
উৎসেচক (enzyme) 

উৎসেচক এর েংজ্ঞা: েজীব ককাসে উৎপন্ন কে করাটিন ধর্মী জজব অনঘুটক 
জজব রাোয়ননক নবনিয়ার হার কক ননয়ন্ত্রণ কসর নকন্তু নবনি আসে কে 

ননসজ অপনরবনতি ত থাসক তাসক উৎসেচক বসে। 
আবিষ্কার 

1। বাসজি নেয়াে 1825 নিস্টাসে েজীব ককাসে জজব অনুঘটক এর উপনিনত 
রথর্ম আনবষ্কার কসরন। 

2। কুন 1875 নিস্টাসে উৎসেচক এর নার্মকরণ কসরন নতনন েক্ষ্য কসরন কে 
ইস্ট শকি রার ককাহে েন্ধান এর র্মাধযসর্ম অযােসকাহে ও কাবিন ডাই 
অক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং এই নিয়া ননয়ন্ত্রণকারী উৎসেচসকর নার্ম কেন 

জাইসর্মজ। 

3। 1926 স্টাফসের কজর্মে েুর্মনার ইউনরসয়জ উৎসেচক কক পৃথক কসর 

ককোনেত কসরন। 
উৎসেচক এর বিবিষ্ট্য 

1। রনতটি উৎসেচক ককবে একটি নননেিষ্ট োবসেট এর উপসর কাজ কসর। 

2।অনুঘটক রূসপ কাজ কসর এবং নবনিয়া কশসে ননসজ অপনরবনতি ত থাসক 
অথিাৎ নবনিয়া কশসে উৎসেচসকর ককান রকার রাোয়ননক গঠসনর 

পনরবতি ন হয় না। 

3।উৎসেচসকর ককান রাোয়ননক নবনিয়াসক শুরু করসত পাসর না ককবে 
রাোয়ননক নবনিয়ার হার বাডাসত বা কর্মাসত োহােয কসর। 



4। উৎসেচক এর েনিয়তা একটি নননেিষ্ট তাপর্মাত্রার উপর ননর্ি রশীে 
োধারণত 25 নডনি কেনিসিড কথসক 40 নডনি কেনিসিড তাপর্মাত্রায় 
উৎসেচসকর নিয়া েবসথসক র্াসো হয় অনধক তাসপ উৎসেচক নষ্ট হসয় 
োয় এবং কর্ম তাসপ উৎসেচক নষ্ট হয় না তসব তার কােিকানরতা কসর্ম 

োয় বা বন্ধ হসয় োয়। 

5। উৎসেচক একটি নননেিষ্ট এনেড ও ক্ষ্ারীয় র্মাধযসর্ম নিয়া কসর কের্মন 
কপপনেন একটি নননেিষ্ট র্মাধযসর্ম এবং নিপনেন একটি নননেিষ্ট ক্ষ্ারীয় র্মাধযসর্ম 

কাজ কসর। 

6। রাোয়ননকর্াসব উৎসেচক করাটিন জাতীয় কেৌগ। 

7। োধারণত কেসয়ড রূসপ থাসক। 
উৎসেচক এর রাোয়বিক প্রকৃবি 

1।উৎসেচক করাটিন ধর্মী হওয়ায় তারা নিনি নবসেেণ কোগয নয় করাটিন 
নয় এর্মন একটি অংশ উৎসেচসকর েসে েংেুক্ত থাকসত পাসর েংেুক্ত 
অংশটি করাটিসনর অর্াসব আবদ্ধ থাকসে তাসক রসিটিক িপ এবং 

নশনথের্াসব আবদ্ধ থাকসে তাসক েহ উৎসেচক বা  ককা এনজাইর্ম  বসে। 

2। উৎসেচক করাটিন হয় এরা কেসয়ডধর্মী হয়। 

3।উৎসেচসকর অনু করাটিন অনুর্মনত বৃহোকার এবং করাটিসনর র্মসতাই 
অনধক আণনবক ওজন েম্পন্ন হয়। 

4।নকেুেংখ্যক কেহপোথি নবসেেণকারী উৎসেচক োডা েব উৎসেচক নক 
জে এেসকাহে এবং নিসেরে এ দ্রবণীয়। 

