পব-৪
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
২.৩. াকৃিতক িবি য়া ক (Natural Reaction Centers):
স বতঃ পাপল ব াকেটিরয়ােতই এ-যাবৎ কােলর সবচাইেত সরল কৃিতর আেলাক রাসায়িনক
িবি য়ােক িট আিব ৃত হেয়েছ এবং এর অ িনিহত ধূ জাল ভদ করা অেনকটাই স ব হেয়েছ। যার
কারেন এই িবি য়া ক িটেকই মেডল িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ াকৃিতক সােলাক সংে ষেনর
িবি য়া কে র
প িহেসেব২৫-২৭। তেব সবুজ উি েদ া সৗর শি
পা েরর য কৃয়া,
২৮-৩০
সইেটই স বতঃ সবচাইেত
পূণ প িত
, যখােন PS-2 (Photo-system II) িবি য়া
কে র ইেল ন াহী অংশটু ব াকেটিরয়ার িবি য়া কে র সে দা ন ভােব সাম পূণ! তেব
সবুজ উি েদর ইেল ন দাতা অংশিটর গঠন কাঠােমা এবং কাযৈশলী সিত ই অ ূত। যারা িকনা
জলেক ব বহার কের ইেল েনর উৎস িহেসেব, যখােন উৎপ অি েজন উপজাত িহেসেব িনছক-ই
জ াল! আর এর এই অ ূত চির িটই আমােদর আ েহর িবেশষ কারণ। আমরা কৃি ম এক ব ব ার
য়াসী যখােন অ কি ত ব ব ায়
ািবত কৃয়ািট পিরক না মািফক আেলাক স ােত গৃহীত
শি েত জলেক অ পভােব িবে িষত করেত স ম হেব, তেব PS-2 (Photo-system II)
িবি য়া কে র দাতা অংশিটও অতীব আকষনীয় চিরে র িবধায় আেলাচনার পরবতী ধােপ িবেশষ
আেলাকপােতর ইে রইেলা।
২.৩.১. ব াকেটিরয়ার সােলাকসংে ষন (Bacterial Photosynthesis):
এ - র কৃ ােলা াফী (X-ray crystallography) ব বহার কেরই অত িনখূঁতভােব িবিভ
ব াকেটিরয়ার িবি য়া ক েলা স েক ব াপক তথ ািদ ইেতামেধ ই আমরা অবগত হেয়িছ৩১,৩২।
ব াকেটিরয়া সহ অ া জব দেহর সােলাকসংে ষী িবি য়া ক িট ধানতঃ এক িবেশষ ধরেনর
ািটেনর সম েয় গিঠত। যটা আবার রেয়েছ িবেশষ দূরে িব ৃত ই
িলিপেডর আবরেণ
(Lipid bilayer) অ রীণ। আর এর ভতের রেয়েছ কতক কাযকর কা-ফ া র (Co-factors)
সমুহ, যারা সােলাকসংে ষেনর মূল কাজ৩৩
েলা স াদন কের থােক। িচ -৩-এ
রেডািসউেডােমানােসর (Rhodopseudomonas viridis) িবি য়া কে র সরল চহারািট তুেল

ধরা হেয়েছ। এই িবি য়া ক স িকত ভৗত আেলাক রাসায়িনক গেবষনা হয়েতা কখেনা, খািনকটা
অ
পিরকাঠােমািট আেরাও পির ার কের তুলেব, যখান হেত আমােদর বুঝেত অ িবধা হেব না
য, িকভােব কা কা পযােয় আেলাক স াৎ জিনত চাজ পৃথকীকরণ কৃয়ািট৩৩,৩৪ এেতা িনখূঁত
ভােব গেড় উেঠেছ এবং পিরচািলত করেছ এক িব য়কর রকম সমি ত াকৃিতক ঘটনা যা জীবেনর
জে অপিরহায। এর ভতেরর মূল আনিবক উপাদান েলাও বিচ ময়! এেদর মেধ অ তম হেলা,
•
•
•
•
•

