পব-৩
সৗর শি র আেলাক রাসায়িনক পা র
িভনেসে জা বালজািন, আলবােট া িড এবং মােগ িরটা ভ ুির
রসায়ন িবভাগ, ইউিনভািসিট অব বল া, ভায়া স িম ২, ৪০১২৬ বল া, ইটালী
(ChemSusChem 2008, 1(1-2), 26)
(ইটালীর ইউিনভািসিট অব বল ার রসায়ন িবভােগর
াত আ িমিরটাস অধ াপক িজয়ােকােমা
িসয়ািমিসয়ান এঁর ১৫০তম জ বািষকীেত তঁার ৃিতর উে ে িনেবিদত)
ভাবা বাদ
কশব মার অিধকারী
াকৃিতক সােলাকসংে ষন
২.১ পূব কথা: সােলাক সংে ষন ঘটায় এমন াণময় ব , উি দ এবং াণী েলর সব ই সমানভােব
িবচরণ করেত দখাযায়। ােণর উে ষ এবং িবকাশ সাধেন এেদর অবদান অন ীকায। কৃিতগত
ভােব এরা িভ িভ জািতর হেলও আভ রীন িনগূঢ়তম রাসায়িনক কৗশল ধানতঃ একই। যখােন
আেলাক শি
াথিমক ভােব আ ে টনা ািটেনর (Antenna proteins) অসংখ আেলাক সংেবদী
কণা (Chromophores) কতৃক িবেশািষত হয়। অতঃপর এই শািষত শি
ানা িরত হয় িবেশষ
এক ক ীয় িবি য়ক ািটেন (Specialized reaction center protein), যখােন এই শি
িবেশষ এক ধরেনর ইেল ন ানা র কৃয়ার (Electron transfer reaction) মাধ েম পা িরত
হয় রাসায়িনক শি েত (Chemical energy)১৭।
২.২ াকৃিতক আ ে টনা প িত (Natural antenna system):
আসেল াকৃিতক আ ে টনা সমূহ মূলতঃ পাপল ব াকেটিরয়ার১৮ (Purple bacteria) আেলাক
সংে হী জিটল যৗগ (Light harvesting complex)। রােডািসউেডােমানাস আ িসেডাফাইলার
(Rhodopseudomonas acidophila) সােলাক সংে ষী অে র আেলাক সংে হী (Light
harvesting) আ ে টনা কমে
(Antenna complex), LH2 এর উ িব
এ - র কৃ াল
গঠন (High resolution x-ray crystal structure) [ছিব-১] কৃতপে উ ু কেরিছেলা
এত সং া গেবষনার স াব ার। এই কমে
আসেল ব াকেটিরও ােরািফল (Bacterio
chlorophyll), Bchl., অ র সংব ’িট চ (Ring) সম েয় গিঠত। যার একিট হেলা সেলর
(Cell) বিহঃআবরেণর (Membrane) সােথই ১৮িট অ সম েয় িপঠািপিঠ সমা রাল ভােব এমন
ভােব সাজােনা থােক যন িঠক অেনকটা টারবাইন চে র মেতা [ছিব-১(a)]। অ সটিট নয় Bchl.
অ িবিশ সমতলীয় চ এবং পূববতী চে র তেলর সােথ সমেকৗিনক ভােব সল আবরেণর ি িব ৃিতর (Bilayer) মােঝ িবেশষ এক প িতেত িব
থােক [ছিব-১(b)]।

িচ -১: রােডািসউেডােমানাস আ িসেডাফাইলার (Rhodopseudomonas acidophila) আেলাক সংে হী LH2
আ ে টনা প িতর গঠন শলী। (a) ১৮িট Bchl. অ সম েয় গিঠত চ এবং (b) ৯িট অ র চ ।

