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گسترش و پيشرفت روش های استخراج، خالص سازی و اصالح پروتئين های کراتين به دست آمده از مو، پشم، پر، سم، شاخ و ناخن باعث 
شده  است تا استفاده از این پروتئين در توليد زیست  ماده ها و منسوجات پزشکی به شدت افزایش یابد. کراتين به دليل زیست سازگاری 
و زیست تخریب پذیری مطلوب، وجود توالی های آمينواسيدی RGD و LDV که در چسبندگی سلولی بسيار حائز اهميت هستند و 
همچنين توانایی آرایش یافتگی به شکل های مختلف فيبر، فيلم، ژل و اسفنج در کاربردهای پزشکی چون انتقال دارو، مهندسی بافت و 
درمان زخم به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته  است. در این مقاله، مروری بر ساختار کراتين، نحوه استخراج آن، زیست ماده های 
کراتينی توليد شده و کاربردهای کراتين در پزشکی صورت گرفته است. همچنين در انتها، به شکل خالصه به برتری های کراتين نسبت 
به پروتئين هایی از جمله ژالتين، سلولز، آليجينات، کالژن و کيتوسان اشاره شده است. با توجه به ویژگی های جالب توجه کراتين، می توان 

انتظار داشت این پروتئين جایگاه قابل توجهی در توليد منسوجات پزشکی بدست آورد.

1- مقدمه
پروتئيــن، فراوان تریــن مولکول های آلــی موجود در 
سلول های زنده و متشکل از یک یا چند زنجير پلی پپتيد 
است که هر زنجير نيز از اتصال آمينواسيدها به یکدیگر 
از طریق پيوندهای پلی پپتيدی تشکيل شده است. این 
زنجيرهای پلی پپتيدی که به منظور تشکيل یک ساختار 
سه بعدی منحصر به فرد حين سنتز تا می خورد، به وسيله 
ترتيب آمينواسيدهای موجود در آن شناسایی می شود. 
شکل 1 ســاختار کلی پروتئين ها را که در چهار سطح 
بررسی می شود نشان می دهد. هر ساختار مبنای تشکيل 

ساختار باالتر است. ]1[
کراتيــن یکی از خانواده پروتئين هــای ليفی موجود در 
طبيعت اســت که در پســتانداران، خزندگان، پرندگان 

و ماهی ها و در تمامی قســمت های بدن از جمله شاخ، 
خز، پشــم، پوست، پر و ... یافت می شــود. به طور کلی 
»کراتين« اشــاره به پروتئين های نامحلولی دارد که در 
فيالمنت های واسطه  یافت می شود و به بخش عمده ای 
از اپيتليای سيتوپالسمی و ساختارهای فرعی اپيدرمال 
مانند مو، پشــم، شــاخ و ناخن تبدیل می شود. عملکرد 
اوليه کراتين ها، محافظت از سلول های اپيتليال در برابر 
تنش های مکانيکی و غير مکانيکی اســت که می تواند 
به مرگ سلول منجر گردد. کارکردهای دیگر کراتين ها 
شامل نشانه گذاری یاخته ، پاسخ به استرس ها و آپوپتوز 
)خزان یاخته ای یا مرگ برنامه ریزی شــده سلول( است. 
کراتين به طور کلی یک ماده تنها در نظر گرفته می شود 
در حالی که ترکيبی از پروتئين ها و آنزیم هاست. شکل2 
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نمای کلی از آمينواسيدها، کراتين و فيالمنت های واسطه را نشان می دهد. 
به طور کلی به جز پشم و مو، استفاده از کراتين در شکل طبيعی آن دشوار 
است و بنابراین، برای کاربردهای گوناگون استخراج می شود. عالوه بر این، 
پپتيدهای تشکيل دهنده پروتئين وقتی درون توالی پروتئين قرار دارد، 
فعال نبوده اما زمانی که آن را بتوان از توالی پروتئين خارج کرد به عنوان 
یک ماده زیست فعال می توان کاربردهای مختلفی برای آن تعریف کرد. 

تقسيم بندی کراتين
براساس ساختار و خواص متمایزی که کراتين ها دارند به دو دسته »نرم« 
و »سخت« تقسيم می شوند. کراتين های نرم آن هایی هستند که به عنوان 
فيالمنت های واسطه در اپی تليال یافت می شوند. این دسته از کراتين ها به 
طور عموم، در بسته های چيده شده ای قرار دارند و مسئول انعطاف پذیری 

مکانيکی سلول های اپی تليال هستند. 
کراتين های سخت آن هایی هستند که در آرایه های منظمی در ماتریس 
پروتئين های غنی از سيستئين در مو، ناخن، سم، منقار، پنجه و ... یافت 

می شود و به ساختار سخت اپيدرمال کمک می کند. 
همچنين کراتين را براســاس ساختار آن می توان به دو دسته α-کراتين 
و β-کراتين تقســيم کرد. α-کراتين به صورت ليفی و ریشــه ای است و 
شامل یک ساختار مارپيچ همراه با ميکروفيبریل هایی است که در ماتریس 
آمورف کراتين جاســازی شــده و در امتداد محور ليف قرار گرفته  است. 
این مناطق آمورف حاوی مقادیر گوگرد باالیی با پيوندهای دی سولفيدی 

گوناگونی از باقيمانده های سيستئينی است. 
β-کراتين ها در ساختار سخت ایجاد می شوند و حالليت کم دارد و عمدتا 
چون این نوع کراتين، الیه های بيرونی را تشکيل می دهد دارای مقاومت 
شيميایی و مکانيکی بسيار زیادی است. شکل 3 ساختار سه بعدی پروتئين 
کراتين α و β را نشان می دهد. همچنين در جدول 1 نمونه هایی از مواد 
بــر پایه کراتين های گوناگون α و β و همين طور ترکيب آن ها مشــاهده 

می شود.  
بسته به نقطه ایزوالکتریک، کراتين ها را می توان به دو دسته اسيدی )نوع 
Ⅱ( و بازی )نوع Ⅱ( نيز تقسيم کرد. در جدول 2، مشخصات دو نوع کراتين 
بر اســاس اندازه و نقطه ایزوالکتریک آمده است.  اگر چه کراتين ها نقطه 
ایزوالکتریک متفاوتی دارند اما نوع و ترتيب آمينواسيدها در کراتين های 
اسيدی و بازی مشابه به نظر می رسد. به عنوان مثال، کراتين پوست انسان 
و پوست حيوانات مختلف ترکيب مشابهی از آمينو اسيدها را نشان می دهد. 
در ایــن مقاله ما به بررســی الياف پروتئينی به عنــوان منابع کراتينی 

می پردازیم.
 

الياف پروتئينی
پشم

 پشم به عنوان یکی از قدیمی ترین الياف شناخته شده است که در دسته 
اليــاف طبيعی پروتئينی قرار گرفته و به دليل خواص منحصر به فردش 

شکل 1- ساختار چهارگانه پروتئين

شکل 2- آمينو اسيدها، کراتين و فيالمنت های واسطه ]2[
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از اهميت فراوانی در صنایع نســاجی برخوردار است. ساالنه بيش از 2/5 
ميليون تن پشم در سراسر جهان توليد می شود. ایران در سال های اخير، 
همواره جزء ده کشور برتر دنيا در توليد این الياف ارزشمند بوده است. ]3-

4[. بر اساس تخمين های صورت گرفته، پشم بيش از 170 نوع پروتئين 

گوناگون به صورت غير یکنواخت دارد که در آن توزیع شــده است. این 
ترکيب پيچيده و غير همگن ســبب ایجاد خواص فيزیکی و شيميایی 
متفاوت در قســمت های گوناگون ليف گردیده اســت. زنجيرهای پلی 
پپتيدی به وسيله برهم کنش های کوواالنسی و غيرکوواالنسی به یکدیگر 
اتصال یافته و پروتئين های مختلف در پشم را به  وجود می آورد.  مهم ترین 
پيوند در پشــم، پيوند دی ســولفيدی محتوی گوگرد است که در حين 
رشد ليف طی فرآیندی به نام کراتينه شدن تشکيل می گردد. این پيوند 
سبب نامحلول شدن الياف کراتينی در آب و پایداری آن در برابر حمالت 
شيميایی و فيزیکی می گردد. پيوند حائز اهميت دیگر، پيوند ایزوپپتيد بين 
آمينواســيدهای بازی یا اسيدی است. عالوه بر این پيوندهای شيميایی، 
بر هم کنش های دیگری بين گروه های جانبی آمينو اسيدها نيز وجود 
دارد که به پایداری ليف در شــرایط تر و خشک کمک می کند. پروتئين 
پشم )کراتين( از آمينواسيدهای مختلف با عوامل متفاوت تشکيل شده که 
به وسيله عمليات آبکافت، جداسازی و شناسایی می شود. آمينواسيدهای 
اسيدی شامل اسپارتيک اسيد، گلوتاميک اسيد، اسپارجين و گلوتامين و 
آمينو اسيدهای بازی شامل ارجينين، الیسين، هيستيدین و تریپتوفان 
می باشد. بنابراین ليف پشــمی آمفوتر بوده و می تواند پيوندهای داخلی 
نمکی برقرار نماید. در نقطه ایزوالکتریک )pH=4/8-4/9( تعداد گروه های 
کاتيونيک و آنيونيک برابر شده و ليف در پایدارترین شرایط خود قرار دارد 
]3[. رابطه 1، وضعيت پروتئين پشم را در شرایط اسيدی، بازی و خنثی 

نشان می دهد. 
 

