس از سااطح اسااکافلد ،بااا
استفاده از  ،Polaran SC7620 sputter coaterپوشش طاال داده شاد
و تصویس توسط میکسوساکوپ الکتسونای اساکنین
 ,FESEMدر ولتاژ  40کیلو ولت تهیه شد.

مادل

, S-416

بودن در گسوهها در روزهاای مشاابه تفااو معنایداری
نداشت ،ولی در گسوه  Scaffold+Cellدر روزهاای  7و
 41و  82تفاو معنیداری مشاهده شاد ( )p <5/50کاه
این تفاو دلیلی بس افزایش میزان زناده باودن سالولهاا
توسط اسکافلد است.
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شد ،پس از گذشت  41 ،7و  82روز از کاشت سلولها،

در بسرساای میاازان چساابندگی ساالولهااای بنیااادی

بقاء و رشد سلول های بنيادی  CD93بر روی پلي کاپروالکتون -ژالتين

خونساز CD93روی این اسکافلد پسداختیم ،ما موفاق باه
ساانتز داربساات نااانو فیبااس  PLCبااا میااانگین قطااس فیبسهااا
 057/13نانومتس باا رو

الکتسوریساندگی شادیم نتاایج

بسای سلولهای  CD93میباشد و بسرسی میکسوساکوپ
الکتسونی نشانگس اتصال و چسبندگی مناسب سلولهاا باا
ن وورر ماوو

م:1منتااایج تساات  MTTبااین گااسوه هااای  Plateو

 Scaffold+Cellدر هفاات ،چهااارده و بیساات هشااتمین روز پااس از
کاشت سلول ها .میزان زنده باودن در گاسوه هاا در روزهاای مشاابه
تفاااو معناای داری نداشاات ،ولاای در گااسوه  Scaffold+Cellدر
روزهای  7و  41و  82تفاو معنی داری مشاهده شد (.)p <5/50

بحث

داربست در روز هفتم بعد از کشت است.
 Monicaو همکارانش در مطالعهای موفق به رشد و
تکثیااس ساالولهااای بنیااادی خونساااز همااساه بااا حمایاات
سلولهای استسومایی بسوی اسکافولد  3-Dفیبسینی شدند
و میزان تکثیس سلولهای  HScو اتصال آنها به داربست
در محل زخم بسیار کارآمدتس از مطالعا قبلی گازار
شد و نتایج موید این مطلب بود که در میان اسکافلدهای

مطالعااا مهندساای بافاات نشااان ماایدهااد کااه

زیست تخسیب  PCLدر زمینه تسمیم آسیبها موفق عمال

داربستهای زیست تخسیبپذیس سازگار با سلولها باید

میکند و این داربست با سلولهاای خونسااز ساازگاری

در حد امکان از لحاظ بیولوژیکی ،شایمیائی و فیزیکای،

مناسبی دارد( .)80در مطالعه دیگسی نوبخت و همکااران

ساختاری مشابه ساختار ماتسیکس خارج سلولی )(ECM

موفق به کشت کارآمد سلولهاای بنیاادی فولیکاول ماو

داشته باشند( .)43بسای دساتیاابی باه رشاد بهیناه ،یاک

) (HFSCبس روی اسکافلد  PCLگشتند و ایان اساکافلد

داربست باید در حد امکان ،ساختار و عملکسد  ECMرا

را بسای چسبندگی و رشد سلولهای بنیادی فولیکول مو

بسای سلول ها ت لید کند .نانوفیبسها به عنوان مفیاد تاسین

مناسب معسفی کسدند( .)86نتایج ایان مطالعاه و مطالعاا

ساختار در بین داربستهای مصنوعی مورد توجه هستند

مااستبط نشااانگس سااازگاری بساایار مناسااب ساااختار ن اانو

و با ایجاد فضاای ساطحی مناساب و دارا باودن خاواص

فیبسهای  PCLبا انواع مختلف سلولهاای بنیاادی اسات.

انعطافپذیسی و زیست تخسیبپذیسی ،توان ایجاد محیط

در بسرسی میزان رشد سلولهای  CD93نتایج ما نشاانگس

مناسب همانند ساختار کالژن در  ECMرا دارند(.)84،85

افزایش معنیدار رشد در گاسوه  Scaffold+Cellدر م ایساه

در بین انواع پلیمسهای ناانوفیبس ،پلایکااپسوالکتونهاا از

با گسوه فاقد داربست ) (Pleteاست .در مطالعاه دیگاسی

جنس پلایاساتس دوگاناه دوسات هساتند و در تولیادا

 shamsasenjanو همکارانش گزار

داروئی استفاده شده و به عنوان پلیمسهای زیست سازگار

از داربساات نااانوفیبس  pclباعااث افاازایش رشااد و تکثیااس

و غیس سمی معسفی میشوند( .)84مطالعاا جدیاد نشاان

سلولهای بنیادی خونساز  CD34میشود( .)87یافته های

ماایدهااد کااه داربسااتهااای بااس پایااه  ،PCLکاندیاادای

این مطالعا

نشانگس تاثیس قابل توجاه نانوداربسات PCL

نویدبخشی بسای مهندسی بافت استخوان هساتند و باسای

در افزایش تکثیس سلولهای بنیادی خونساز است باا ایان

رشد بهینه انواعی از سلولهای بنیاادی مایتوانناد ماورد

وجود مکانیسم مولکولی درگیس در این امس هنوز روشان

استفاده قاسار بگیسناد( )81،83در ایان مطالعاه ماا باه سانتز

نشده است .گزار

شده است که نانوفیبسهای پلی آمید

اسکافلد زیست تخسیب نانو پلیکااپسوالکتون -ژالتاین،

از طسیااق فعااال سااازی مساایسهای ساایگنالین

بهینه سازی و بسرسی ب ا و سازگاری سلولهای بنیاادی

 PI3K/AKTباعث افزایش تکثیس و همانندسازی سلولهای
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فریبا ظفری و همکاران

 هم از لحاظ جنس و هام از لحااظ سااختار الیاافPCL

بنیادی خونساز میشوند که احتماالً در داربستهاای ناانو

CD93 بسای چسبیدن و رشد سلولهای بنیاادی خونسااز

 نیز فعال سازی ایان مسایسها باا رشاد و تکثیاسPCL فیبس

 با.مناسب و فاقد سمیت شیمیائی بسای این سلولها است

سلولها در ارتباط باشد با این وجود اثبا این ادعا نیااز

 باه نراسCD93 توجه به پتانسیل باالی تسمیمی سلولهای

.به بسرسیهای مولکولی بیشتسی دارد

آینده در صور استفاده هم زماان

میرسد در مطالعا

نتایج این مطالعه نشانگس چسبندگی مناساب و افازایش

 ژالتاین- و داربست پلیکاپسوالکتسونCD93 از سلولهای

PCL  باس روی داربسات ناانوفیبسCD93 رشد سلولهای

.نتایج قابل توجهی در تسمیم اسیبهای بافتی حاصل شود

است طبق یافته های حاضس میتوان نتیجه گسفت اسکافلد
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