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Актуальність вибраної теми дисертації
Представлена до захисту дисертаційна робота присвячена з’ясуванню 

біохімічних характеристик солюбілізованих кератинів, отриманих з вовняних 
волокон різної морфології та волоса людини, і розроблені на їх основі 
біоматеріали з цільовими властивостями.

Відомо, що кератини є надзвичайно перспективними біополімерами з 
широким спектром застосування у різних сферах, зокрема, у медицині, 
інженерії, нанотехнологіях, сільському господарстві. Унікальність цих 
протеїнів забезпечується їх складною біохімічною будовою. Окрім цього, 
кератини є одними з найпоширеніших та поновлювальних протеїнів у природі.

Чисельні дослідження свідчать, що на основі кератинів створюють 
гідрогелі для регенерації нервових волокон, наноконтейнери для доставки 
лікарських засобів, нановолокна, які можна використовувати як 
перев’язувальний матеріал, матриці, які можуть слугувати субстратом для 
культивування клітин. Все перелічене свідчить про мультифункціональність 
цих протеїнів, що є безперечною перевагою над синтетичними полімерами.

Важливою умовою створення біоматеріалів на основі кератинів є 
правильно підібрані умови їх екстракції, які б забезпечили збереження 
наливних властивостей цих протеїнів та оптимізували процес солюбілізації для 
отримання максимальної кількості регенерованого кератину.

Вовна є одним із найбільших джерел кератину. З огляду на це, 
дослідження ефективності екстракції кератинів вовни різної морфології 
підтверджує актуальність даної роботи, оскільки оптимізація процесу 
солюбілізації безпосередньо впливатиме на швидкість та якість виробництва 
біоматеріалів.

З іншого боку, дослідження здатності кератинів до адсорбції іонів важких 
металів з водних розчинів їх солей є надзвичайно важливою в умовах значної 
забрудненості стічних вод України. Окрім цього, для виробництва біосорбентів 
пропонується використовувати низькоякісну вовну, що частково вирішує 
проблему її утилізації.

Іншим перспективним біоматеріалом, запропонованим у дисертаційній 
роботі, є полімерні плівки на основі кератинів волоса людини. Результати 
дослідження їх біосумісності та покращення механічних властивостей плівок 
сприяють розвитку тканинної інженерії та біомедицини.

Виходячи із сказаного вище, вважаю, що тема дисертаційної роботи 
Михалюк Василини Володимирівни «Біохімічна характеристика кератинів 
та створених на їх основі моделей біоматеріалів» є актуальною і має не лише 
теоретичний інтерес, але й практичну цінність.



Зв’язок теми дисертації з державними або галузевими програмами
Дослідження, що увійшли до дисертаційної роботи Михалюк Василини 

Володимирівни, виконувалися впродовж 2016-2019 рр. та є частиною науково- 
дослідної роботи лабораторії обміну речовин Інституту біології тварин імені 
С. 3. Ґжицького НААН України за завданням 35.00.02.07 П «Вивчити 
структурні особливості вовни та розробити способи покращення її 
технологічних і фізико-хімічних властивостей» (№ДР 0116U001416).

Обґрунтованість наукових положень дисертації, їх достовірність і 
новизна

Дисертанткою обґрунтовано актуальність роботи, її теоретичне та 
практичне значення. Усі узагальнення та висновки, наведені у дисертації, 
ґрунтуються на матеріалах власних досліджень. Робота виконана на високому 
методичному рівні із застосуванням сучасних методів дослідження, які є 
адекватними до поставленої мети та визначених завдань.

Усі результати опрацьовані статистично за допомогою відповідних 
методів математичної статистики. Усі висновки повністю відповідають змісту’ 
роботи.

Новизна дисертаційного дослідження полягає у визначенні оптимальних 
параметрів солюбілізації кератинів із вовняних волокон та волоса людини, які 
забезпечують максимальне отримання регенерованого протеїну.

Авторкою уперше досліджено ефективність солюбілізації кератину з 
вовняних волокон різної морфології за впливу температури, значення pH, 
тривалості екстракції та типу відновника. З’ясовано, що найефективнішим 
відновником для екстракції кератинів з вовни є дитіотреїтол, а для кератинів 
волоса людини - натрію метабісульфіт.