)1(

جدول 1- نمونه هایی از منابع کراتين دار موجود در طبيعت

جدول 2- تقسيم بندی کراتين بر اساس اندازه و نقطه ایزوالکتریک

شکل 3- شماتيکی از ساختار سه بعدی پروتئين کراتين )الف(، مارپيچ α با تاب خوردن 
زنجيرهای پلی پيتيدی به شکل پيچ به وجود می آیند )ب(، ساختار صفحه ای β نتيجه 

پهن شدگی و کشيده شدن بيشينه زنجيرهای پلی پپتيدی است )ج(.
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عالوه بر اتصاالت یونی، آمينواســيدهای محتوی گروه های هيدروکسيل 
)مانند سرین، تایروسين و ترونين( قادر به برقراری پيوندهای هيدروژنی 
بين مولکولی بوده و لذا به پایداری ليف کمک می کند. بر خالف ســایر 
پروتئين ها، تعدادی از این آمينواسيدها دارای زنجيرهای جانبی محتوی 
گوگرد اســت که می توان به سيســتين، سيستيک اســيد، متيونين، 
تيوسيستين و لنتيونين اشاره کرد.    از ميان این آمينواسيدها، سيستين 
محتوی بيش ترین مقدار گوگرد به شکل پيوندهای دی سولفيدی است. با 
وجود این که پيوندها در ليف خشک پایدار است، آرایش ليف تحت تنش 
در حضور حرارت و آب به آسانی تغيير می کند. این پدیده سبب سهولت 
در تغيير آرایش ســاختاری پروتئين پشم شده و در نتيجه به آزاد شدن 

تنش های مولکولی در ليف منجر می گردد.
در مجموع نه تنها پيوندهای نمکی )ناشی از بر هم کنش الکترواستاتيک 
بين گروه های آنيونی و کاتيونی زنجير جانبی( و هيدروژنی )بين گروه های 
دهنده الکترون مانند هيدروکسيل و آمين و گروه های پذیرنده الکترون 
مانند کربوکسيل( به پایداری ليف پشمی کمک می کند؛ بلکه پيوندهای 
دی ســولفيدی بين باقی مانده های سيســتينی، پيوندهای کوواالنسی 
ایزوپپتيدی بين باقی مانده های گلوتاميک اسيد و الیسين و نيروهای آب 
گریز بين زنجيرهای جانبی غيرقطبی آمينواسيدها نيز در این امر دخالت 

موثری دارد ]5و6[.

الياف پر
الياف پر نيز به عنوان یک ليف پروتئينی دیگر، حدود 5 تا 7 درصد وزن 
ماکيان را تشــکيل می دهد و دارای خصوصيات منحصر به فردی چون 
انعطاف پذیری، سختی سطح، نســبت باالی طول به قطر، آب گریزی، 
ساختار پيچيده و پایدار، دانسيته و هزینه کم، دوستدار محيط زیست و 
عایق صورتی و حرارتی می باشد. پر ماکيان به علت داشتن پروتئين باال، به 
عنوان منبع تغذیه حيوانات و کود استفاده می شود که فرآیند این فرآوری 
پر هزینه است. همچنين با توجه به مقادیر قابل توجه چربی موجود در پر، 
می توان از آن برای توليد سوخت زیستی استفاده کرد. همچنين به علت 

دانسيته پایين پر، جایگزین مناسبی به عنوان تقویت کننده کامپوزیت ها به 
جای الياف مصنوعی به نظر می رسد. نمودار 1، نشان می دهد که پر مرغ 
به عنوان یک منبع حائز اهميت کراتين مطرح اســت و همين طور روند 

افزایش توليد و مصرف گوشت مرغ، این منبع را حائز اهميت تر می سازد.
اغلــب، پر پرندگان به عنوان محصول ضایعاتی تلقی شــده و هر ســاله 
ميليون ها تن در سراســر جهان توليد می گردد. در اغلب موارد این پرها 
به وسيله سوزاندن و یا دفن کردن از بين می روند؛ در حالی که چنان که 
اشاره شد می توان از آن به عنوان یک منبع پر بازده و کارآمد در مصارف 
متعدد استفاده نمود. همچنين از پر به منظور توليد منسوجات بی بافت و 
پالستيک های زیست تخریب پذیر هم می توان استفاده کرد. الياف پر که 
از پروتئين آب گریز کراتين با استحکام باال تشکيل شده، دارای ساختار 
نيمه بلوری و پيوندهای عرضی اســت.  پر متشکل از 91 درصد پروتئين 
)کراتين(، 1 درصد ليپيد و 8 درصد آب است. الياف بلند و انعطاف پذیر پر 
از کراتين دارای ساختار مارپيچی α تشکيل شده، به نحوی که کراتين های 
صفحه ای β فضای بين مارپيچ های α را پر می کند. پيوندهای هيدروژنی 
بين زنجيرهای گوناگون آمينواســيد سبب استحکام باالی آن می گردد. 
تشکيل سلول های α-کراتين در غالف و تبدیل آن به β-کراتين در بدنه و 
همچنين افزایش پيوندهای عرضی دی سولفيدی در حين کراتينه شدن به 
وقوع می پيوند. کراتين های β ماکيان، یک خانواده چند ژنی از حدود 20 
پروتئين را تشکيل داده که در حين رشد و تقسيم سلولی سنتز می گردد. 
کراتين پر نيز مانند پشم دارای تعداد زیادی پيوندهای عرضی است. با این 
وجود کراتين پشم به لحاظ مورفولوژیکی ساختار پيچيده تری نسبت به 
کراتين پر دارد. پروتئين پشم، ناهمگن و دارای ساختار مارپيچی و وزن 
مولکولی باالتر اســت. )kDa 55-10(  این در حالی است که کراتين پر 
با وزن مولکولی تقریبــا kDa 10 به صورت مولکول پروتئينی کوچک و 
یکنواخت در ابعاد است. نمودار ، توزیع آمينو اسيد های کراتين استخراج 
شــده از پر مرغ و پشم را به یکی از روش های مرسوم استخراج مقایسه 

نموده است. 
تفاوت اصلی دو نوع α-کراتين و β-کراتين در فيالمنت های واسطه می باشد. 

نمودار 1: موجودی جهانی منابع کراتين بر اساس منبع آن )الف( توليد جهانی گوشت به تفکيک نوع آن طی سال های 2013-1999 )ب( 
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این فيالمنت ها در ساختار α-کراتين به شکل مارپيچ های تا خورده α بوده 
که از ترکيب این مارپيچ ها، ميکروفيبریل ها تشکيل می گردد. در حالی که 
ساختار β-کراتين به شکل صفحه ای بوده و قطر فيالمنت های واسطه در 
آن کمتر اســت. سختی ساختار صفحه ای β بيش تر از مارپيچ α بوده و 
رفتار مکانيکی هر دو نوع کراتين به رطوبت محتوی بستگی دارد؛ به نحوی 
که افزایش رطوبت محتوی به دليل جذب رطوبت توسط ماتریس کراتين 

سبب کاهش سختی و مدول می گردد. ]9[
α-کراتين غنی از باقی مانده های سيســتئينی است که با پيوندهای دی 
ســولفيدی، زنجيرهای پلی پپتيدی مجاور را به هم متصل می کند. اگر 
مقدار گوگرد در این ساختار کم باشد، آن گاه α-کراتين، نرم )در پوست( 
و در غير این صورت سخت )در پر، مو و ناخن( ناميده می شود. خاصيت 
ارتجاعی مو و ليف پشمی در نتيجه تمایل ساختار حلقوی پيچشی آن به 
بازگشت به حالت اوليه بعد از کشيده شدن است. اگر تعدادی از پيوندهای 
دی سولفيدی شکسته شود، آن گاه ليف α-کراتين توانایی کشيده شدن 
تا دو برابر طول اصلی را خواهد داشت. در این صورت زنجير پلی پپتيد به 
شکل صفحه ای β در می آید. این تغيير ساختار از شکل α به β در مقادیر 
کشــش کم رخ می دهد. حلقه های مارپيچی پشم تحت تنش در آب به 
شــکل زنجير صاف در می آید. اگر زنجيرها در این شکل کشيده شده با 
برقراری پيوندهای جدید تثبيت نگردد، با حذف نيروی تنشــی قادر به 
بازگشت به شــکل مارپيچی خواهد بود و در حقيقت این تغيير ساختار 
برگشت پذیر سبب ایجاد خاصيت ارتجاع پذیری در پشم شده است]10[.

