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Анотація  
Представлено історію введення терміну «фермент» фламандським вченим Яном 

Баптистою ван Гельмонтом, відкриття позаклітинної ферментації німецьким хіміком і 
біохіміком Едуардом Бюхнером, моделі «ключ-замок» німецьким хіміком Германом Емілем 
Фішером. Описано внесок у науку про ферменти німецького хіміка-органіка Ріхарда Мартіна 
Вільштеттера, українського фармацевта А. Д. Розенфельда, німецького біохіміка і фізіолога 
Отто Генріха Варбурга, німецько-американського біохіміка Фріца Альберта Ліпмана.  
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Abstract  
History of introduction of term «enzyme» by flemish scientist Jan Baptista van Helmont, 

opening of cell-free fermentation by German chemist and biochemist Eduard Buchner, model «key-
lock» by german chemist Hermann Emil Fischer is presented. The contribution to science about 
the enzymes by german chemist Richard Martin Willstдtter, ukranian druggist A.D. Rozenfeld, 
german biochemist and physiologist Otto Heinrich Warburg, germanamerican biochemist Fritz 
Albert Lipmann is also described.  
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Ферментативні процеси відомі людству з давніх-давен. Народи 
багатьох країн здавна володіли мистецтвом виготовлення хліба, сиру, 
вина, оцту тощо на основі переробки рослинної і тваринної сировини. 
Однак початок сучасному етапу в розвитку ензимології було покладено у 
XIX столітті. 
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Ферменти (ензими, біокаталізатори) ‒  це специфічні білки, які 

присутні в усіх живих клітинах, виконуючи роль біологічних каталізаторів  

[1]. Вони сприяють перетворенню одних речовин (субстратів) на інші 
(продукти). Ферментами каталізується близько 4000 біореакцій, 
скеровується та регулюється обмін речовин організму. Вони виконують 
найважливішу роль у всіх процесах життєдіяльності. 
 

Термін «фермент» (від лат. fermentum ‒  закваска) був 
 

запропонований фламандським хіміком, фізіологом, лікарем та 
теософом-містиком Яном Баптистою ван Гельмонтом (нідерл. Jan 
Baptista van Helmont, 1577–1644).  

Ван Гельмонт вважав, що ферменти лежать в основі хімічних 
процесів, серед яких: травлення людей і тварин, зростання рослин. Вони 
специфічні для різних організмів та функцій відправлення кожного з них.  

У процесах травлення важливою є участь слини та шлункового соку [2]. 
У ХІХ ст. терміни «фермент» та «ензим» (від грец. ‒  «дріжджі», 

«закваска»), запропонований в 1876 р. німецьким фізіологом та 
гістологом Віллі Кюне (нім. Wilhelm Friedrich Kьhne, 1837–1900),  
відображали суперечку про природу спиртового бродіння між Луї 
Пастером з одного боку та двома хіміками, французом ‒  П‟єром Еженом 
Марселеном Бертло (фр. Marcelin Berthelot, 1827–1907) і німцем ‒  
Юстусом фон Лібіхом (нім. Justus von Liebig, 1803 –1873) з іншого.  

Ферментами називали «організовані ферменти» (тобто саме живі 
мікроорганізми), а ензимами ‒  «неорганізовані ферменти», що 
секретуються клітинами, наприклад, шлунка (пепсин) або кишечнику 
(трипсин, амілаза).  

Німецький хімік і біохімік Едуард Бюхнер (нім. Eduard Buchner, 
1860–1917) у 1897 р. експериментально довів [3], що екстракт клітин 
дріжджів здійснює спиртове бродіння так само, як і незруйновані 
дріжджові клітини. В 1907 р. «за науково-дослідну роботу з біологічної 
хімії і відкриття позаклітинної ферментації» він був удостоєний 
Нобелівської премії з хімії.  

Погляди вчених на природу ферментів розходились. Роботи 
німецького хіміка-органіка Ріхарда Мартіна Вільштеттера (нім. Richard 
Martin Willstдtter, 1872–1942), лауреата Нобелівської премії з хімії 1915 р. 
«за дослідження фарбувальних речовин рослинного світу, особливо 
хлорофілу», з виділення та очистки ферментів методом адсорбції мали 
велике значення для характеристики властивостей окремих ферментів, 
але призвели до хибного висновку, що протеїни є носіями для ферментів 
і нездатні до каталітичної активності.  

Ферменти зазвичай проявляють високу специфічність відносно 
своїх субстратів: стереоспецифічність (просторову), регіоселективність 
(специфічність орієнтації), хемоселективність (специфічність до хімічних 
груп) [4].  

У 1890 р. німецький хімік Герман Еміль Фішер (нім. Hermann Emil 
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Fischer, 1852–1919) припустив, що специфічність ферментів 
визначається точною відповідністю форми ферменту і субстрату. Таке 
припущення називається моделлю «ключ-замок». Фермент з‟єднується з 
субстратом з утворенням короткоживучого фермент-субстратного 
комплексу.  