У роботі вперше запропоновано стабілізувати полімерні плівки, отримані 
методом кастингу на основі регенерованого кератину волоса людини, за 
допомогою водяної пари, досліджено вплив додавання гліцеролу на структуру 
плівок. Біосумісність кератинових плівок підтверджена у адсорбційному тесті з 
протеїнами сироватки крові людини.

На основі кератину вовни авторка роботи виготовила біосорбент для 
елімінації іонів Плюмбуму та Кадмію. Згідно з отриманими результатами 
дисертантки, 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 вища для іонів Плюмбуму, ніж для іонів Кадмію.

Експериментальні дані дослідження відкривають нові перспективи у 
дослідженні структурно-функціональних характеристик солюбілізованих 
кератинів та їх потенційному використанні у біомедицині.

Науково-практична значимість роботи та конкретні шляхи 
використання результатів дослідження

Результати дисертаційної роботи є науковою основою для розробки 
біоматеріалів на основі кератинів. Визначено оптимальний метод солюбілізації 
кератинів з вовни та волоса людини. Запропоновано обробляти попередньо



модифіковані гідроген пероксидом вовняні волокна 3% розчином 
регенерованого кератину для покращення їх фізичних і хімічних параметрів. На 
основі результатів за цим напрямом роботи оформлено методичні рекомендації 
«Методи модифікації вовняних волокон».

Запропоновано методологічні підходи до створення біосорбенту на основі 
кератинів для елімінації важких металів із водних розчинів та розроблено схему 
одержання біоактивної та біосумісної плівкової моделі на основі 
регенерованого кератину для використання у репаративній медицині.

Отримані у процесі дисертаційного дослідження результати 
використовують у навчальних курсах з біохімії та біотехнології, а також у 
науковому процесі на кафедрі технології біологічно активних сполук, фармації 
та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка».

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях
Аналіз показав, що основні положення дисертаційної роботи висвітлені у 

6 статтях, з яких 3 у фахових наукових виданнях України, що входять до 
міжнародних наукометричних баз даних, 1 -  у зарубіжному' виданні, яке 
включене до міжнародної бази даних Scopus, 2 - у  наукових зарубіжних 
виданнях, 9 тезах доповідей наукових конференцій, методичних рекомендаціях.

Відповідність дисертації встановленим вимогам
Дисертаційна робота викладена на 152 сторінках друкованого тексту. 

Складається із вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, 
результатів досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, 
висновків, списку використаних джерел, що налічує 225 найменувань, у тому 
числі 210 латиницею. Дисертація проілюстрована 49 рисунками, 9 таблицями та 
містить 2 додатки.

Основний зміст роботи викладено на 127 сторінках друкованого тексту.
У вступі до дисертаційної роботи дисертанткою висвітлено актуальність 

обраної теми роботи, зв'язок роботи з науковими планами, завданнями, темами, 
мету роботи та її основні завдання, наукову новизну отриманих результатів, їх 
практичне значення, особистий внесок здобувана, апробацію результатів та 
вказано публікації за темою роботи.

У огляді літератури авторка дисертаційної роботи наводить інформацію 
про будову волоса, структуру та функції кератинів, акцентувала на різноманітті 
методів екстракції кератинів, форм біоматеріалів, створених на їх основі, а 
також детально описала сфери застосування кератинів. Аналіз наукової 
літератури, проведений Михалюк В. В., продемонстрував перспективність 
дослідження кератинів з огляду на можливість їх застосування у біомедицині та 
інженерії. Огляд літератури відповідає темі дисертаційного дослідження.

У розділі «Матеріали і методи» дослідження» викладено інформацію 
про об’єкт, предмет та умови досліджень, наведено схему досліду. У роботі 
використано достатньо біохімічних (фракціонування протеїнів, електрофорез у 
поліакриламідному гелі, спектрофотометрія), мікроскопічних (світлова 
мікроскопія, сканувальна електронна мікроскопія, поєднана з рентгенівським 
мікроаналізом), фізико-хімічних методів (термогравіметричний аналіз 
кератинів, визначення міцності, тонини, розчинності волокон) та методів



математичної статистики для того, щоб вирішити поставлені завдання та 
отримати достовірні результати.