استخراج کراتين 
برای استخراج ابتدا کراتين را از کورتکس جدا می کنيم، این کار با استفاده 
از مواد شــيميایی  برای شکســتن پيوندهای دی سولفيدی موجود در 

بافت های کراتينه انجام می شود. کراتين های آلفا و بتا از طریق اکسایش 
یا کاهش به ســاختار بدون پيوندهای عرضی خود باز می گردند که طی 
آن سيستين به ترتيب به اسيد سيستيک و سيستئين تبدیل می شود. 
پروتئين های آزاد استخراج شده از طریق محلول های دناتورکننده، محلولی 
ایجاد می کنند که می تواند از طریق فيلتراسيون و دیاليز خالص سازی شود. 
روش های مهم به  کار گرفته شده برای حل کردن و جداسازی کراتين از 
منابع کراتين دار شامل این موارد است: روش احيا، اکسيداسيون، استخراج 
قليایی، انفجار بخار، تجزیه از طریق یون سولفيت )سولفيتوليز( و مایعات 

یونی. 
روش استخراج قليایی به مقادیر قابل توجهی مواد شيميایی قليایی برای 
هيدروليز و خنثی سازی اسيدها نياز دارد. زنجير اوليه کراتين و ساختار 
آن در روش هيدروليز تخریب می شود. در روش احيا از مواد کاهنده مانند 
تيول ها )مثال مرکاپتواتانول( که در بيش تر گزارش ها برای شکستن پيوند 
دی سولفيدی سيســتين )S-S( و تشکيل سيستئين )S-H( آمده است، 
استفاده می شود. علی رغم این واقعيت که ساختار زنجيری کراتين در این 
روش حفظ شــده است اما استفاده از موادی مثل مرکاپتواتانول معایبی 
هم چون گران بودن، ســمی بودن و مضر بودن را به همراه دارد. سولفيد 
ســدیم به عنوان یک جایگزین شيميایی ارزان تر از آن معرفی شده و به 
طور گسترده ای در استخراج کراتين از پشم تا مرحله تشکيل سيستئين 
و سولفونات سيستئين )R-S-S-O3H( به عنوان جایگاه های پایدار برای 
کراتين حل شــدنی به کار می رود ]11[. هر دو روش مقادیر زیادی اوره 
بــرای دناتوره کــردن پروتئين نياز دارد که می توانــد خواص فيزیکی و 

شيميایی کراتين نهایی را تغيير دهد. 
مایعات یونی به طور نســبی حالل های ســبز جدیدتری است که توجه 
زیادی را به خود جلب نموده است و برای بازیافت کراتين از پشم به کار 

نمودار 2- مقایسه توزیع آمينو اسيد های کراتين استخراج شده از پر مرغ و پشم به روش هيدروليز قليایی ]8-7[
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می رود. با این حال، این فرآیند باید تحت جریان گاز نيتروژن انجام شود 
و نياز به کنترل دقيق دما دارد. مواد اوليه باید در مقادیر کم و به مایع داغ 

اضافه شود و کراتين به دست آمده در آب نامحلول است]12[.
   در روش اکسيداسيون برای دهه ها از مواد اکسيدکننده مانند اسيدفرميک 
 )RSO3H( یا پراستيک اسيد استفاده شده  است تا یک اسيدسولفونيک
به دســت آید. فرآیند معموال فرآیندی زمان بر است و بيش از 24 ساعت 
برای زمان واکنش مورد نياز اســت تا بازدهی مناسب به دست آید[13]. 
بســته به وجود یا عدم پيوندهای دی سولفيدی در ساختار کراتين، زیر 
بخش های گوناگونی می تواند حاصل شــود که خواص فيزیکی متفاوتی 

خواهد داشت. 
   ساختار پایدار کراتين با پيوندهای دی سولفيدی در زنجير پلی پپتيدی 
همراه است. این پيوند را می توان با استفاده از مواد شيميایی حاوی تيول 
کاهش داد. مواد کاهنده گوناگونی تحت تاثير شرایط مختلف در حضور 
عوامل دناتوره کننده پروتئين و  pHهای گوناگون گزارش شــده است. به 
عبارتی دیگر، کاهش پيوندهای سيستئينی توسط گروه های تيول مانند 
مرکاپتواتانول و یا تيوگليکوليک اســيد که می تواند کراتين محلول را از 
طریق یک واکنش جابه جایی نوکلئوفيليک برگشت پذیر توليد نماید ]16 
-14[. اوره به عنوان یک دناتوره کننده پروتئين، به  طور عمومی برای افزایش 
 )8 m( حالليت پذیری کراتيــن در آب به کار می رود. اوره در غلظت باال
باعث تورم ساختار کراتين از طریق تضعيف برهم کنش های هيدروفوبيک 
در زنجير پلی پپتيدی و تسهيل اثر کاهنده بر زنجير مذکور می گردد. در 
اکثر مطالعات، تيول قليایی مورد استفاده قرار گرفته است و پژوهش گران 
تالش کرده اند تا با اســتفاده از گاز بی اثر و حذف هوای فضای پيرامون 
تيول، اکسيداســيون خود به خودی تيول را کاهش دهند. ورود نيتروژن 
در فرآیند باعث پيچيده تر شدن کار گشته و گاهی ممکن است به علت 
اکسيداســيون خودکار صورت گرفته ترکيباتی با برخی از ناخالصی های 

نمونه ها در حمام های گوناگون ایجاد سازد. 
 در بســياری از مطالعات، استخراج کراتين از پشم با هدف دست یابی به 
پروتئين تخریب شــده با بازدهی باال بررسی شده است. با این حال، در 
بســياری از این مطالعات، فرآیند در دمای باال یا pH باال انجام شده که 
منجر به تخریب پروتئين و تشــکيل النتيونين در طول فرآیند گردیده 

است ]17[.  
اغلب مطالعات صورت گرفتــه فاقد اطالعاتی در مورد خواص فيزیکی و 
شيميایی کراتين به دست آمده است. شاید به دليل روش های آماده سازی 
دشــوار و بی ثباتی کراتين کاهش یافته، خواص کراتين استخراج یافته 

کاهش یافته مورد ارزیابی قرار نگرفته است. 
یامائوچی و همکاران با استفاده از اوره، 2-مرکاپتواتانول و سدیم دودسيل 
سولفات )SDS( توانستند یک محلول کراتين کاهش یافته ثابت و پایدار 
با بازدهی استخراج 50 – 45 درصد تهيه نمایند. دودسيل سولفات سدیم 
نرخ استخراج و پایداری کراتين بازیافتی در محلول آبی را افزایش می دهد. 
با حذف 2-مرکاپتواتانول و اوره در طی آناليز، پلی پپتيدهای کراتين می 
تواند تجمع یافته و سيســتين می تواند اکسيده شود. با استفاده از سطح 

فعال می توان از تجمع زنجير پلی پپتيدی جلوگيری کرد ]18[. 
هنگامی که در فرآیند اســتخراج کراتين از مقدار زیادی SDS استفاده 

می شــود، اکسيداسيون کراتين به آهستگی صورت می گيرد. البته گروه 
دیگری از پژوهش گران، هيچ رابطه مثبتی بين بازدهی استخراج کراتين و 
مقدار دودسيل سولفات سدیم پيدا نکردند. به دليل تشکيل یک کمپلکس 
بين سطح فعال و کراتين، مقدار کمی دودسيل سولفات سدیم می تواند در 

روش توليد فيلم یامائوچی باقی بماند. 
برای تایيد این یافته ها، شــرویين  و همکاران مشــاهده کردند که تنها 
SDS  %67 افزوده شــده پس از 24 ســاعت دیاليز و 80% آن پس از 65 
ساعت حذف شده است و 20% آن در کراتين استخراج شده نهایی باقی 
مانده است ]19[. شایان ذکر است وجود این باقی مانده سطح فعال باعث 
نمی شــود که هيچ اثری بر ایمنی کراتين استخراج شده بگذارد؛ چرا که 
محققان هيچ ســميت سلولی فيبروبالستی یا اثر منفی بر هضم کراتين 
توسط تریسين مشاهده نکردند. با این حال باقی مانده SDS بایستی در 

مصارف غذایی و دارویی در نظر گرفته شود. 
در مطالعه ای که توســط گوپتا  و همکاران در سال 2012 در خصوص 
اســتخراج پروتئين کراتيــن طبيعی از پر مرغ انجام شــده اســت، از 
احياکننده های مختلف استفاده شده است. نقش عوامل احياکننده کاهش 
ثبــات الياف کراتينی موجود در پرها می باشــد. این واکنش گرها، پيوند 
دی سولفيدی، هيدروژنی و اتصاالت نمکی الياف کراتينی را به منظور حل 

کردن آن ها و تبدیل به محلول پروتئينی می شکند ]20[.
اطالعات در مورد رفتار اتصال ســطح فعال به کراتين برای کاربرد بالقوه 
کراتين حائز اهميت است. اگر چه این اثر متقابل بسته به نوع منبع کراتين 
)مو، پشم، ناخن و ...(  به علت ساختارهای ثانویه و سوم و اختالف درجه 

اتصال عرضی پيوندهای دی سولفيدی می تواند بسيار پيچيده باشد.
سطح فعال های کاتيونيک و خنثی به اندازه سطح فعال های آنيونيک مانند 
SDS موثر نيست. برخی مطالعات اوليه نشان داد که افزایش غلظت تيول 

به باالی m 0/5 تاثير کمی بر استخراج کراتين دارد. 
با این حال کياهارا  و همکاران نشــان دادند که m 0/5  2-مرکاپتواتانول 
به کار می رود صرفا نوع اپيدرمال کراتين ها مثل کراتين متمایزکننده پوست 
می تواند استخراج گردد؛ در حالی که انواع کراتين مو می تواند با افزایش 

غلظت تيول به m 2 استخراج گردد ]21[. 
ناکامورا  و همکاران یک روش اصالح شــده از روش یامائوچی با ترکيب 
تيواوره و اوره همراه با MEC به عنوان ماده کاهنده پيشــنهاد دادند. این 
روش که به روش شيندای شناخته شده است و در دانشگاه شينشو  توسعه 
یافته بر این اساس است که ترکيب تيو اوره و اوره همراه با MEC می تواند 
پروتئين را از قشــر کورتکس به طور موثرتری در مقایســه با روش های 
معمولی حذف کند. پژوهشگرانی که روش شيندایی  را با روش یامائوچی  
مقایسه کردند گزارش داده اند که راندمان روش مذکور 65% بود که نسبت 
به راندمان روش یامائوچی که 50-45% اســت به طور معناداری بيش تر 
است. همچنين پروتئين استخراج شده با روش شيندایی شامل کراتين 
با وزن مولکولی باال )kDa 135-110(، متوســط )kDa 60-40( و پایين 
)kDa 20-10( است؛ در حالی که در روش یامائوچی صرفا پروتئين با وزن 

