مقاالت

فتوسنتز نیمهمصنوعی

مترجم
آرمین شماعیزاده
دانشجوی ارشد انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه تهران و عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

ترکیب نقاط قوت زیستماشینهای کاتالیزوری با مواد مصنوعی
میتواند منجر به افزایش بازدهی و دوام تبدیل انرژی خورشید به
انرژی شیمیایی شود.
فتوســنتز طبیعی فرآیندی اســت که انــرژی خورشــید را به انرژی
شــیمیایی تبدیــل و آن را در پیوندهــای شــیمیایی مولکولهــای
آلــی ذخیره میکنــد .اگرچه مجموع تولید زیســتتوده مقدار قابل
توجهــی اســت -با تبدیل ســاالنه بیش از صدها میلیــارد تن کربن
به زیســتتوده -بازدهی تبدیل انرژی خورشــید کمتر از  ٪1است،
زیــرا گیاهان معموال تمام نور خورشــید را جــذب نمیکنند و فرآیند
سوختوســاز آنهــا بازدهــی پایینــی دارد .بنابرایــن دانشــمندان
معتقدنــد کــه میتوانند ســامانههای مصنوعی بــا عملکردی بهتر
نسبت به نمونههای طبیعی بسازند.
سامانههای فتوسنتزی مصنوعی از لحاظ سادگی ،کنترل انتقال
بــار و گســتر ه طیــف نــور جذبــی بهتــر از ســامانههای کاتالیــزوری
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طبیعــی عمــل میکننــد .در مقابل ،ســامانههای زیســتی ســازوکار
پیچیدهتــری دارنــد و انــرژی بیشــتری مصــرف میکننــد .بــا ایــن
حال ،با توجه به انتخابپذیری بهتر سامانههای طبیعی نسبت
بــه محصــوالت پیچیــده و خــواص خودترمیمشــوندگی آنهــا،
کارهای زیادی با اســتفاده از این ســامانهها صورت گرفته اســت.
ایــن خــواص مخصوصا در راســتای تحوالت حوزه زیستشناســی
مصنوعی که امکان سنتز آنزیمها و سلولها با فعالیت کاتالیزوری
بهبــود یافتــه و پایداری باالتر را میســر میســازد مورد اســتفاده قرار
گرفتهاند.
محققــان دریافتهانــد کــه در آنزیمهــا و یا حتی ســلولهای کامل
ســاخته شــده از مــواد مصنوعــی مــورد اســتفاده در ســامانههای
فتوســنتزی نیمهمصنوعــی ،دو جز میتوانند بــا همکاری یکدیگر
باعث افزایش تبدیل انرژی خورشــیدی شــوند .بــه عنوان مثال،
ســامانه نــوری  ،IIتنهــا آنزیــم در طبیعت اســت که اکسیداســیون

فتوسنتز
نیمهمصنوعی
آب را انجــام میدهــد .بازدهــی این آنزیــم در حالت عادی بســیار
پاییــن اســت ،اما هنگامی کــه این آنزیم بــا جاذبهای مصنوعی
نور ترکیب میشود ،بازده اکسیداسیون آب به میزان قابل توجهی
افزایش مییابد .از طرفی با ایجاد اتصاالت بین ســامانه نوری ،II
جــاذب نور و الکتــرود ،به وســیل ه پلیمرهای حاصل از اکســایش-
کاهــش ،انتقــال الکتــرون تــا حد زیــادی افزایــش یافتــه و بازدهی
اکسیداســیون آب افزایــش چشــمگیری مییابــد .بــا اســتفاده از
پلیمرهای حاصل از اکســایش-کاهش ،دیگر نیازی به استفاده از
واسطههای اکسایش-کاهش واپخشی هم وجود ندارد.
بــرای مثــال ،ســوکول و همکارانــش بــا ایجــاد اتصــال بیــن
ســامانه نــوری  IIو هیدروژنــاز ،موفــق بــه ســاخت یــک سیســتم
فتوالکتروشــیمیایی جدایــش آب بــدون بایــاس شــدند .الزم بــه
ذکــر اســت که این اتصــال مســتقیم ،در طبیعت اتفــاق نمیافتد.
ســاکیموتو و همکارانــش ادعــا کردند کــه باکتری غیرفتوســنتزی
 Moorella thermoaceticaمیتوانــد هنــگام مواجهــه با یک ماده
حســاس بــه نــور عــادی ،کادمیمســولفاید ،از دیاکســیدکربن،
استیک اسید فتوسنتز کند.
همچنیــن بــه واســطه کاهــش شــیمیایی ســامانههای آنزیــم/
ســلولی کلوییــدی نیمهمصنوعــی یــا فتوکاتدهــای بیوهیبریدی،
فعالیتهــای تحقیقاتــی بســیاری بــر روی تولیــد ســوخت یــا
مــواد شــیمیایی ماننــد هیــدروژن ،آمونیــاک ،منواکســیدکربن و
هیدروکربنها از آب ،نیتروژن و دیاکسیدکربن انجام شده است.
با پیشرفت زیستشناسی ســاختاری ،اکنون اطالعات دقیقتری
از ســاختار بســیاری از آنزیمهــا بــه دســت آمــده اســت .از طرفــی
محققــان دریافتهانــد که انتقــال الکترون و انرژی به ســایتهای
فعــال در ســامانههای هیبریدی ماده-آنزیم از طریق دســتهای از
کوفاکتورهــای انتقــال الکتــرون اتفــاق میافتد .با ایــن فرضیات،
امــروزه میتــوان اتصــال آنزیمهــا بــه الکتــرود را به منظــور انتقال
ســریعتر انــرژی ،کنترل کرد .بــا این حال ،تخلیــص آنزیمها هنوز
هــم دشــوار اســت و آنزیمها در خــارج از ارگانیســم زنده بــه راحتی
ناپایــدار میشــوند .در مقابــل ،ســاخت هیبریدهــای ماده-ســلول
آســانتر بوده و این هیبریدها دوام بیشــتری هم دارند .بنابراین،
بــه نظــر میرســد هیبریدهــای ماده-آنزیــم پتانســیلهای زیادی
دارنــد ،هرچنــد هنــوز تحقیقــات بنیادیــن بــرای مشــخص کردن