ব াকেটিরও ােরািফেলর (Bacteriochlorophyll) িবেশষ জাড় (Special pair) ‘P’
িবেশষ একধরেনর ব াকেটিরও ােরািফল মেনামার (Monomer) ‘BC’
ব াকেটিরও ফওফাইিটন (Bacteriopheophytin) ‘BP’
একিট ইেনান (Quinone) ‘QA’ এবং
একিট চার- হিম িস-টাইপ সাইেটাে াম ‘cyt’, যিট মূলতঃ অি েজন ঘিটত জিটল লািহত
র ক।

িচ -৩: রােডািসউেডােমানােসর (R. viridis) িবি য়া কে র সরলীকৃত িত িব।

সারাউি ডং ািটন কতৃক এক িবেশষ িনি
জ ািমিতক আকৃিতেত এই উপাদান েলা সাজােনা
অব ায় থােক। তরাং ি মাি ক অে র (Twofold axis) য P35, সিট মমে েনর মেধ এর
তেলর সােথ ল ভােব থােক। আর এর পির াজিমক িদকিট (Periplasmic face) মাটামুিট
ফসফরাস (P) এবং cyt এর মােঝ কাথাও সংহত হয়, যার সাইেটা াজিমক (Cytoplasmic)
িদকিট অব ান নয় QA বরাবর। ােরািফেলর িবেশষ জাড় ফসফরাস (P) কতৃক আেলাকশি
িবেশাষেনর কারেণ সাধারনতঃ িবিভ আ ে টনা িসে েমর মেধ িসংেলট-িসংেলট শি
ানা েরর
মাধ েম (Singlet-singlet energy transfer) অিত ত, মা ~৩ িপেকা- সেকে ড (Pico-

second, ps) ইেল ন বােহর কারণ ঘেট। িবি য়া কে উ ূত এই ইেল ন বাহ াথিমক
ইেল ন াহক BP- ত ানা িরত হয়। এিদেক, মাধ িমক পযােয় সং ািপত BC, এিট পার
এ েচ
কৃয়ায় ইেল ন স ালেকর ভূিমকায় অবতীন নািক মধ বতী সরাসির এক ইেল ন হীতা
িহেসেব দািয় পালনরত তা যিদও এখেনা িবতিকত৩৬। এখােন িসংেলট-িসংেলট শি র ানা র
মূলতঃ উ শি র িসংেলট ইেল েনর ানা র কৃয়া, য িকনা উ শি ব ার দাতা হেত উ
শি ব ার গৃহীতােত ানা িরত হয়। এিদেক িনকটবতী cyt এর হিম (Hemi) প৩৭ কতৃক
জািরত ফসফরাস (P)-এ অেপ াকৃত ম র, ায় ~২৭০ ােনা সেক ড (ns), ইেল ন ানা র
প িতেত িবজারণ কৃয়ার ারা পরবতী পযােয়র ধারা সূচীত হয়। যার ফল িতেত সািবক ভােব
ত, ায় ~২০০ িপেকা সেক ড (ps), ইেল ন ানা র কৃয়ায় ইেল ন সমূহ BP হেত QA- ত
এেস পঁৗছায়। িঠক ঐ অব ায় ঘেট আ ঃআবরণী (Trans-membrane) চাজ পৃথকীকরন, যখােন
কৃয়ািটর চূড়া পিরনিত ঘেট। সংঘিটত হয় এক দীঘজীিব চািজত অব া, যার পিরনিত ঘেট এখােন
এেস চােজর পুনঃ শমেনর ারা। িবিভ অব ার ইেল ন ানা র কৃয়ার গড়পরতা হার শষ পয
যা িকনা চাজ পৃথকীকরণ কৃয়ায় পযবিশত হয়, আর এই সাম ীক পক িট একিট শি মা ার
কৗশলী অ িচে র (Energy level diagram) মাধ েম দখােনা হেলা (িচ -৪)-এ। সই সােথ
অসংঘিটত BP¯ → P+ এবং QA¯→ P+ চাজ ানা েরর ধাপ েলাও সংেযািজত থাকেছ।
য েলােক উ ততর িবি য়া কে র পরী াল ফলাফল থেক িনধারণ করা হেয়েছ। যিদও স ুখ
(Forward) িবি য়ার সাবলীলতায় িকছু সীমাব তা সখােন রেয়েছ৩৮।
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িচ -৪: রােডািসউেডােমানােসর িবি য়া কে সংঘিটত চাজ পৃথকীকরণ প িতর পযায় িমক ইেল ন ানা েরর
গিত- বক এবং সংি শি -মা ার রখািচ ।