مولکولی 40 تا 60 کيلو دالتون حاصل می شود ]22[.
به همين علت ناکامورا و همکاران، افزودن تيواوره را پيشــنهاد کردند تا 
جداســازی پروتئين های کراتين بهبود یابــد. محققان همچنين روش 
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شيندایی را بر روی منابع گوناگون )پر مرغ، پشم و ...( آزمودند و راندمان 
باالی 75% گزارش شــد که در مقایسه با راندمان 12- 5% به دست آمده 
در روش شيندایی در تمامی نمونه های کراتين آزموده شده موثرتر بود و 
بنابرایــن، این روش را می توان در همه انواع منابع کراتين دار به کار برد. 
علی رغم راندمان باال و توانایی استخراج کراتين از مواد کراتينه گوناگون با 
این روش، پروتئين حاصل شــده فقط می تواند در شکل کاهش یافته در 
محلول نگهداری شود و نياز به مواد احياکننده برای باقی ماندن در محلول 

الزم است]22[. 
کراتين حاصله پس از برداشت از MEC رسوب می کند و بنابراین استفاده 
از دیاليز برای حذف اوره، تيواوره و MEC می تواند روی حالليت کراتين 
اثر بگذارد. به عالوه، پایداری محلول به مقدار زیادی بســتگی به نسبت 
غلظت MEC  به اوره دارد و تغييرات کوچک در این نسبت می تواند باعث 

ته نشينی و رسوب پروتئين گردد. 
محصوالتی که توسط پروتئين استخراج شده به روش شيندایی می توان 
تهيه کرد بسيار محدود بوده و توليد موادی مثل هيدروژل کراتين بسيار 
دردســر ساز است. باروس با ثبت پتنت، توانست بر بی ثباتی پروتئين در 
روش شــيندایی غلبه کند. در این روش، محلول پروتئين تغليظ شده تا 
جایی که اوره شروع به بلورینه شدن می کند. سپس محلول در معرض هوا 
یا اکسيده شدن قرار می گيرد که منجر به تشکيل هيدروژل االستيک و 
انعطاف پذیر با خواص خوبی برای شکل دادن، پردازش و بررسی و کنترل 
می گردد. این هيدروژل هم چنين به منظور حذف تمامی عوامل شيميایی 

اضافه شسته  شود.
اخيرا ژو  و همکاران، MEC را با سيستئين که یک ماده کاهنده دوستدار 
محيط زیست است جایگزین کرده اند. این محققان پيشنهاد کرده اند که 
یک شکست کنترل شــده پيوند دی سولفيدی با استفاده از سيستئين 
به دســت آید. این محققان گزارش نموده اند که محصول نهایی، خواص 
مکانيکی خوبی دارد و آن را می توان برای تهيه الياف ریســيد. بنابراین، 
روش مورد اشــاره برای توســعه موفقيت آميز فيلم ها، اسفنج ها و دیگر 

شکل های مکانيکی پایدار مناسب می سازد[23]. 
کاهش پيوندهای دی سولفيدی با استفاده از MEC یک روش استخراج 
کراتين با راندمان خوب است که دارای ساختار پایدار هم می باشد. با این 
حال، MEC یک ماده شــيميایی سمی است و به علت هزینه های باالی 
تجاری و زیست  محيطی ای که دارد نامطلوب است و بوی نامطبوعی هم 
دارد. سولفيت سدیم می تواند جایگزین خوبی برای شکستن پيوندهای 
سولفيدی در استخراج کراتين باشد. این روش، اثرات صنعتی و تحليلی بر 

فرآیند پردازش پشم دارد. 
یون سولفيت پيوندهای دی سولفيدی را شکسته و آنيون های S-سولفونات 
طی یک واکنش برگشــت پذیر توليد می شــود. همچنين می توان، دی 
سولفيد را به دو آنيون S-سولفونات طی یک واکنش برگشت ناپذیر تبدیل 

کرد]24[. 
مایعات یونی )IL(، نمک هایی را می گویند که از ترکيب کاتيون های آلی و 
تعدادی از آنيون های غيرآلی که در دمای زیر ° 100 ذوب می شوند تشکيل 
می شود ]25و26[. این مایعات، برخی خواص فيزیکی و شيميایی منحصر 
به فرد از جمله فشــار بخار کم، هدایت یونی باال، غيرقابل اشتعال بودن، 

پایداری حرارتی باال، حالليت باال در حالل های خاص و غير فرار بودن را 
دارد. با توجه به این خواص، مایعات یونی به عنوان یک مایع سبز شناخته 
شــده و به طور گسترده ای در استخراج زیست تودهال یا سنتز ارگانيک 
مورد استفاده قرار می گيرد ]27[. از مایعات یونی می توان برای استخراج 
کراتين استفاده کرد اما به دليل گران بودن مایعات یونی، روش مرسومی 

حتی در مقياس آزمایشگاهی نيست.
دهه ها پيش با کار زود هنگام ارالند  و همکاران استخراج کراتين به روش 
اکسيداسيون توسط اسيد پراستيک 2% به مدت 30 ساعت و با عمليات 
با آمونياک خفيف )0/2 نرمال( و در نهایت رسوب با استفاده از HCl انجام 

گرفته است ]28[.  
هنگام استفاده از اکسيدکننده های قوی مانند پراکسيد هيدروژن و یا اسيد 
پرفرميک باقی مانده های سيستئين به اسيد سيستئيک تبدیل می شود. در 
این فرآیند، توليد کراتوز محلول از طریق یک فرآیند برگشت پذیر ميسر 

می باشد.
انفجار ناگهانی بخار )SFE( یک فرآیند هيدروليز سبز است که برای توليد 
مواد پایه زیستی به کار می رود. در این فرآیند، ماده برای مدت کوتاهی در 
دمای باالی بخار قرار می گيرد که بخار آب در بافت سلول های ماده نفوذ 
می کند و سپس یک فشرده سازی تا حالت مایع و انفجار در واکنش یکی 
ميلی ثانيه ای رخ می دهد. این فرآیند توسط تزریق بخار به داخل محفظه 
از طریق ورودی ها شروع می شود و پس از حدود 5-3 ثانيه فشار به داخل 
محفظه می رســد. محفظه اصلی از یک پيستون و سيلندر تشکيل شده 
اســت که در اثر افزایش فشار از طریق حرکت پيستون منفجر می شود. 
شتاب نيروی پيستون با سيستم محرک و نيز انرژی جنبشی بخار داخل 
محفظه ایجاد می شود. انفجار در 0/0875 ثانيه اتفاق می افتد. این روش اثر 

کمی بر محيط زیست می گذارد و کم هزینه است ]29[. 
   استفاده از اشعه مایکروویو برای استخراج کراتين را زوکوال  و همکارانش 
بــا توان متغيری در محدوده 150 تا 570 وات تا 7 دقيقه و دمای 180° 
انجام دادند و راندمان 60 درصدی استخراج کراتين را گزارش کردند. نقش 
پيشنهادی مایکروویو تنها در افزایش دمای محلول و مزیت کليدی این 
تکنيک در کاهش زمان فرآیند برای توزیع گرمایش همگن و توليد گرمای 

داخلی است[30]. 
در مقایســه با فرآیند انفجار بخار برای پر، در دمــای °200 برای 10 و 
120 دقيقه که توسط تونين  و همکاران انجام شده بود، به ترتيب روش 
مایکروویو در مقایسه با روش انفجار بخار مزیت سرعت باالتر را دارد. اگر 
چه به سختی می توان از  راندمان مایکروویو در مقایسه با SFE در دمای 

°50 و زمان کم تر )2 دقيقه( رضایت مند بود[31]. 
   استفاده از مایکروویو برای استخراج کراتين، منجر به کاهش قابل توجه 
سيستئين از 9/41 مول درصد به حدود 0/5 مول درصد در نمونه کراتين 

استخراج شده می گردد ]30[.
از دیگر روش های استخراج کراتين، استفاده از عمليات ميکروبی یا آنزیمی 
اســت. تمام کراتين با اســتفاده از عمليات ميکروبی و آنزیمی نمی تواند 
استخراج و یا جدا گردد و به عنوان تخریب پروتئين برشمرده می شود. با 
اســتفاده از این تکنيک مواد غنی از کراتين می تواند به پپتيدها تجزیه و 
هيدروليز شــده و ممکن است در صنعت زیست فناوری یا غذایی کاربرد 
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مفيدی داشــته باشد. مواد غنی از پروتئين مانند پشم یا پر، منابع خوب 
مغذی مانند کربن، نيتروژن و گوگرد برای ميکروارگانيسم ها در بردارد. از 
این رو یک رویکرد کامال متفاوت برای استفاده از ضایعات مواد کراتينه در 

مقایسه با روش های دیگر که قبال بررسی شده است را داریم. 
آنزیم ها به عنوان کاتاليزور دارای مزایای متعددی نسبت به مواد شيميایی 
اســت و به طور گسترده ای در فرآیندهای صنعتی و زیست فناوری مورد 
استفاده قرار می گيرد. حدود 80% آنزیم های مورد استفاده در سراسر جهان 
از طریق راه های ميکروبی توليد می شــود ]32[ و حدود 65% از صنعت 
آنزیم در واکنش های آبکافت مورد استفاده قرار می گيرد]33[. پروتئازها 
به طور گسترده ای در پردازش مواد غذایی و نيز برای هيدروليز پيوندهای 

پپتيدی در صنایع شوینده مورد استفاده قرار می گيرد ]34[. 
دسته وســيعی از پروتئازها می توانند در شرایط pH قليایی در دمای 
°60-50 در حضــور دیگر ترکيبات که منجر بــه تخریب پيوندهای 
دی سولفيدی موجود در کراتين می شود عمل نموده و کراتين هيدروليز 
شــده حاصل کند. به طور مثال، ســدیم هيدروژن سولفيت به عنوان 
احياکننده به شکستن پيوندهای دی سولفيدی در کراتين کمک کرده 
و اجازه دسترســی به اتصال پلی پپتيــدی را به آنزیم پروتئاز می دهد 
و ســدیم دودسيل سولفات که یک ســطح فعال آنيونيک است، باعث 
تسریع فرآیند استخراج و نيز پایداری محلول کراتين می شود. از سوی 
دیگر برای تهيه آســان تر و راندمان بيش تر در توليد کراتين هيدروليز 
شده می توان از روش های ترکيبی نيز بهره برد. به عنوان مثال می توان 
از هيدروليز دو مرحله ای قليایی- آنزیمی استفاده نمود که در این روش 
کاالی پروتئينی مانند پشم را در محلول کلسيم هيدروکسيد غوطه ور 
کرده و ســپس کاال را با آنزیم پروتئاز واکنش داده و در انتها پروتئين 
هيدروليز شده توليد می گردد. تحت شرایط شدیدتر، پشم 60% تخریب 
می شود و غلظت محلول قليایی در تخریب پشم باالترین تاثير را دارد. 