5। উৎসেচসকর আদ্রি নবসেেণ করাটিসনর র্মসতাই আর্মায় নানের উৎপন্ন হয় 



6। কবনশ তাসপ করাটিসনর র্মসতাই উৎসেচক পনরনচত হয় এবং তার 
কােিক্ষ্র্মতা হানরসয় োয়। 
উৎসেচসকর ধর্ম 

1। েুনননেিষ্টতা:উৎসেচক এর কাজ েুনননেিষ্ট একটি উৎসেচক একটি নননেিষ্ট 
োবসেট এর ওপসর কাজ কসর কের্মন অযার্মাইসেজ ককবে স্টাসচি র উপর 

নিয়া কসর. কপপনেন ককবে করাটিসনর উপর নিয়া কসর এবং োইসপজ 
ককবে খ্াসটর উপর নিয়া কসর। 

2। অনুঘটক এর ধর্মি:উৎসেচক জজব অনঘুটক রূসপ কাজ কসর এবং 
নবনিয়া কশসে ননসজ অপনরবনতি ত থাসক অথিাৎ নবনিয়া কশসে উৎসেচসকর 

ককান রকার রাোয়ননক গঠসনর পনরবতি ন হয় না। 

3। উর্র্মুনখ্ ধর্মি:উৎসেচক এর নবনিয়া অনর্র্মুখ্ী কের্মন উৎসেচক োইসপজ 
ফযাটসক ফযাটি এনেড ও নিোরে কর্সে োয় আবার ফযাটি এনেড ও 

নিোরে কথসক ফযাট েংসেসে োহােয কসর। নকেু নকেু কক্ষ্সত্র এর বযনতির্ম 
কেখ্া োয় কের্মন অযার্মাইসেজ উৎসেচক স্টাসচি র উপর একর্মখু্ী র্াসব 

নবনিয়া কসর গ্লুসকাজ উৎপন্ন কসর। 

4। পরর্ম তাপর্মাত্রা: রনতটি উৎসেচক কে নননেিষ্ট তাপর্মাত্রায় েবিানধক 
েনিয় হয় তাসক পরর্ম তাপর্মাত্রা বসে োধারণত উৎসেচক 30 নডনি 

কেনিসিড কথসক 35 নডনি কেনিসিড তাপর্মাত্রায় েবিানধক েনিয় হয়।ননম্ন 
তাপর্মাত্রায় অনুগুনে গনতশনক্ত কর্ম হওয়ায় োবসেট উৎসেচক পরস্পসরর 

েংস্পসশি আেসত পাসর না ফসে উৎসেচক নিয়ার হার অতযন্ত কসর্ম োয়। 
আবার অনধক তাপর্মাত্রায় উৎসেচসকর নবকেন ঘটার ফসে উৎসেচক এর 
কােিক্ষ্র্মতা কসর্ম োয়। 



5। পরর্ম pH: রনতটি উৎসেচক একটি নননেিষ্ট অম্ল ও ক্ষ্াসরর র্ারোর্ময 
নিয়া কসর কেই র্ারোর্ময েনিত হসে উৎসেচসকর নিয়া বাধা পায়। 

6। রকৃনত: ের্মস্ত উৎসেচক নক করাটিন ধর্মী এরা েরে করাটিন বা েংেুক্ত 
করাটিন রূসপ থাকসত পাসর। েংেকু্ত করাটিন কে ননসরাটিন অংসশর েসে 
েুক্ত থাসক তাসক রসিটিক গ্রুপ বসে। 

7। দ্রাবযতা:উৎসেচক জে নিোনরন অযােসকাহে এবং কোনডয়ার্ম কলারাইড 
আংনশকর্াসব দ্রবীরূ্ত হয়। 

8। কেসয়ডীয় ধর্মি: উৎসেচক রাোয়ননক রকৃনতসত করাটিসনর হওয়ার জনয 
এরা ককাসের কর্তসর কেসয়ড রূসপ অবিান কসর। 