িচ -৩ এবং িচ -৪ িক পাশাপািশ িবি য়া কে র (Reaction centre)
া-আনিবক গঠেনর
(Supra molecular structure)
িটও বশ তুেল ধেরেছ। িবেশষ কের সােলাক সংে ষী
াকৃিতক আেলাক রাসায়িনক প িতর কাযকর অ ম সংি
জব য াংেশর সফল বুিনয়াদী ব া ার
ধান উপেযাগীতাই হেলা এই, এিট য আেলাক স াৎ জিনত চাজ পৃথকীকরণ তাও আবার দীঘ
ব াবধােন য স বপর তার অতীব
বহ িদক েলােক
তার সােথ বাধগম কের তুেলেছ। এই
রাসায়িনক কাযকরণ পযায় েলার মেধ রেয়েছ—
♦

েয়াজনীয় এবং যৗি কতার িনরীেখ েযাজ এলাকায় সংব িবেশষ আনিবক গঠেনর
ধারাবািহক সমােবশ।
♦ চাজ পৃথকীকরণ পযায় সমূেহর মেধ শি র তাপগতীয় প িতেত আদান- দান, যা প িতিটর
তঃ ূত সি য়তার পূবশত।
♦ আর সবেশেষ হেলা, চাজ পৃথকীকরন কৃয়া সমূেহর তঃ ূত অ সরমানতার আেপি ক
গিত, যা িকনা প া মুখী বা িভ মুখী স াব কৃয়ার িবপরীেত িতেযাগীতামূলক ভােব
ইিতবাচক এবং সফল স াদেন সাথক ভােব সমথ।
িকভােব এিট ঘেট চেলেছ, ইেল ন ানা র কৃয়ার তে র (Electron transfer theory)
২৫,৩৯
আেলােক কৃয়ািট এেকবােরই
! িবেশষ কের উে খ য, অিত দ চাজ পৃথকীকরণ
কৃয়ািটর সচলতার পছেন রেয়েছ চাজ পুনঃসংেযাজেনর পযায় সমূেহর (Chargerecombination steps) দীঘসূ ীতা অথাৎ, প া মুখী িবি য়ার ধীর গিত কৃিত। আর এর কারণ
হেলা, এই ধাপ বা পযায় েলা রেয়েছ মাকােসর িবপরীত অব ােন৪০ (Marcus inverted
region)। আেরাও একিট ব াপার, যমন ধ ন খুউব পারদশী বা উ
মতার চাজ পৃথকীকরেণ
আেলাক স াৎ জিনত ইেল ন ানা র কৃয়ার
ে অিত অব ই আপাতঃ িতসাম
(Symmetric) িট িবি য়া কে র ধারাবািহক পথ েমর যেকান একিটেকই অ সরণ করেত হেব
(িচ -৩)। তেব ায়শঃই এরকমিট ত ািশত য আপাতঃ তাৎ িনক িট (Mutation) এই
িতসাম অব ােক ভে িদেতই পাের, আর আেরািপত হেত পাের অস িতর া -কনডন ফ াকটর
সমূহ (Frank-Condon factors) িবি য়া কে র অ িবধাজনক এলাকায় (Disfavored
side)। এমনিক এিটও অ ত ািশত নয় য২৫, যিদ BP এবং Qa এর মােঝ যৎসামা কেয়ক
আং েমর (Angstroms) দূর বেড় যায় অথবা এই িবি য়া কে র কাযকরী শি মা ার পিরমাণ
এক ইেল ন ভাে র (1 eV) কেয়ক দশমাংেশর এক ভাগ াস বা বৃি ঘেট তাহেলই এই িবি য়া
ক িটর কায়া টাম কাযকারীতার (Quantum efficiency) পিরবতন ঘটেব। ফল িতেত
েয়াজনীয় শি
তা হতু িবি য়া ক িট পূণঃ চাজসংেযাজেনর (Charge recombination)
যা াপেথ প া মূখী হেব, যা খুউবই সাধারন একিট ব াপার। এিদেক যিদ BP¯ থেক P+ এর
ি তাব ায় িবি য়ার কাযকরী শি মা া াস পায় তাহেল উে ািদেকর িবি য়া েলা সি য় এবং
গিতশীল হেয় পের, ফেল চাজ পৃথকীকরেণর দ তা াস পায় এবং কৃয়ািট ফল সূতা হাড়ায়।
বাইের থেক আেরািপত ব িতক ে এই িবি য়া ক
েলােক িনেয় য পরী া-িনরী া করা
হেয়িছেলা সখােন এত সং া া উপােত র পযােলাচনা থেক িবষয়িট িনি ত হওয়া গেছ৪১।