استفاده از کراتين به عنوان زیست ماده
پروتئين های متعددی در توليد زیســت مواد )زیست ماده( پایه طبيعی 
اســتفاده شــده اند که از جمله آنها می تــوان کالژن، آلبومين، ژالتين، 
فيبروئين،  کيتوســان و کراتين را نام برد. از این ميان، مواد پایه کراتينی 
به دليل زیست  سازگاری ذاتی، زیست  تخریب پذیری، فراوانی و ماندگاری 

مکانيکی انقالبی عظيم در دنيای زیست مواد ایجاد کرده اند]35[ .
زیست ماده ها و پتانسيل کارآیی شان در زمينه های مختلف پزشکی توجه 
محققان بســياری را به خود جلب کرده  است. استفاده از زیست مواد در 
مهندسی بافت به ویژه داربســت ها، به منظور شبيه سازی محيط بدن 
بسيار توسعه یافته است. به دليل نقش های ویژه بيوشيميایی، مکانيکی 
و ساختاری ماکرومولکول ها، استفاده از این مواد در توليد زیست ماده ها 
و داربست ها گسترش یافته است. خصوصا زیست مواد پروتئينی به دليل 
تسهيل بخشی در برهمکنش های سلول-ســلول و سلول-ماتریس، در 

کاربردهای بيولوژیکی مورد استفاده قرار می گيرند ]35[.
کراتين، پروتئينی فوق العاده زیست سازگار و زیست تخریب پذیر است، 
از طرفی حاوی توالی آمينواســيدی RGD  و LDV است که این توالی 
در پروتئين هایی چون فيبرونکتين نيز یافت می شود. پيوندهای سلولی 

کراتين در واحدهای تکرار شونده آن می تواند با سایت های چسبنده ای که 
در ماتریس خارج سلولی  یافت می شود، تطابق یابد]36[. از طرفی همان 
طور که در باال نيز به آن اشاره شد، کراتين های استخراجی توانایی ذاتی 
در آرایش یافتگی خودبه خودی  و پليمریزاسيون به داربست های فيبری 
متخلخل را دارند]3[. این خواص در کنار هم یک ساختار سه بعدی فراهم 
می کنند که تصفيه، نفوذ، چســبندگی، رشد و تکثير سلول ها را فراهم 
می کند. بنابراین، کراتين می تواند برای ســاخت ایمپلنت های مهندسی 
بافت مورد اســتفاده قرار گيرد]35, 36[. البته الزم است محدودیت های 
کراتين از جمله اســتحکام مکانيکی پایين و تورم آن در محيط آبی که 
یکپارچگی آن را از بين می برد، برطرف شوند]37[. در ضمن باید به این 
مســئله نيز توجه شــود که کراتين یک مولکول به شدت مقاوم در برابر 
پروتئاز )مانند پپسين یا تریپســين( بوده و در آب، محلول های اسيدی 
رقيق، آلکالين ها و دیگر حالل های ارگانيک نامحلول است. کراتين ها در 

حضور مواد دناتورکننده مانند اوره قابل حل خواهند بود]38[.

استخراج کراتين برای تهيه زیست ماده
پيش از استخراج کراتين به ویژه از پر مرغ، به دليل وجود پاتوژن های خون 
در آن و در نتيجه خطرهای بيولوژیک احتمالی، الزم است پرها را شسته، 
خالص نمایيم. برای اینکار از ســورفکتانت های یونی و غيریونی استفاده 
می شود. برای خروج چربی ها استخراج  سوکسله  با استفاده از اتانول انجام 
می شــود و برای استریل کردن کراتين از اوزون و سدیم کلریت استفاده 

می شود]39[. 
کراتين های بدست آمده به روش اکسایش با پراستيک اسيد یا هيدروژن 
پراکساید، کراتوز ناميده می شــوند. کراتوزها جاذب آب بوده، پيوندهای 
عرضی غيرســولفيدی داشــته، محلول در آب بوده و مســتعد تخریب 
هيدروليتيک در pH های باال هستند که باعث قطبی شدن زنجيره اصلی 
به دليل خواص الکترونی سيســتيک اسيد می شود. این ویژگی ها باعث 
می شود که زیست ماده ها قادر به تخریب طی چند روز تا چند هفته در 
محيط درون بدن باشند. استخراج کراتين ها به روش کاهش که معموال 
در آن از دی تيوتریتول ،2-مرکاپتواتانول و تيوگليکوليک اسيد استفاده 
می شــود خروج 80% پروتئين ها را فراهم می کند. استخراج با استفاده 
از سدیم بی سولفات، سيستئين و نمک هایی توليد می کند که به شکل 
موقت اصالح گروه های سولفيدی را انجام می دهند. کراتين های کاهش 
یافته یا کراتئين ها قطبيت کمتری داشته و به تبع آن کمتر در آب حل 
می شوند، در pH های باال پایدارتر بوده و می توانند دوباره از طریق شبکه 
اکسيداتيو گروه های سيستئين پيوند عرضی تشکيل دهند. این مسئله 
باعث ماندگاری زیســت مــواد در درون بدن برای چند هفته تا چند ماه 
می شــود]40[. این کراتين های استخراجی می توانند به صورت مستقيم 
و یــا پس از اعمال اصالحاتی مورد اســتفاده قرار گيرند. طی مطالعه  ای 
آلکيل کردن کراتئين ها مورد مطالعه قرار گرفته است. محققان این مطالعه 
معتقدند که گروه های تيول موجود در کراتئين را می توان به راحتی آلکيله 
نمود که این مسئله نرخ های سایش متنوعی برای ژل های کراتينی در انتقال 
دارو به همراه خواهد داشت. در این تحقيق از یدواستاميد به عنوان عامل 
آلکيل کننده سيستين کراتين استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان 
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می دهند که ژل های ساخته شده از کراتوز، کراتئين و کراتئين اصالح شده 
ظاهر یکسانی داشته اند. کراتوزهای بدست آمده مدول االستيک و مدول 
ویسکوزیته پایين تری نسبت به کراتئين داشته اند و هيدروژل های اصالح 
شده کراتئين، مدول االستيکی بين کراتوز و کراتئين داشته اند که علت 
کمتر بودن مدول االستيک کراتئين های آلکيل شده نسبت به کراتئين 
را ميتوان کاهش پيوندهای دی سولفيدی حين آلکيالسيون دانست. این 
کراتئين های اصالح شده مدول ویسکوزیته تقریبا مشابهی با کراتئين ها 
داشته اند اما این پارامتر نسبت به کراتوزها به شکل چشمگيری بيشتر بوده 
است. بررسی زیست سازگاری کراتئين های آلکيل شده نشان می دهد که 
این فرایند اصالحی تأثير قابل توجهی در افزایش سميت کراتين نداشته 
و توانایی ماده برای جذب سلول ها راحفظ می کند. در نهایت نتایج نشان 
می دهند که با کاهش پيوندهای دی سولفيدی ميزان رهایش مواد درمانی 
)به اســتثنای rhBMP-2( افزایش یافته است که این مسئله نقش نرخ 
فرسایش کراتين را در رهایش دارو  نشان می دهد]41[. یکی از روش هایی 
که برای استخراج کراتين از پشم و پر بکار برده شده است اصالح آنزیمی 
با استفاده از یک عامل کاهش دهنده می باشد. در مطالعه صورت گرفته 
پيرامون این موضوع، تأثير پارامترهای مختلفی چون نحوه استفاده از آنزیم، 
نوع بستر و سورفکتانت، زمان هيدروليز و غلظت عامل کاهش مورد بررسی 
قرار گرفته]42,43[و بهترین نتيجه از استفاده از g/L 1 سدیم دودسيل 
سولفات به عنوان سورفکتانت، 2,6% پروتئاز و 8,6 و 6,4 گرم بر ليتر سدیم 
هيدروژن سولفات به عنوان عامل کاهش، برای استخراج کراتين از پشم و 

پر، دریافت شده است]42[.   
امروزه کراتين را می توان در ساختارهای مختلفی از جمله پودر، فيلم، ژل، 
الياف، اسفنج و فوم یافت که در کاربردهای پزشکی استفاده می شود که در 

ادامه به کاربردهای آنها اشاره خواهد شد. 