مسیرهای شیمیایی درگیر در جریان است.
در ســامانههای هیبریــدی ماده-ســلول ،شــناخت و بــه حداکثــر
رســاندن انتقــال بــار فضایــی ،یــک چالش کلیــدی بــرای افزایش
بازدهی اســت .ساکیموتو و همکارانش نشان دادند که در سامانه
 ،M. thermoacetica-CdSالکترونهــای تولیــد شــده از  CdSبه
کمک نور ،برای تولید اســتیک اســید از دیاکســیدکربن ،از مســیر
 Wood-Ljungdahlدر داخل سلولها منتقل میشوند.
ژانـ ـ ــگ و ه ــم ــک ــاران ــش در م ــق ــالـ ـهای در مــجــلــه Nature
 Nanotechnologyگزارشی از یک سامانه فتوسنتزی بیوهیبریدی
ارائه کردند که در آن نانوخوشههای طال در داخل باکتریهای
غیرفتوسنتزی گنجانده شده بودند .به این ترتیب ،ارتباط قوی
بین مسیرهای سلولی و بخشهای حساس به نور درونسلولی،
انتقال الکترون و انــرژی برای ثابت نگهداشتن دیاکسیدکربن
را تسهیل کــرده و در نتیجه بازدهی کوانتومی را  ٪33افزایش
میدهند .عــاوه بر ایــن ،سامانه دوام بیشتری دارد ،زیــرا طال،
نسبت به  CdSمورد استفاده در کار قبلی ،سازگاری بیشتری دارد.
(نانوخوشههای درونسلولی طال سمیت کمتری دارند و میتوانند
گونههای اکسیژن واکنشدهنده را که میتوانند به سلولها آسیب
برسانند ،به دام بیندازند).
اگرچه فتوســنتز نیمهمصنوعی ،که حاصل اتصال کاتالیزورهای
طبیعــی و مــواد مصنوعــی اســت ،پیشــرفت زیــادی در چند ســال
گذشــته داشته است ،مســیر زیادی برای دستیابی به سامانههای
صرفــا طبیعــی یــا صرفــا مصنوعــی باقی اســت .درک و دســتکاری
رابــط مصنوعی-زیســتی ،همچنــان چالــش اصلــی این حــوزه به
شــمار مــیرود .هیبریدهای آنزیمی میتوانند بــه عنوان یک مدل
ســاده بــرای بــه دســت آوردن اطالعات در مــورد چگونگــی بهبود
انتقــال بــار و افزایــش بــازده محصــوالت ســامانههای هیبریــدی
سلولی ،استفاده شوند .مهندسی پروتئین و یا تکامل هدایتشده
میتوانند چشماندازهای آینده برای بهبود عملکرد بیوکاتالیستی
آنزیمها یا سلولها باشند .در نهایت Kornienko ،و همکارانش در
یک مقاله مروری ،بیان کردند که اهمیت تحقیق در سامانههای
نیمهمصنوعی تنها محدود به جستوجوی روشهای جایگزین
تبدیل انرژی خورشیدی به سوخت نمیشود و میتوانند به ما در
درک بیوماشینهای طبیعی کمک کنند.
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