Фішер, автор цілої низки наукових праць, присвячених хімії 
фізіологічно активних речовин, отримав Нобелівську премію з хімії 1902 
р. «як визнання його особливих заслуг, пов‟язаних з експериментами з 
синтезу пурину».  

Переломним моментом в удосконаленні методів отримання 
високоочищених, гомогенних препаратів ферментів було відкриття їх 
здатності кристалізуватися. Вперше такий процес здійснив у 1906 р. один  

з фундаторів української фармацевтичної науки і промисловості 
професор Абрам Давидович Розенфельд (1872–1936). Він отримав у 
вигляді кристалів оксидазу з коріння редьки. Розенфельд висловив в 
медичному журналі припущення, що ферменти мають білкову природу, 
але це не набуло широкого розголосу і забулось.  

Отримання ферментів у кристалічному стані набуло поширення з 
1926 р. після роботи американського біохіміка Джеймса Бетчеллера 
Самнера (англ. James Batcheller Sumner, 1887–1955) з отримання 
кристалічної уреази з бобів конвалії, що довело білкову природу 
ферментів. Самнер разом з Венделлом Мередітом Стенлі (англ. Wendell 
Meredith Stanley, 1904–1971) та Джоном Говардом Нортропом (англ. John 
Howard Northrop, 1891–1987) отримав Нобелівську премію з хімії 1946 р.  

Один із видатних вчених двадцятого століття в галузі цитології, 
німецький біохімік і фізіолог Отто Генріх Варбург (нім. Otto Heinrich 
Warburg, 1883–1970) вивчав процеси клітинного дихання, ферменти, 
окислювально-відновні процеси в живій клітині. В 1912 р. він висловив 
припущення про існування дихальних ферментів, активуючих кисень. У 
 

1924 р. Варбург повідомив про відкриття цитохромоксидази ‒  фермента, 
 

який грає ключову роль у процесі утилізації кисню клітинами. У 1932 р. 
вперше був отриманий новий дихальний фермент жовтого 
 

кольору ‒  флавін, представник великої групи флавопротеїнів ‒  окисних 
 

ферментів, що створюють разом з цитохромами дихальний ланцюг [5]. 
За відкриття природи і функцій «дихальних ферментів» Варбург був  

удостоєний Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини 1931 р.  

Є ферменти, які на відміну від тих, що виконують каталітичну 
функцію самі собою, без додаткових компонентів потребують для 
здійснення каталізу наявності компонентів небілкової природи. Ці 
кофактори можуть бути як неорганічними молекулами (іони металів, 
залізо-сірчані кластери та інші), так і органічними (наприклад, флавін або 
гем). Органічні кофактори, які постійно (назавжди) зв‟язані з ферментом, 
називають також простетичними групами.  

Кофактори органічної природи, що здатні відділятися від ферменту, 
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називають коферментами. Німецько-американський біохімік Фріц 
Альберт Ліпман (нім. Fritz Albert Lipmann, 1899 – 1986) став 
співвідкривачем коферменту А та отримав Нобелівську премію з 
фізіології і медицини 1953 р. за «відкриття коферменту А та визначення 
його впливу на проміжні стадії метаболізму» (разом з Гансом Кребсом). 
Вивчаючи клітинний метаболізм, Ліпман у 1941 р. припустив, що 
основним джерелом енергії для підтримки метаболічних реакцій у живій 
клітині є аденозинтрифосфат (АТФ). До відкриття Ліпманом і його 
колегами коферменту А було незрозуміло, як АТФ вивільняє клітинну 
енергію. Виявилося, що в цьому процесі бере участь кофермент А.  

У найближчі роки розвиток ензимології буде спрямовано на:  
–дослідження більш тонких деталей молекулярного механізму дії і 

принципів роботи ферментів у відповідності до законів класичної 
органічної хімії і квантової механіки;  

–вивчення ферментів на більш високих структурних рівнях організації 
живих систем (надмолекулярному і клітинному), причому не стільки 
окремих ферментів, скільки ферментних комплексів у складних 
системах;  

–дослідження механізмів регуляції активності і синтезу ферментів;  
–розкриття впливу хімічної модифікації на дію ферментів;  
–розвиток досліджень у галузі створення штучних низькомолекулярних 

ферментів (синзимів – синтетичних аналогів ферментів), які мають 
високу специфічність дії та каталітичну активність, але позбавлені 
побічних антигенних властивостей;  

–дослідження в галузі інженерної ензимології;  
–створення «гібридних» каталізаторів, які мають властивості ферментів, 

антитіл і рецепторів;  
–створення біотехнологічних реакторів за участю індивідуальних 

ферментів або поліферментних комплексів, які забезпечують 
одержання і промислове виробництво найбільш цінних матеріалів і 
засобів для народного господарства й медицини. 
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