9। োবসেট এর ঘনত্ব:  উৎসেচক এর অনুঘটন নবনিয়া োবসেট এর 
ঘনসত্বর ওপর ননর্ি রশীে। োবসেট এর ঘনত্ব কবনশ হসে একটি নননেিষ্ট র্মান 
পেিন্ত উৎসেচসকর নিয়া হার বৃনদ্ধ পায়। 

১০। রনতসরাধক এর উপনিনত: কেেব পোথি উৎসেচসকর অনু গঠন নবনিয়া 
বাধা েৃনষ্ট কসর তাসের রনতসরাধক বা ইননহনবটর বসে। রনতসরাধক এর 
উপনিনতসত উৎসেচসকর অনু গঠন নবনিয়া বাধা পায়। 

১১। আনবস্টক এর উপনিনত: আনবষ্ট ককর উপনিনতর ফসে অনু গঠন 

নবনিয়া বাসর। কে জজব কেৌগ উৎসেচসকর অনুঘটন নবনিয়াসক ত্বরানিত 
কসর তাসেরসক আনবষ্টক বা inducerবসে। 

 

 



উৎসেচসকর কার্মপদ্ধবি 
উৎসেচক কেেব পোসথির উপর নিয়া কসর তাসের নবনিয়ক বা োবসেট 

বসে। েক্ষ্য করা কগসে োবসেট এর অণু আদ্রি নবসেেণ হওয়ার পূসবি 
উৎসেচক এর েসে েংেুক্ত হয় এবং নবনিয়া েব্ধ পোথি নহসেসব 

উৎসেচসকর উপনরতে কথসক ননগিত হয়। রথর্ম পেিাসয় উৎসেচক (E) 
োবসেট (s) এর েসে েুক্ত হসয় উৎসেচক োবসেট (e s) কেৌগ গঠন 
কসর। নিতীয় পেিাসয় এই অন্তবিতী কেৌগ নবনেষ্ট হসয় নবনিয়া েব্ধ পোথি 
(p) জতনর কসর এবং এনজাইর্ম র্মুক্ত হয়। 

উৎসেচক বিয়ার লক এিং বক িা িালা চাবি র্িিাদ: নবজ্ঞানী নফোর 
1894 নিস্টাসে এই র্মতবােটি রবতি ন কসরন তার র্মতবাে অনুোসর 
উৎসেচসকর অনুঘটক ধর্মি তাসের অনুর পনরনধর েুনননেিষ্ট িাসন পনরেনক্ষ্ত 
হয় এই িানসক েনিয় িান বা অনুঘটক িান বসে এইেব স্তসনর আকার 



ও আয়তন েুনননেিষ্ট উৎসেচক অনযানয িান অসপক্ষ্া স্পষ্ট এবং েহসজই 

োবসেট অনরু নবনিয়ক িাসনর েসে র্মযাচ কসর। 
উৎসেচক এর েনিয় িাসনর নত্রর্মানত্রক গঠন োবসেট নত্রর্মানত্রক গঠন এর 
েসে অনুরূপ হওয়ায় শুধুর্মাত্র োবসেট উৎসেচসকর েনিয় িাসন আবদ্ধ হয় 

এবং এনজাইর্ম োবসেট কর্মসেক্স গঠন কসর। পসর োবসেট নবনিেব্ধ 
পোসথি নবনেষ্ট হসয় উৎসেচসকর েনিয় িান কথসক র্মুক্ত হয়। 
গঠনগত োসর্মযর জনয উৎসেচক কক তাো ও োবসেটসক চানবর েসে 
তুেনা করা হসয়সে। 

উৎসেচসকর েনিয় িানটি পূবি কথসকই ননধিানরত করা থাসক। 



Induced বিট র্িিাদ: এই র্মতবাসের রবতি ক হসেন নবজ্ঞানী 
Koshland।তার র্মসত উৎসেচসকর েনিয় িানগুনে েসথষ্ট নর্মনীয় েনিয় 
িাসনর েসে রাথনর্মকর্াসব োবসেট েুক্ত হওয়ার পর উৎসেচসকর েনিয় 

িাসনর আকৃনত রসয়াজন অনেুাসর অন্তবিতী ের্মসয় পনরবনতি ত হয়। এই 
উৎসেচসকর েনিয় িাসন েটুি অংশ থাসক, buttressing গ্রুপ এবং 