এই য চ াকার গঠন েলা, এ েলা রেয়েছ আবার ১.৮ এবং ৩.৪ ােনািমটার (nm) ব াসােধর
’িট ািটন িসিল ডােরর (Protein cylinder) দওয়ােলর মােঝ। আর এই য ই সট Bchl.
অ র চ াকার গঠন, িভ তর রাসায়িনক পিরেবশগত কারেন এেদর আেলাক সংেবদনশীলতা তথা
হীতার মা া (Adsorption) এবং আেলাক সংেবদী ভৗত নাবলী (Photophysical
properties) িলও িনছক আলাদা ধরেনর। ফেল ১৮ Bchl. অ সম েয় গিঠত বৃহ র চ িটর
নূ নতম শি পযােয়র িবেশাষন সূচক (Absorption maxima) পাওয়া যায় ৮৫০ ােনািমটার
(nm) এবং এেক নামাি ত করা হয় B850 বেল। প া ের, নয় Bchl. অ সম েয় গিঠত
অেপ াকৃত ছাট চ িট যা িকনা সল আবরেণর বাইেলয়ােরর (Bilayer) মােঝ রেয়েছ, তার
নূ নতম শি িবেশাষন সূচক হেলা ৮০০ ােনািমটার (nm) এবং এেক বলা হয় B800। এছাড়াও
এই ই সট র ক (Pigment)২০ পদােথর মােঝ আেরাও িকছু িবেশষ পাথক েতা রেয়েছই। যমন,
B800 জািতিট (Species) ব াপক ভােব সত বা একক ভােব (Monomeric) িবদ মান অথচ
B850 গৃহীত ইেল ন সম েয় শি শালী যুগল (Exciton coupled), তার মােন হেলা- ইেল ন
স ারণ কােল (Exciton state) ইেল ন েলা ছিড়েয় পেড় (Delocalized) একািধক (িবেশষ
কের অ তঃ চারিটেত) Bchl. অ েত। সব েলা Bchl. অ ই কাষ বা সেলর একিট এলাকায়
পিলেপপটাইড (Polypeptides) অ েলার মেধ একিট িবেশষ ব েন িনয়ি ত অব ায় ছিড়েয়
থােক। সেলর ক ােরািটনেয়ড (Carotenoids) েলাও LH2 গঠেনর সে স িকত। িবেশষ কের
এই গঠেনর আেলাক সংে হী কৃয়ার উ রণ ঘটায় এবং গঠনিটেক আেলাক সংেবদনশীলতায়
(Photosensitization) উ ূত িসংেলট (Singlet) অি েজন অ র ারা আেলাক জািরত
(Photo-oxidation) হেয় িনি য় (Quenching) হেত বাধা দয়। এখন এই B800 িব াস য
আেলাক শি িবেশাষন কের তা িত এক িপেকােসেকে ড (Picosecond) ানা িরত হেয় জেড়া
হয় B850 চে । পরবতী ৩০০ ফে টােসেকে ডর (Femtosecond) মেধ ই এই ানা িরত শি
ইেল ন সম য়ক অব ার (Exciton state) শি িহেসেব B850 েলার মেধ ছিড়েয় পেড়।
এবার LH2 আ নেটনা েলা তােদর সংগৃহীত আেলাক শি েক ানা িরত কের অপর এক আ ে টনা
কমে ে (Antenna complex), নাম যার LH1। LH1 আ ে টনা চ িট িবি য়া কে র

(Reaction center) চতুি ক িঘের চ াকাের থােক। এই িবি য়া ক িটই িরেয়কশন স টার
(Reaction center) RC; আসেল সং হীত শি র চূড়া গ ব , যখােন আহিরত শি র ারা
আধান (Charge) পৃথকীকৃত হেয় ইেল েনর উ ব ঘটায়, যােক বলা হয় আধান পৃথকীকরণ কৃয়া
(Charge separation process)। আেলাক সংে হী কৃয়ার একিট স াব িচ কম িচ -২ এ
উপ ািপত হেলা। LH1 এর গঠনিটর অিধকাংশই আসেল এখেনা অজানা, অ তঃপে LH2 এর
গঠন স েক আমরা যতটা অবগত হেয়িছ তদ সাের। তেব রেডাি িরলাম রা ােমর
(Rhodospirillum rubrum)২১ LH1

িচ -২: ব াকেটিরয়ার সােলাকসংে ষেন LH1 এবং LH2 আ ে টনা কমে
কতৃক সাম ীক আেলাক শি
কৃয়ার উপ াপন যাগ স াব িচ ম। এখােন RC স াব িবি য়া ক েক িনে শ করেছ।