উপেড় এই য প িতর বণনা দয়া হেলা, যখােন শষ পয QA-ই হেলা ানা িরত ইেল েনর
সং াহক বা ধারক। তারপের আেরাও অেনক অেনক ধাপ পিড়েয় প িতিট অ সর হয়। বা চূ ত
ইেল নিট অিভবািসত হয় ি তীয় ইেনান, QB- ত। অতঃপর জািরত (Oxidized) িবেশষ জাড় P+
এর িবজারণ (Reduction) ঘেট। িবজারেণর এই কাজিট কের িস-টাইেপর সাইেটাে াম (CTyped cytochrome) [িচ -৫], ি তীয় ফাটেনর আহিরত শি িট ব ব ত হয় এই ি তীয়
ইেল েনর QB- ত ানা েরর কােজ। এিদেক QB-র িবজারেণর (Reduction) ফেল য
হাইে া ইেনান (Hydroquinone) গিঠত হয় তার জে
েয়াজনীয় াটন ’িট সংগৃহীত হেয়
আেস জল থেক, যা থােক সল আবরণীর অভ র সাইেটা াজেমর মেধ । এবার তকৃত

িচ -৫: ব কেটিরয়ার সােলাকসংে ষেন সল আবরণীর সাদৃ
ভূিমকা।

উপসাথাপনা এবং সংি

কাযকর

ািটন সমূেহর

হাইে া ইেনান েলা ছিড়েয় পেড় পরবতী ধােপর যাি ক উপা (Components of the
apparatus) সমূেহর মেধ । এই য কৃয়ািট, এিট আসেল একিট াটন পা (Proton
pump)। এেক কাশ করা হয় সাইেটাে াম-bc1 (Cytocrome bc1) জটীল যৗগ িহেসেব [িচ ৫]। এই জটীল যৗগ হাইে া ইেনান ক জািরত কের ইেনােন পিরনত কের। আর এখােন উ ূত
শি ব ব ত হয় উ ূত াটনেক ঝিটেয় িবেদয় করেত এেকবাের সল আবরণীর ঐ পােড়! ফেল
াটন ঘনে র তারতম িতি ত হয়, িতি ত হয় চাজ বষম যা িকনা াটন চালক বল বা াটন
মািটভ ফাস (Proton motive force) িহেসেব ি য়াশীল হয়। এিদেক জারণ কৃয়া একিট
চলমান কাযকরী প িত যা িকনা িনত ি য়াশীল থােক সাইেটাে ােমর (Cytochrome) ধারাবািহক
জারণ-িবজারেণর মলায় (Redox relay)। এখােন অ রােল কাজ কের জািরতাব ার িবেশষ জাড়
P+, যটা িবজািরত হয় এবং ত াগমন কের তার াথমীক অব ায়। পিরেশেষ, একিট রাটারী মাটর
(Rotary motor), একিট এনজাইম এিডেনািসন াই ফ ফট (ATP) িসনেথজ৪২,৪৩ কতৃক
াটন কাষ আবরণী ভদ কের। এর ফেল তাপ-গতীয় সূচেকর (Thermodynamic gradient)
অধঃপতন ঘেট, যখােন আ িডেনািসন ডাই ফ ফট (ADP) থেক উ ব ঘেট আ িডেনািসন
াইফসেফট, ATP-র এবং একিট অৈজব ফ ফেটর (Pi)। ATP আসেল শি র বৃহ র অংেশর
চািহদাই পূরণ কের ব াকেটিরয়ার জব দেহ তার জব রাসায়িনক পযায় িমক কৃয়ায়।
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