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офіційного опонента на дисертаційну роботу Михалюк Василини 

Володимирівни «Біохімічна характеристика кератинів та створених на їх основі 

моделей біоматеріалів» подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 -  біохімія.

Дисертаційна робота Михалюк Василини Володимирівни «Біохімічна 

характеристика кератинів та створених на їх основі моделей біоматеріалів» 

присвячена актуальній проблемі біохімії, медицини та біотехнології -  

фундаментальному підґрунтю розробки біоматеріалів, які можуть бути 

використанні у репаративній медицині. На сьогоднішній день однією з 

ключових проблем репаративної медицини є пошук біоматеріалів, які б повною 

мірою виконували свої функції та при цьому не виявляли побічної дії на 

організм.

Природні біоматеріали мають ряд особливостей, які відрізняють їх від 

штучно створених матеріалів. Де - здатність до самозбирання;

багатофункціональність компонентів системи; ієрархічна структура; гідратація 

- залежність властивостей від кількості води в структурі; м'які умови синтезу - 

більшість біоматеріалів виникає при температурі і тиску навколишнього 

середовища; обмеження, пов'язані з використанням доступного набору 

елементів (основні з яких С, N, Ca, Н, О, Si, Р); здатність до самозагоювання. 

Використання в якості основи для біоматеріалів таких білків як колаген, 

фібрин, фібриноген, кератин має дуже великий потенціал та перспективу, 

зважаючи на те, що ці білки є структурними компонентами організму та також 

характеризуються певними репараційними властивостями.

Зважаючи на вищесказане, можна стверджувати, що актуальність 

представленої роботи не викликає сумнівів, а розробка підходів щодо 

створення на основі кератинів моделей біоматеріалів є важливим завданням 

сучасної біохімії та медицини.



Дисертація викладена на 152 сторінках друкованого тексту і складається 

зі анотації, вступу, огляду літератури, матеріалів та методів досліджень, 

результатів досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, 

висновків, списку використаних джерел (всього 225 найменувань), 2 додатків, 

містить 127 сторінок основної текстової частини.

У Вступі містяться всі необхідні відомості щодо загальної 

характеристики дисертації -  її актуальність, мета, задачі дослідження, наукова 

новизна і практичне значення роботи.

Огляд літератури складається з 6 підрозділів і надає достатньо вичерпну 

інформацію щодо сучасних уявлень про будову волоса, структуру та функції 

кератинів волоса. Описано методи екстракції кератинів, сучасні дані стосовно 

дослідження електрофоретичного профілю екстрагованих кератинів та 

застосування екстрагованих кератинів у біоінженерії та біомедицині. Огляд 

написаний кваліфіковано і дає уяву про сучасний стан проблеми.

В другому розділі детально описано методи дослідження та препарати, 

які були використані в роботі. Експериментальна частина містить детальний 

опис матеріалів і методів, використаних у дисертаційній роботі. Для виконання 

поставлених завдань дисертант застосував сучасні біохімічні методи, зокрема, 

ІЧ-спектрофотометрію, електрофоретичний аналіз білкових фракцій. Все це 

разом забезпечує досягнення надійних та якісних результатів представленої 

роботи.

У наступному розділі автором представлено результати власних 

досліджень, що стосувались вибору оптимальних параметрів екстракції 

кератинів та їх характеристик, дослідження зв’язування важких металів 

біосорбентом на основі кератину та створенню плівкових моделей на основі 

регенерованого кератину та дослідження їх характеристик. Вперше визначено 

ефективність солюбілізації кератину з морфологічно відмінних вовняних 

волокон за дії таких чинників, як температура, pH та тривалість екстракції. 