সং হ

কমে ে র ি মাি ক ি ােলর ইেল ন ি ােলা াফীর ব া া থেক জানা যায় য, LH1 এবং
LH2 এর কায েমর মেধ আসেল প িতগত কান পাথক নই, যিদও LH1 আকৃিতগত িদক
িদেয় LH2 এর তুলনায় অেনক বড়। কােজই বলা যায় য, LH1 এর বি শিট Bchl. অ LH2
এর B850-র মেতা কেরই পর র িব । এিদেক LH1-এর আবার আেলাক িবেশাষন সূচক হেলা
৮৮০ ােনা িমটার (nm), মােন, িন তম শি পযােয় অ েলা সৗরিকরণ শাষন কের বা উ ীিপত
হয় ৮৮০ ােনািমটার (nm) তর ৈদেঘ র আেলাক রি র ে , আর তাই এর নাম হেলা B880।
এিদেক স বতঃ LH1 ও LH2 অব ানগত ভােব পর েরর িনকটবতী। া তেথ র সমী া থেক
জানা যায় য এ দূর ৩০ আং ম (Ǻ) এর চেয় কম; ফেল, LH2 হেত LH1-এ শি র ানা র
ঘেট অিব া
ততায়, ায় ৩ িপেকােসেক ড-এ (Picosecond)। এিদেক LH1 হেত িবি য়া
কে (Reaction Center, RC) সম ইেল ন ানা র কৃয়ার গড়পড়তা গিত িক বশ থ,
ায় এক দশমাংশ, মােন ৩৫ িপেকােসেক ড (ps)! এখােন যেহতু LH1 চে র অ েলা ইেল ন
সম েয় শি শালী যুগল (Exciton coupled) িহেসেব ি য়াশীল, কােজই B850-র মেতাই
এখােনও ঘটেছ শি
ানা েরর কৃয়া। LH1 এর ায় আটিট িবিভ ভৗত অব ান হেত এই শি
ানা েরর ঘটনািট মাগত ঘেট চেলেছ। আসেল সংি শি কৃয়াকরণ এলাকা েলা ৪িট Bchl.

অ সম েয় গিঠত। সবেশেষ এই ানা িরত শি এেস জমা হে আভ রীন মূল িবি য়া কে
(RC- ত); এখােন দখা যাে য, LH1 এর িত ৩২িট Bchl. অ র জে রেয়েছ ১িট মা মূল
িবি য়া ক , RC২০।
উপসংহাের বলা যায়, াকৃিতক আেলাক সংে হী অ াে টনা (Light harvesting antennae) সমূহ
ষম অবকাঠােমায় গিঠত একক জিটল যৗেগর মধ ি ত সমশি র অ সব সাব-ইউিনট েলােত
অিত ত (Ultrafast) শি র ানা র ঘটায়, অতঃপর নগ পিরমােন হািরেয় (With minimal
losses) ত শি
ানা িরত হেত থােক অেপ াকৃত
শি র কমে ে । ধারনা করা হয় য
এখােন ফর ােরর (Förster’s) কাযকর সংঘটন প িত (Mechanism) অ সােরই কৃয়া েলা
স
হেত থােক।
সা িতক গেবষনা েলা থেক কায়া টাম যাজনায় (Quantum coherence)২২ তর ায়ীত
আকাের শি র ানা র স িকত তথ - মােনর আভাস মেল। অিত গাঠিনক অব ার
(Superposition state) শি শালী যুগলসমূহ (Exciton state components) াভািবক শি
িবিকরেণর মাধ েম উ তর শি র হেত িন ের উভয়মুখী আেরাহন-অবেরাহন কের থােক। আর এই
কৃয়ায় যথাযথ ভােব শি
ানা িরত হেয় এক একক কাযকর শি আধােরর উে ে যা া কের।
ব ব ািটেক এই দৃি েকােণ িবেবচনা করায় অব াবী েপই িতভাত হয় য কৃয়ািট একিট সত
কায়া টাম (Single quantum) পিরমাপন প িতেতই অ সরমান, য িকনা একই সমেয় অসংখ
শি ব ার দশা েলােক সনা করেত স ম এবং সিঠক পিরগমন পথেক খুঁেজ িনেত পারদশী। এর
মােনই হেলা, পুেরা ব াপারিট একিট সফল শি
ানা েরর এক অসাধারন ব ব া এবং মৗিলকে র
তীক।
সবুজ উি েদর আেলাক সংে হী জিটল যৗগ স েক এখেনা পয যেথ তেথ র অভাব রেয়েছ।
তাছাড়াও ব াকেটিরয়ার সােলাকসংে ষন২৩,২৪ কৃয়ার চাইেত এেদর প িত গত জিটলতা আেরাও
অেনক বশী। এর িকছু কারণও আেছ, তেব যাইেহাক, মূল পিরচালন কৃয়ািটর প িতগত িদকিট
উভয় ে ই অিভ ; পূবাপর আেলাচনায় তা িব ািরতভােব িবধৃত হেয়েছ।
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