Розділ 3 «Вибір оптимальних параметрів екстракції кератинів та їх 
характеристика» присвячений результатам оптимізації процесу екстракції 
кератинів вовняних волокон різної морфології та волоса людини. У цьому 
розділі також наведено результати електрофоретичного дослідження 
екстрагованих кератинів, аналіз їх термічних властивостей та результати 
дослідження фізико-хімічних властивостей вовняних волокон після їх обробки 
протеїновими гідролізатами на основі кератинів.

Розділ 4 «Дослідження зв'язування важких металів біосорбентом на 
основі кератину» присвячений дослідженню адсорбційних властивостей як 
нативних, так і хімічно модифікованих натрію бісульфітом та гідроген 
пероксидом кератинів. Вивчено вплив pH середовища на ефективність 
адсорбції Плюмбуму та Кадмію.

У розділі 5 «Створення плівкових моделей на основі регенерованого 
кератину та дослідження їх характеристик» дисертаційної роботи висвітлено 
результати дослідження морфології плівкових моделей на основі кератинів та їх 
біосумісності.

У розділі 6 «Аналіз та узагальнення результатів власних досліджень»
представлено інтерпретацію отриманих дисертанткою результатів та 
порівняння їх з даними літератури.

Висновки складаються з 7 пунктів, в яких узагальнено основні 
результати роботи. Висновки повністю відповідають поставленим завданням.

Список використаних джерел містить 225 найменувань, з яких 210 -  
латиницею, які переважно опубліковані впродовж останніх 10 років, що 
свідчить про знання авторкою сучасної літератури за темою дисертації.

Отже, дисертаційна робота Михалюк В.В. за обсягом отриманих 
результатів, їх новизною та практичною значимістю відповідає вимогам до 
кандидатських дисертацій.

Зміст автореферату є ідентичний до основного змісту дисертації.

Окремі дискусійні питання та зауваження
Оцінюючи в загальному позитивно рецензовану роботу, у мене до неї є 

деякі зауваження. Крім цього при аналізі роботи виникли деякі питання 
дискусійного характеру, на які хотілося б почути думку авторки:

- для кращого електрофоретичного розділення кератинів бажано було 
використовувати градієнтний поліакриламідний гель;

- видається зайвим після кожного розділу наводити список публікацій, 
варто було дати лише посилання;

- з яких міркувань для модельних досліджень з біосорбції було обрано 
саме Плюмбум та Кадмій;

- чому для дослідження біосорбції важких металів сорбентом на основі 
кератину був вибраний такий діапазон pH?

- на основі яких критеріїв обрано відсоток регенерованого кератину для 
створення моделей плівок;



хотілося б почути думку авторки, чому для досліджень була обрана 
саме плівкова модель на основі регенерованого кератину?

Вказані вище зауваження і запитання містять здебільшого 
рекомендаційний характер і не впливають на загальну позитивну оцінку 
дисертаційної роботи та автореферату Михалюк В. В.

Висновок
Дисертаційна робота Михалюк Василини Володимирівни є закінченою 

науковою працею, в якій теоретично узагальнено та експериментально 
визначено біохімічні характеристики солюбілізованих кератинів із вовняних 
волокон різної морфології та волоса людини в оптимальних умовах, з'ясовано їх 
структурні характеристики залежно від способу їх екстракції. Результати 
дослідження впливу обробки вовняних волокон розчином регенерованого 
кератину на їх фізико-хімічні параметри, здатності хімічно модифікованого 
кератину до зв’язування іонів важких металів і біосумісності полімерних плівок 
на основі кератину сприяють розширенню сфери застосування кератинів у 
біомедицині.

Дисертаційна робота за актуальністю тематики досліджень, науково- 
методичним рівнем їх виконання та обґрунтованістю отриманих висновків 
відповідає вимогам п. п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів 
і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 
року, (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України 
від №656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015 р. та №567 від 27.07.2016 р.), а 
її авторка Михалюк Василина Володимирівна заслуговує на присвоєння 
наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 -  
біохімія.
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