زیست ماده های کراتينی و کاربردشان در پزشکی
اولين مستندات اســتفاده از کراتين در کاربردهای پزشکی، به یک گياه 
شناس چينی به نام لی شی جن ]44[ در قرن 16 باز می گردد. در مدت 
38 سال شی جن، مجموعه ای از 800 کتاب نوشته است که حاوی بيش از 
11000 دستورالعمل و نسخه گياهی است. در ميان آنها جسمی متشکل 
از خاکستر بدست آمده از موی انسان به چشم می خورد که برای سرعت 
بخشــی به درمان زخم و انعقاد خون استفاده شده است. البته جزئياتی 

پيرامون فعاليت های بيولوژیک موی مورد استفاده گزارش نشده است.
در طول ســال های 1905 تا 1935، روش های متعددی برای استخراج 
کراتين با استفاده از فرایند اکسایش-کاهش بکار رفته است]35[. خواص 
بيولوژیک کراتين های استخراجی توجهات را به سمت استفاده از کراتين 
در پزشــکی ســوق داده و در ميان اولين ابداعات می تــوان به پودرهای 
کراتينی که برای کاربردهای زیبایی، کامپوزیت ها و پوشش دارو استفاده 

شدند، اشاره نمود]9[. 
دانشمندی ژاپنی به نام نویشيکی ]45[، اولين مطالعه پيرامون استفاده 
از کراتين بدست آمده از پشم در پوشش آنتی باکتریال گرفت رگی برای 
تخمين انعقاد خون و زیست سازگاری کراتين را انجام داد. طی این مطالعه 
از 26 ســگ برای آزمایشات درون تنی استفاده شد و نتایج ضمن اثبات 

زیست سازگاری آن، نشــان دادند که بيش از 95% پوشش طی 61 روز 
جذب شده و سلول های آندوتليال جدید جایگزین آنها شده اند.

یامائوچــی ]46[ و همکارانش نيز جزء اولين افرادی بودند که تحقيقات 
پيرامون خواص محصوالت توليد شده از کراتين های پشم را آغاز کردند و 
خواص فيزیکی و شيميایی و زیست تخریب پذیری فيلم های کراتينی را 
توضيح دادند. این افراد نشان داده اند که فيلم های کراتينی خالص برای 
کاربردهای عملی بسيار حساس و شکننده هستند و با افزودن گليسرول 
به آنها، شفافيت، استحکام، انعطاف پذیری و زیست تخریب پذیری را برای 

آنها فراهم کرده اند.
فوجی ]47[ و همکارانش نيز امکان پيوستن مولکول های زیست فعالی 
چون آلکالين فسفات را به فيلم های کراتينی برای کاربردهای کنترلی آنها 

نشان داده اند. 
لی ]48[ و همکارانش ســاختار دوم فيلم های کراتين/ فيبروئين ابریشم  
را مــورد مطالعه قرار دادند. فيبروئين ابریشــم، یکی دیگر از پليمرهای 
طبيعی است که به دليل زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری ذاتی 
خود توجهات زیادی را به خود جلب کرده اســت. لی]49[ و همکارانش 
طی مطالعات خود دریافتند که کویل های رندم فيبروئين به دليل حضور 
آمينواسيدهای کراتين به β-sheet تغيير یافته اند. این فيلم های ترکيبی 
خواص ضد انعقادی خوبی از خود نشــان داده و در مقایســه با زیســت 

ماده های خالص کراتين و SF، زیست سازگاری بهتری داشته اند. 
واسگونزالس ]50[ و همکارانش نيز با بررسی خواص مکانيکی و تخریبی 
فيلم های کراتين/ فيبروئين ابریشم دریافتند که این دو پروتئين می توانند 
برهمکنش های منحصر به فردی با هم داشــته باشند که خواص توده را 
تحت تأثير قرار می دهد. این برهمکنش ها و آگاهی نســبت به نرخ های 
تخریب، امکان طراحی ماتریسی برای رهاسازی ترکيبات فعالی به منظور 

استفاده در پزشکی را فراهم می کند.
تونيــن ]51[ و همکارانش ارتباط ميان پلی اتيلن اکســاید  و فيلم های 
کراتينی را به منظور بهبود خواص ســاختاری کراتين، مورد بررسی قرار 
دادند. بررســی های مورفولوژیکی، ساختاری و حرارتی فيلم های کراتين/ 
PEO نشان داده اســت که در یک سطح مناسب، کراتين از کریستالی 
شدن پلی اتيلن اکساید جلوگيری می کند و PEO نيز خود سازی کراتين 
را از طریق القای بيشتر پایداری حرارتی و تغيير ساختار پروتئين، تحت 
 ،PEO /تأثير قرار می دهد. خواص ساختاری بهبود یافته فيلم های کراتين
امکان استفاده از مواد کراتينی به عنوان داربست هایی برای رشد سلولی، 

زخم پوش ها و پوشش های انتقال دارو را فراهم می کند.
اخيرا فيلم های کراتينی برای بازسازی سطح چشم استفاده شده اند که در 
آن از پرده آمنيوتيک انسانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که 
فيلم های کراتينی می توانند جایگزین غشای آمنيوتيک در چشم پزشکی 
شوند، زیرا فيلم های کراتينی شفاف تر و سخت تر از پرده آمنيوتيک، با سطح 

یکسانی از چسبندگی و رشد سلول های اپی تليال قرنيه هستند]40[.
تاچيبانا ]52[ و همکارانش با اســتفاده از انجماد خشک محلول های آبی 
کراتين، پس از فریز کردن کنترل شــده آن ها، اســفنج های کراتينی با 
ساختارهای ســخت و پایدار حرارتی با ميکروتخلخل های همسان تهيه 
کردند و به عنوان داربست های مهندسی بافت مورد استفاده قرار دادند. 
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کراتين ها، که توالی های آمينواســيدی RGD و LDV  دارند، سازگاری 
سلولی خوبی از خود نشان داده و از چسبندگی سلولی و تکثير فيبروبالست ها 
حمایت کردند. اسفنج های کراتينی اصالح شده با استفاده از یدواستيک 
اســيد، 2- برواتيل آمين و یدواستاميد مشابهت زیادی با ماتریس خارج 
سلولی پروتئين ها از خود نشان داده و حضور گسترده گروه های فعال در 
اسفنج ها امکان هيبریداسيون بعدی با مولکول های زیست فعال را فراهم 
می کند. تاچيبانا ]53,54[ و همکارانش از طریق هيبریداسيون اسفنج های 
کراتينی با کلسيم فسفات این مسئله را اثبات کردند. مواد هيبرید شده 
بدست آمده، از رشد سلول های استئوبالست حمایت کرده اند. اسفنج های 
کربوکسی کراتين با استفاده از پروتئين مورفوژنتيک استخوان  نيز توليد 
شده اند. ســلول های خارج از محل قرارگيری BMP-2 تمایز نيافته اند و 
این نشان می دهد که تأثيرات BMP-2 تنها محدود به بخش اصالح شده 
اسفنج است. این یافته ها برای کاربردهای درون تنی بسيار مطلوب است 
چرا که انتظار می رود استفاده از این داربست ها، استخوان سازی داخلی را 
بهبود بخشيده و از جابه جایی های ناخواسته استخوانی در خارج از محدوده 

مورد نظر جلوگيری کند.
   سيرپينسکی هيل ]55[ و همکارانشان نشان داده اند که هيدروژل های 
پایه کراتينی خاصيت القای عصبی داشــته و در ترميم آســيب عصبی 
موش مؤثر واقع شده اند. این دانشمندان به چند دليل معتقدند استفاده 
از هيدروژل های کراتين، که می توانند به عنوان ماتریس های فيبری عمل 
کرده و از چسبندگی سلولی حمایت کنند، در ترميم عصب محيطی  بسيار 
کارآمد است: اول اینکه می دانيم فراهم کردن یک ماتریس موقت اولين 
گام در بازســازی عصب است و برای یک شکاف طوالنی عصب ماتریس 
مطلوبی شکل نمی گيرد. ایمپلنت داربست پایه کراتينی اطمينان از حضور 
داربســت را فراهم می کند. دوم اینکه داربست های پایه کراتينی مناطق 
پيوندی مانند فيبرونکتين دارند که چسبندگی سلول های شوان به ماتریس 
فراهم شده را تسهيل می بخشد. همچنين، زیست ماده های پایه کراتينی 
مهاجرت، رشــد، تکثير و فعاليت سلول های شوان را افزایش می دهند و 
سوم اینکه هيدروژل های کراتينی مورد استفاده در این مطالعه پس از 3 
الی 4 هفته شروع به تخریب می کنند که در مقایسه با سایر داربست ها، 
امکان رشد آکسون را فراهم می کند. هيدروژل های مورد استفاده در عصب 
تيبيال موش نسبت به اتوگرفت عصب حسی، بهبود الکتروفيزیولوژیک 

عصب را تسهيل می بخشد.
هيدروژل های کراتينی بدست آمده از موی انسان تأثير بسزایی به عنوان 
بند آورنده جریان خون در درمان آسيب مهلک کبد در یک مدل خرگوش 
داشــته اند. در مقایسه با دیگر عوامل انعقادی، ژل هموستاتيک کراتينی، 
24 ساعت حيات را به همراه داشته است و اگر بهتر از باقی عوامل سنتی 
انعقادی نبوده، به همان اندازه در جلوگيری از خونریزی مؤثر بوده است. ژل 
کراتينی مورد استفاده در بخش های آسيب دیده از طریق ترومبوز و ایجاد 
مانع فيزیکی در بخش های زخم به عنوان داربست متخلخل عمل کرده تا 

فيلتراسيون سلولی و توليد بافت گرانوله را ممکن سازد]35[.
شــن ]56[ و همکارانش هيدروژل های کراتينــی را برای درمان دقيق 
آنفارکتوس ميوکارد بهبود بخشــيده اند. هيدروژل های کراتينی بدست 
آمده از موی انسان در قلب تزریق شده، رگزایی را بهبود بخشيده اند، بدون 

اینکه التهاب افزایشی و بازسازی ضعيف قلب را داشته باشند و بدین ترتيب 
عملکرد قلب را حفظ کرده اند.

