
Концепція антиметаболітів мала великий вплив
на розвиток науки про харчування. В історичному
плані наука про харчування зародилась в резульW
таті відкриття таких процесів як сепарування, ізоW
лювання і опис. Основу нутриціології заклали
французький вчений XVI ст. Парацельс та його суW
часники, які здійснювали хімічний аналіз спочатку
харчових продуктів, а зрештою — склад тіла тваW
рин, що їх споживали, виділяючи і очищуючи окW
ремі хімічні компоненти.

З цих перших досліджень Парацельса та його суW
часників стали відомими ряд речовин, які виконуW
ють поживні функції. Ці речовини були віднесені до
числа поживних речовин.

У подальшому розробка проблеми харчування
вказала на необхідність визначення потреб тварин
у цих нутрієнтах та їхнє надходження з різними
харчовими джерелами. У дослідженні цього питанW
ня був досягнутий значний прогрес, але разом з
тим стало очевидним, що одного лише ізолювання
(виділення) окремих поживних речовин недосW
татньо. Адже ці речовини взаємодіють як між соW
бою, так і з іншими речовинами в метаболічному
пулі. І ця їхня взаємодія дуже впливає на їхнє засW
воєння. Д'Арсі Томпсон [1] в 1942 році описав цю
нову точку зору в своєму класичному трактаті "Про
розвиток і форму". У ньому він, зокрема, писав:
"Коли ми аналізували частини чогось або його
властивості, то ми вбачали в цьому щось надприW
родне, перебільшуючи його видиму самостійність і
закриваючи очі, принаймні, на цілісність і індивідуW
альність, притаманні всьому цілому. Якщо ми
досліджуватимемо їх окремо W це засвідчить нашу
безпорадність, звузить наше розуміння".

Після концентрації зусиль на дослідженні певноW
го складу харчових продуктів стало очевидним, що
він не завжди дорівнює сумі його складових, у баW
гатьох випадках дещо менший, що свідчить про
можливість взаємодії не лише між реактантами, а
й про вплив цієї взаємодії на обмінну функцію в орW
ганізмі. Такий висновок став поштовхом для розW
робки концепції антагоністів метаболізму.

Дуже важко точно визначити, коли саме був виW
явлений обмінний антагонізм. Це відкриття має не
стільки індивідуальний характер, скільки є висновW
ком з результатів аналітичних досліджень, які виW
конували кілька дослідників приблизно одночасно.
Прийнято вважати, що це сталося в період з 1920
по 1940 роки.

Як і у випадку із захворюваннями, які викликають
дефіцити мікроелементів (гіпомікроелементози),
ще задовго до визначення агентівWантагоністів меW
таболізму дослідники спостерігали і в окремих виW
падках документували ефекти, які викликали антиW
метаболіти. З'явились і перші ентузіасти, зацікавW
лені цією новою галуззю знань.

Одним з перших ентузіастів, який зацікавився
цією галуззю знань, був Пол Ерліх. Він раніше за
інших у 1907 році повідомив про антагоністичну
дію метаболітів у курсі лекцій, прочитаних ним в
Харбінському університеті [2]. Майже одночасно
Л. Міхаеліс [3] звернув увагу на інгібітори різних
ферментативних процесів під час своїх досліджень
вуглеводного обміну в 1910–1914 роках.

Хоча в низці ранніх досліджень метаболізм
зв'язували з існуванням структурних аналогів неW
замінних сполук, невдовзі було з'ясовано, що ця
концепція не лише ширша, а й багатогранніша. АнW
тагоніст здатен розривати молекулу метаболіту і
робити її неактивною, як у випадку з ферментом
тіаміназою і вітаміном В1 (рис. 1). 

Тіаміназа розриває молекулу вітаміну В1 у місці
з'єднання піримідинового і тіазольного кільця,
внаслідок чого в організмі виникає нестача
вітаміну В1 (харчовий поліневрит або беріWбері).

Крім того, антиметаболіт може утворювати
комплекс з метаболітом, що виникає, наприклад,
між білком сирого курячого яйця авідином і біотиW
ном (вітамін Н), внаслідок чого біотин втрачає
свою біологічну активність. Або завдяки своїй
структурній подібності антиметаболіти можуть
витісняти сполуки з біохімічних реакцій, займати
їхні місця і, не маючи здатності виконувати їх реW
акції, блокувати їх, як у випадку з дикумарином та
вітаміном К. На рис.2 наведені приклади антимеW
таболітів для вітамінів В1, В2, РР і ПАБК.
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Рис. 1. Дія фермента тіамінази на вітамін В1

Професор В.І. Смоляр



Перші повідомлення про антиметаболіти, звісно,
спричинили негативне до них ставлення. Їх
відразу назвали "спойлерами" (від англ. spoiler —
такий, що викликає загибель), тобто речовинаW
ми, які порушують нормальні обмінні процеси,
які відбуваються в організмі. Ця назва збереглаW
ся, хоча з тих пір було встановлено, що антимеW
таболіти також здатні виконувати низку корисW
них функцій в організмі. Виникла можливість виW
користання антиметаболітів як засобів контролю
певних процесів обміну в експериментальних
дослідженнях. Наприклад, дефіцит певних поW
живних речовин може бути викликаний в експеW
риментальних умовах з мінімальною вадою для

інших складових компонентів, що дозволить
проводити направлені профілактику чи лікуванW
ня таких порушень. Подібна вибірковість має
особливу цінність для досліджень, незамінних
для здійснення метаболізму речовин, які мають
до певної міри подібні функції. Завдяки цій власW
тивості антиметаболітів стало можливим встаW
новити, що унікальні функції, здійснювані в орW
ганізмі селеном і вітаміном Є, можуть бути
підсилені за допомогою антагоніста 3WортоWкреW
зилфосфату, який діє на обидва метаболіти. ЯкW
раз завдяки цьому антагоністу фермент глуW
татіонпероксидаза був визначений як сеW
ленмісткий ензим [4].
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Рис. 2. Приклади антиметаболітів (антивітамінів) для ПАБК, вітамінів РР, В1 і В2



Окремі специфічні властивості антиметаболітів зуW
мовлюють їхнє використання для глибинного
дослідження зв'язку метаболітів з морфологічним диW
ференціюванням на різних стадіях розвитку організму.

Тепер нам вже відомі і безпосередні позитивні
ефекти антагоністів метаболітів на певні
фізіологічні функції. Так, наприклад, дикумарол —
структурний антагоніст вітаміну К — знайшов викоW
ристання в післяопераційній терапії, де його викоW
ристовують для профілактики обструктивних
тромбозів. Споріднена сполука кумарин знайшла
використання зовсім в іншій галузі як інгібітор синW
тезу целюлози в гербіцидах [5].

Нині ми знову повернулись до відправної точки і
замість того, щоб відчувати страх до антагоністів
метаболізму, відшукуємо шляхи їхнього викорисW
тання як антиканцерогенів або інгібіторів вірусної
інфекції. Звісно, необхідні дослідження взаємодії
метаболітів як між собою, так і з іншими сполукаW
ми, з якими вони зустрічаються в обмінному пулі
[6]. Д. Драбкін [7] якось висловив думку, що "умоW
вою життя є порушення рівноваги" і це може стати
привабливою темою обговорення. Антагоністи меW
таболітів — це основний елемент у створенні цієї
"нестійкості", їхнє дослідження істотно доповнило
б історію розвитку науки про харчування [8].
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