З’ясовано, що заміна у складі екстракційної суміші 2-меркаптоетанолу (2-МЕ)



на дитіотреїтол (ДТТ) суттєво підвищувала ефективність екстракції кератинів 

з вовни, а метабісульфіт натрію -  з волосся.
Вперше запропоновано стабілізувати отримані методом кастингу плівки 

на основі регенерованого кератину водяною парою. Виявлено зміни в їх 
структурі в залежності від використання в якості пластифікатора гліцеролу та 

показано їх біосумісність у адсорбційному тесті.
На основі кератину вовни отримано біосорбент, який ефективно зв’язує 

іони плюмбуму та кадмію. Показано, що ефективність адсорбції важких металів 
біосорбентом залежить від pH водних розчинів. Виявлено, що хімічна обробка 

істотно підвищує адсорбційну ємність біосорбентів, яка в модельних системах 

за однакових умов була вищою для іонів плюмбуму, ніж для іонів кадмію.

Експериментальний матеріал проілюстрований 49 рисунками та 9 

таблицями.

В розділі Аналіз та узагальнення результатів автор підсумовує 

одержані результати, що дозволяють встановити біохімічні характеристики 

солюбілізованих кератинів, отриманих з вовняних волокон та волоса людини в 

оптимальних умовах; з’ясовано їх структурні характеристики в залежності від 

способу екстракції та показано перспективу застосування кератинів у 

біомедицині завдяки дослідженням впливу обробки вовняних волокон 

розчином регенерованого кератину на їх фізико-хімічні параметри, здатності 

хімічно модифікованого кератину до зв’язування іонів важких металів та 

біосумісності полімерних плівок на основі кератину.

На основі проведеної роботи дисертантом сформульовано 7 висновків, які 

витікають із фактичного матеріалу і відповідають завданням, що були 

поставлені під час планування роботи.

Оцінюючи позитивно дисертацію слід відмітити деякі недоліки та 

дискусійні питання:

1. Чому не було використано в якості модельної системи адсорбування 

протеїнів плазму крові, яка містить більшу кількість білків, в тому числі і 

фібриноген?



2. Чи розглядали Ви можливість створення за представленою методикою 

не плівок, а використовуючи ліофілізацію -  створити структурний 

компонент певної форми, який можливо застосовувати як для 

адсорбування, так і в якості елемента, що накладають на ранову 

поверхню для стимулювання процесів заживлення?

3. Чи не розглядали Ви питання, що при формуванні плівок має суттєве 

значення розділ фаз чи взаємопроникаючі фази? Можливо структура 

плівок на їх поверхні буде різною і це може вплинути на їх функціональні 

властивості?

4. Можливо було б доцільно, враховуючи отримані результати по сорбції 

білків, провести дослідження з використанням окремих білків на 

модельних системах для отримання більш повних даних щодо їх 

сорбційної здатності на кератиновій плівці?

5. В тексті дисертаційної роботи зустрічаються невдалі вислови, є певні 

інформаційні перевантаження рисунків та таблиць.

Висловлені в ході рецензування зауваження та побажання не мають 

принципового характеру, не знижують наукового рівня та не впливають на 

загальну позитивну оцінку наукового змісту дисертації.

Результати дисертації були представлені в доповідях на профільних 

з’їздах та конференціях. Основні положення дисертаційної роботи 

опубліковано у 6 статтях, з них 3 у фахових наукових виданнях України з 

біологічних наук, що входять до міжнародних науко метричних баз даних, 1- у 

зарубіжному виданні, яке включене до міжнародної бази даних Scopus, 2 - у  

наукових закордонних виданнях, 9 тезах доповідей наукових конференцій, 
методичних рекомендаціях.

Висновок. За актуальністю, науковою новизною, методичним рівнем, 

теоретичною та практичною значимістю, обсягом досліджень, вірогідністю 

висновків дисертаційна робота Михалюк Василини Володимирівни «Біохімічна 

характеристика кератинів та творених на їх основі моделей біоматеріалів»



відповідає вимогам п.п. 9,11,12 та п. 13 „Порядку присудження наукових 

ступенів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету' Міністрів 
України № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р.), які висуваються 
до кандидатських дисертацій , а її автор заслуговує присудження наукового 
ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 -  біохімія.
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