طی مطالعه هایی که توسط پورانکی ]57[ و همکارانش صورت گرفته است 
عملکرد زخم پوش های کراتينی در مورد زخم های حاصل از ســوختگی 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. از ویژگی های زخم پــوش می توان به 
کنترل ترشحات ناشی از زخم، جداشدن راحت آن از محل زخم، تأمين 
چسبندگی و رشــد سلول ها و خواص مکانيکی مطلوب اشاره کرد]58[. 
نتایج حاصل نشــان داده اند که هيدروژل های کراتينی رطوبت الزم برای 
درمان زخم را فراهم می کنند ضمن اینکه رشــد سلول های اپيتليال را 

سرعت می بخشند.
همچنين یافت شــده اســت که نســبت به دیگر درمان ها، استفاده از 
هيدروژل های کراتوز، افزایش اندازه زخم را به دنبال نداشته و بسته شدن 
زخم سریع تر صورت گرفته است. همچنين نتایج حاکی از آن است که این 
هيدروژل ها نسبت به کيتوسان و سالين به شکل چشمگيری ناحيه زخم 

را کاهش داده اند. 
پودرهای کراتينی به عنوان جاذب پوشــش های زخم، بهبود درمان زخم 
را از طریق رهاســازی پپتيدهای کراتينی به دنبال داشته اند. پپتيدهای 
حالل در آب کراتين که از طریق استخراج اکسيداتيو از موی انسان بدست 
آمده اند به عنوان عوامل درمان زخم مورد استفاده قرار گرفته اند که رشد و 
تمایز سلول های فيبروبالست درم انسان را تقویت می کنند. اخيرا کراتين 
های بدست آمده از هر دو روش اکسایش و کاهش برای زخم های حاصل 
از ســوختگی در مدل های انسانی و حيوانی مورد استفاده قرار گرفته اند. 
زخم های سوختگی درمان شده به وسيله مواد کراتينی، کاهش اندازه زخم 
و سرعت بخشی به درمان زخم را موجب شده اند. پودرهای کراتينی کراس 
لينک شــده، فيلم ها و هيدروژل ها رشد چشم گير رده های سلولی مورد 
نياز در درمان زخم، مانند ســلول های اندوتليال رگ ها، کراتينوسيت ها و 

فيبروبالست ها را به همراه داشته است]40[. 
ژو ]59[ و همکارانش از داربســت های کراتينــی برای ایمپلنت گذاری 
زیرجلدی و برای درمان آسيب های پوست موش استفاده کرده اند. نتایج، 
زیست تخریب پذیری، زیست سازگاری و عملکرد مثبت زیست ماده های 
کراتينی در درمان زخم را تأیيد کرده اند. در مقایسه با فرایند خود ترميمی 
زخم ها، داربســت های کراتينی، منجر به رگزایی زودتر، انقباض کمتر و 

ایجاد فوليکول های جدید مو می شوند. 

کامپوزیت های پایه کراتينی و کاربردشان در پزشکی
هونگ بو ]36[ و همکارانش طی تحقيقی استفاده از داربست های متخلخل 
کامپوزیتی کراتين/ کيتوســان در درمان زخم و بازسازی پوست را مورد 
بررســی قرار دادند. داربست های زیست ماده های مختلف می توانند به 
عنوان یک حامل محافظ، جاذب مواد مترشحه اضافی زخم و نگهدارنده 
رطوبت محيط عمل کنند که کاهش درد را موجب می شــود و سرعت 
بهبود آن را افزایش می دهد. کيتوسان دارای خاصيت آنتی باکتریال فوق 
العاده ای می باشــد که با اعمال اصالحاتــی می تواند در برابر هر دو گروه 
باکتری های گرم مثبت و گرم منفی این خاصيت خود را حفظ کند]36[. 
همچنين به دليل قيمت مناسب، فرایند و روش توليد آسان، خواص حمل 
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اکسيژن عالی، زیست تخریب پذیری، زیست سازگاری و غير سمی بودنش 
کاربردهای فراوانی دارد]60[. انتظار می رود که ترکيب کراتين و کيتوسان 
خواص مکانيکی و فعاليت آنتی باکتریال داربست های کامپوزیتی را بهبود 
بخشد که این مسئله برای درمان زخم و بازسازی پوست بسيار سودمند 
اســت. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشــان می دهد که مورفولوژی 
داربست های متخلخل کراتين/ کيتوسان با تغيير نسبت کيتوسان تغيير 
می کند و داربســت هایی با نسبت کيتوسان باال، ساختاری شبيه پوست 
با تخلخل های بيضی شــکل از خود نشان می دهند. افزودن کيتوسان به 
داربست های پایه کراتينی نرخ تورم داربست را با افزایش آبدوستی کاهش 
می دهد. همچنين افزایش غلظت کيتوسان نرخ تخریب را کاهش می دهد. 
نتایج نشان می دهند که حضور کيتوســان در این داربست ها با افزایش 
کشسانی، استحکام مکانيکی و مدول یانگ داربست، باعث بهبود خواص 
مکانيکی آن می شــوند که این مسئله برای حمایت های فيزیکی ترميم 
بافت پوست به عنوان یک زخم پوش بسيار حائز اهميت است. اما از طرفی 
افزایش غلظت کيتوسان باعث کاهش چشمگيری در ميزان تخلخل ها 
می شــود که رفتار ســلولی را تحت تأثير قرار می دهد. همان طور که در 
باال نيز به آن اشــاره شد این داربست های کامپوزیتی تعداد باکتری های 
استافيلوکوکوس اورئوس  و اشریشيا کلی  را تا بيش از 80% کاهش داده اند. 
سازگاری سلول آن ها نيز از طریق کشت سلول های فيبروبالست، که جزء 
مهمترین رده های ســلولی دخيل در ترميم زخم و پوست می باشند، در 
غلظت مشــخصی از کيتوسان اثبات شده است. بهترین مقدار کيتوسان 
برای ایجاد داربست های کراتين/ کيتوسان  400 ميکروگرم بر ميلی ليتر 
اســت تا بهترین چسبندگی سلولی و رشدو تکثير  را داشته باشيم. این 
نتایج نشان می دهند که داربست های متخلخل کراتين/کيتوسان می توانند 
به عنوان داربســت هایی برای بهبود درمان زخم و بازسازی پوست مورد 

استفاده قرار گيرند]36[.
انجال ادواردز ]37[ و همکارانش با استفاده از روش الکتروریسی موفق به 
توليد نانوالياف کامپوزیتی پایه کراتينی در ترکيب با پلی- ای- کاپروالکتون 
شــده اند که این کار مواد جدیدی را برای کاربردهای مهندســی بافت و 
پزشــکی ترميمی فراهم کرده است. الکتروریسی روشی است که از ولتاژ 
باال برای ایجاد الياف پليمری از محلول باردار اســتفاده می کند. با اعمال 
ولتاژ، محلول های پليمری باردار به سمت پایين کشيده شده، به صورت 
الياف روی یک جمع کننده که در قسمت پایين دستگاه تعبيه شده است، 
جمع آوری می شوند]35[.در ميان روش های توليد داربست، الکتروریسی 
به دليل توليد الياف بافته نشــده و فراهم کردن ســاختاری ســه بعدی 
مشابه ساختار  ECM بسيار مورد توجه قرار گرفته است]61[. نانوالياف 
بدســت آمده از این روش فواید زیادی، به ویژه در توليد داربست هایی با 
 ECM .طبيعی دارند ECM خواص فيزیکی و شيميایی نزدیکی با خواص
پستانداران از پروتئوگليکان ها و الياف پروتئين ساخته شده است که هر 
دوی آن ها ســاختاری در ابعاد نانو دارند و می توانند از طریق مواد بدست 
آمده از الکتروریسی به خوبی تقليد شــوند]6[. به عالوه فراهم ساختن 
خواصی از جمله نسبت سطح به حجم باال، تخلخل زیاد، بهبود چسبندگی 
سلولی، تکثير و مهاجرت سلول ها این الياف را برای کاربردهای پزشکی 
ایده آل ميســازد]62[. به همين علت و به دليل این تشابه با ECM، در 