কযাটাোইটিক গ্রুপ। Buttressing গ্রুপ োবসেট কক ধসর রাসখ্ এবং 
কযাটাোইটিক গ্রুপ োবসেট এর নবনর্ন্ন বন্ড গুনেসক েবুিে কসর নবনিয়া 

েব্ধ পোসথি পনরণত হসত োহােয কসর। 

 

 



উৎসেচক প্রবিসরাধক 

েংজ্ঞা: কে পদ্ধনতসত উৎসেচসকর নিয়া র্মন্দীরূ্ত হয় তাসক উৎসেচক 
রনতসরাধ বসে এবং কে পোথি উৎসেচসকর নিয়া বযাহত করসত োহােয 

কসর তাসক উৎসেচক রনতসরাধক বা enzyme inhibitor বো হয়। 

অপবরিিম িীয় প্রবিসরাধ: এসক্ষ্সত্র রনতসরাসধ বস্তু উৎসেচক এর েসে 
এর্মনর্াসব আবদ্ধ হয় কে উৎসেচসকর নিয়া নচরতসর নষ্ট হসয় োয়। েথা 
পটানশয়ার্ম োয়ানাইড োইসটাসিার্ম অনক্সডাইজ এর  নিয়া িায়ীর্াসব নষ্ট 

কসর। 

পবরিিম িীয় প্রবিসরাধ:কেেব কক্ষ্সত্র রনতসরাসধ বস্তু উৎসেচক এর েসে 
আবদ্ধ হসয় উৎসেচসকর নিয়া বন্ধ করসেও এই নিয়া নচরিায়ী হয় না 
এবং অবিা নবসশসে উৎসেচক পুনরায় তার েনিয়তা নফসর পায় তাসক 

পনরবতি নীয় রনতসরাধ বসে। 

এই রকার রনতসরাধ ে ুরকসর্মর হয়। 

A। প্রবিসর্াবিিারূ্লক ইিবিবিটর: এসক্ষ্সত্র রনতসরাধী কেৌসগর রাোয়ননক 
গঠন োবসেট গঠসনর অনুরূপ হয় ফসে োবসেট এর বেসে রনতসরাধী 
কেৌগ উৎসেচসকর েনিয় িাসন আবদ্ধ হয় এবং রকৃত োবসেট 

উৎসেচসকর েনিয় িাসন আর আবদ্ধ হসত পাসর না।ফসে উৎসেচক আর 

োবসেট কক র্ােসত পাসর না এবং উৎসেচসকর নিয়া কসর্ম োয়।এই ের্মসয় 
োবসেট এর ঘনত্ব বাডাসত থাকসে রনতসরাধী কেৌগ কক রনতিানপত কসর 
োবসেট আবার উৎসেচক এর েসে েকু্ত হওয়ার ফসে উৎসেচক তার 

েনিয়তা নফসর পায়। োনক্সননক নডহাইসরানজসনজ উৎসেচক টি োকনেননক 
এনেড কক নফউর্মানরক এনেসড পনরণত কসর। 



র্মাসোননক এনেড এর গঠন োনক্সননক এনেসডর র্মসতা হওয়ার ফসে 
রনতসোনগতার্মূেকর্াসব কর্মেননক অযানেড োকনেননক নডহাইসরানজসনজ 

উৎসেচক এর েসে েুক্ত হসয় উৎসেচক নননিয় কসর কেয়। 

B।প্রবিসর্াবিিা বিিীি ইিবিবিটর: এসক্ষ্সত্র ইননহনবটর এর গঠন োবসেট 
র্মত হয় না। এটি উৎসেচসকর েনিয় িাসনর বাইসর েকু্ত হয় এবং 
উৎসেচসকর কােিক্ষ্র্মতা হ্রাে কসর। ইননহনবটর এর ঘনসত্বর ওপর 
রনতসরাসধর র্মাত্রা ননর্ি র কসর এসক্ষ্সত্র োবসেট এর ঘনত্ব বানডসয় ককান 

ফে হয় না। 

 

 