هم رفتگی های نانوالياف بدست آمده این امکان را فراهم آورده است که 
از آن ها برای پوشــش زخم، انتقال دارو و مهندســی بافت در بافت های 
پيچيده ای چون اســتخوان، کبد، قلب، ماهيچه و... استفاده شود. در این 
مطالعه برای تهيه نانوالياف، ابتدا کراتين را از موی انسان استخراج کرده و 
سپس با پلی کاپروالکتونی  که در تترافلوئورواتيلن  حل شده است ترکيب 
می کنند. PCL در کاربردهای مهندســی بافت بسيار رایج است ، چراکه 
خواص مکانيکی و زیست تخریب پذیری مطلوبی دارد اما از طرف دیگر 
به شدت هيدروفوب بوده و وابستگی سلولی محدودی دارد. بنابراین انتظار 
می رود هيبرید نانو الياف کراتين/ PCL خواص بيولوژیک مطلوب کراتين 
 PCL /را به همراه داشته باشد. نانوالياف کراتين PCL و خواص مکانيکی
بدست آمده پيوستگی، یکپارچگی و خواص مکانيکی مطلوبی از خود نشان 
داده اند. نتایج بيانگر این اســت که افزودن کراتين به PCL باعث افزایش 
آبدوستی می شود و همچنين کاهش کریستالينيته PCL را به همراه دارد 
که این کاهش کریستالينيتی می تواند نرخ زیست تخریب پذیری الياف را 
کنترل پذیر نماید. زیست سازگاری این نانوالياف نيز با کاشت سلول های 
فيبروبالست   اثبات شده است. مزیتی که توليد این نانوالياف کامپوزیتی 
نسبت به دیگر کامپوزیت های بدست آمده در ترکيب با PCL دارند این 
است که این نانوالياف برای حفظ استحکام مکانيکی و تأمين یکپارچگی 
خود نيازمند کراس لينک های شيميایی که سمی شدن پليمر نهایی را 
به همراه دارد نمی باشــد که این مسئله در کاربردهای پزشکی بسيار با 
اهميت اســت. داربست های نانوالياف کراتين/ PCL بدست آمده از روش 
الکتروریسی ارزان بوده، ساخت و پردازش آسانی داشته و قابليت توليد در 
مقياس باال را دارد و اســتفاده از آن در مهندسی بافت به زودی گسترش 

خواهد یافت]37[.
یوآن ]63[ و همکارانش کامپوزیت نانوالياف پلی)هيدروکسی توبيالیت-

کو-هيدروکسی وارایت(/کراتين ساخته اند که حضور کراتين منجر به ایجاد 
دانه هایی روی شبکه شــده که توزیع وزن مولکولی کراتين را به همراه 

داشته است. 
حال به تحقيق دیگری اشاره می کنيم که به  بررسی عملکرد و ویژگی های 
کامپوزیت های پلی الکتيک اسيد/ کيتوســان/ کراتين برای کاربردهای 

پزشکی می پردازد. 
تاناس و اســپيریدون ]60[ با توليد این کامپوزیت ها کارآیی آن ها را در 
مهندسی بافت اســتخوان مورد ارزیابی قرار داده اند. پلی الکتيک اسيد  
یکی از پلی استرهای سنتزی است که از منابع کامال تجدید شدنی بدست 
می آید. این ماده به دليل زیست سازگاری و قابليت جذب به طور گسترده 
در کاربردهای پزشکی چون نخ های بخيه، داربست های مهندسی بافت، 
دستگاه های ارتوپدی و یا سيستم های انتقال دارو استفاده شده است، اما 
این کاربردها به دليل خواص ذاتی ضعيفش مانند اســتحکام ضربه کم 
و پایداری حرارتی پایين محدود شــده اند. کراتين مورد استفاده در این 
تحقيق از پر مرغ بدســت آمده است. نتایج بدست آمده از تحقيق نشان 
می دهند کيتوســان در ترکيب با PLA باعث بهبود مدول یانگ شــده 
و استحکام کششــی PLA را کاهش می دهد. افزودن کراتين نيز باعث 
افزایش استحکام ضربه و کاهش خواص مکانيکی در مقایسه با کامپوزیت 
کيتوسان/ PLA می شود. همچنين پيوندهای کوواالنت قوی در ساختار 
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کراتين این ماده را نسبت به تخریب مقاوم می کند. خواص جذب سطحی 
مطلوبی نيز از آن ها دریافت شده است. زیست سازگاری این کامپوزیت ها 
نيز از طریق کشت سلول های استئوبالست  روی نمونه ها به اثبات رسيده 
اســت. در واقع با توجه به نتایج می توان نتيجه گرفت که کامپوزیت های 
PLA/ کيتوسان/ کراتين روی زیست پذیری سلول ها تأثيری نداشته و از 
رشد این سلول ها حمایت کرده و فضای مناسب برای تکثير سلول را فراهم 

می کند، در نتيجه قابليت استفاده در مهندسی بافت استخوان را دارند.
   ثابت شده است که کراتين ماتریس مناسبی برای انتقال آنتی بيوتيک ها 
و نانوذرات فلزی با فعاليت آنتی باکتریال، مانند یون های نقره می باشــد. 
همچنين ثابت شده است که کامپوزیت های پایه کراتينی، انتقال درون 
سلولی مواد ضد سرطانی را بهبود می بخشند. یک کوپليمر گرفت کراتين-

پلی اتيلن گليکول  در محلول آبی از طریق تيولن ســنتز شــده است تا 
یک حامل دارویی جدید با خواص رهایشی 2 برابر فراهم کند. کامپوزیت 
بدســت آمده قابليت بارگذاری نمک دوکسوروبيسين هيدروکلراید ، که 
برای درمان تومور استفاده می شــود، را دارد. آزمایشات برون تنی انجام 
شده نشان ميدهند که نانوذرات گرفت کراتين-PEG که با DOX پوشش 
داده شده اند، با بازدهی باالیی ذرات فعال را به درون سلول وارد می کنند. 
به دليل پخش بافت و الگوهای بيان مشخصه ویژه آنها در انواع مشخص 
سلول، مراحل تمایز و موقعيت های عملکردی، کراتين ها به عنوان نشانگر 
انواع مختلف سلول استفاده شــده اند. کاربرد کراتين به طور ویژه برای 
سرطان هایی با تمایز هيستولوژی ضعيف، سرطان های پخش شده در چند 

ارگان و متاستاز یک تومور اوليه ناشناخته می باشد]38[.
 

برتری های کراتين:
 نتایج نشــان می دهد که کراتين می تواند از حل شدن کامل قرص ها در 
معده جلوگيری کند. در هر نوعی از محلول ها، قرص های پوشــش داده 
شــده با کراتين بيشــترین زمان عدم انحالل را در مقایسه با قرص های 
ژالتينی دارند. کراتين در اسيد معده نامحلول است اما در روده قابل حل 
است. کراتين خالص شده، در محيط روده که ترکيبی از آب و الکل  است 
پراکنده می شود. پيش از استفاده ازمحلول کراتينی برای دستيابی به فيلم 
پيوسته الزم است قرص ها ابتدا با الیه نازکی از روغن کاکائو پوشش داده 

شوند]38[.
 اکثر نانوالياف ساخته شده از طریق آميختن پليمرهای طبيعی و سنتزی 
ماننــد کالژن-PCL  و ژالتين- PCL برای حفظ اســتحکام مکانيکی و 
تأمين یکپارچگی ساختاری شان در محيط آبی، نيازمند برقراری پيوندهای 

عرضی شــيميایی هستند که اکثر این اتصاالت سمی است اما نانو الياف 
پليمری کراتين- PCL بدست آمده از روش الکتروریسی بدون تشکيل این 

اتصاالت نيز استحکام مکانيکی مورد نياز ما را دارا می باشد]37[.
 نتایج مطالعات صورت گرفته حاکی از آن اســت که چسبندگی سلولی 
روی زمينه کراتينی بيشتر از چسبندگی روی کالژن بوده است، همچنين 
رشد و تمایز سلولی در بســترهای کراتينی مورد حمایت بيشتری قرار 
گرفته است]2[. از طرفی داربست های کراتينی به سرعت کالژن تخریب 
نمی شوند]7[. زخم پوش های کالژنی در محل زخم حاصل از سوختگی 
که به شدت پروتئوليتيک است، به سرعت تخریب می شوند در حالی که 
زخم پوش های کراتينی ماندگاری بيشتری دارند. کيتوسان در کل خواص 
تخریبی ضعيفی دارد]36[. کيتوســان و آليجينات به دليل ویژگی های 
فيزیکی خود، توانایی ذاتی تسهيل بهبود زخم از جمله زخم های سوختگی 
را ندارند. به عالوه از دیگر نقاط منفی زخم پوش های آليجينات می توان 
سميت سلولی و تحریک پاسخ های ایمنی آن را نام برد، در حالی که کراتين 

هيچ یک از این مشکالت را ندارد]57[. 
 ترکيب کراتين با سلولز، اليافی با خواص جذبی بهتر، رطوبت پذیری باالتر 
و زاویه ترشوندگی کمتری نسبت به الياف سلولز خالص فراهم می کند. به 
عالوه، الياف سلولز-کراتين زیست تخریب پذیری بهتری نسبت به الياف 

سلولز دارند]35[.  

نتيجه گيری
اگرچه کراتين برای دهه های طوالنی مورد بررسی قرار گرفته است اما هنوز 
هيچ زیست ماده کراتينی به شکل کلينيکی گسترده استفاده نمی شود. در 
این مقاله به کاربردهای زیست ماده ها و کامپوزیت های کراتينی در پزشکی 
اشاره شده است. زیست ماده های کراتينی فواید زیادی برای بيومولکول های 
متداول دارند و می توانند به دليل زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری 
مطلوب، تمایل به خودسازی و شيمی منحصر به فردشان در جهت بهبود 
زیست ماده های حاضر مورد استفاده قرار گيرند. فرم های مختلف زیست 
ماده های کراتين از جمله فيلم ها، هيدروژل ها، اسفنج ها و الياف کراتينی 
با نتایج مطلوبی در سيســتم های مدرن انتقال دارو، کاربردهای زیبایی، 
درمان زخم، مهندسی سلول و بافت )استخوان، پوست، گرفت های رگی 
و بازســازی عصب( مورد استفاده قرار گرفته اند. با شناخت بهتر این ماده 
و ویژگی های آن و همچنين گسترش مطالعات پيرامون روش های بهبود 
خواص مکانيکی و فيزیکوشيميایی ترکيبات کراتينی، انتظار می رود که 
استفاده از آن ها در زمينه های مختلف پزشکی گسترش یابد.[66-65-2 ]
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