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Potensialer
©Halvor Aarnes 2000  S.E. & O.

Elektron- og protonoverføring - forutsetning for liv
Felles for alle levende organismer på jorda er at de må ha en elektronkilde for å få
lagret energi og en elektronmottaker når energien skal frigis. Biologiske systemer
lagrer energi ved å lagre protoner og elektroner. Energien blir frigitt når elektroner og
H+ transporteres tilbake til en elektronakseptor. Ved fermentering  kan et organisk stoff
virke både som elektrondonor og elektronakseptor
Det er stor variasjon, spesielt blant prokaryotene, når det gjeleder valg av elektrondonor
og elektronmottaker. Plantene bruker vann som elektronkilde og oksygen som
elektronmottaker.

 Alle organismer kan deles inn i trofiske typer etter hvilken energikilde de bruker, og
hvilken elektrondonor, elektronakseptor og karbonkilde:

Energikilde:
Lys L fototrofe
Eksergonisk kjemisk reaksjon L kjemotrofe

Elektrondonor:
Uorganiske stoffer L litotrofe
Organiske stoffer L organotrofe

Karbonkilde:
CO2 L autotrofe
Organisk stoff L heterotrofe

Elektronakseptor:
O2  L aerobe
Fe(III), nitrat, sulfat, Mn(II), CO2 og organisk stoffer L anaerobe

Eksemper på elektrondonorer er: hydrogen (H2), toverdig jern (Fe2+), hydrogensulfid
(H2S), vann (H2O) og organiske stoffer.

Stromatolitter er rester av forhistoriske økosystemer bygget opp av primitive
organismers fotosyntese og kjemosyntese i en vertikal gradient i redokspotensial.

   De primære produsentene er autotrofe og lager organisk stoff ved fotosyntese eller
kjemosyntese. De sekundære produsentene er heterotrofe. Fotosyntesen og
grunnlaget for det meste av  livet vi kjenner er beskrevet i følgende formel:
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Vi kan også betrakte fotosyntesen som en reduksjon:

Ikke bare grunnstoffet karbon, men også nitrogen og svovel må reduseres før de kan
inkorporeres i plantenes metabolisme.

Lagre energi Frigi energi

Reduksjon
Motta elektroner (+ e-)
Motta protoner (+ H+)
Avgi oksygen-atom (- O)

Oksidasjon
Avgi elektroner (- e-)
Avgi protoner (- H+)
Motta oksygen-atom (+ O)

Oksidasjon og reduksjon gir henholdsvis avgivelse og lagring av energi. plantene lagrer
lysenergi i fotosyntesen ved å lagre elektroner og protoner. Livet i enkelhet dreier seg
om å spise eller å bli spist.

Redokspotensialet for oksygen/vann er +0.82 V slik at alle reaksjoner med oksygen
frigir mye energi. Når elektroner skal flyttes fra et stoff til et annet må det passere en
energibarriere og energien må skaffes fra atomene eller molekylene som deltar i
redoksreaksjonen.

   Ifølge Marcus-teori for elektronoverføring mellom molekyler i løsning er drivkraften
som funksjon av reaksjonshastigheten formet som en parabel og reaksjonen skjer
saktere jo sterkere drivkraften er, selv om dette synes selvmotsigende. 
   Elektronoverføringsreaksjon kan skje i broer hvor elektroner overføres direkte til
redoksenteret som i kobber- og jernproteiner, eller elektronoverføring over større
avstander. Elektronet må gå i en tunnel for å hindre kortslutning eller at elektronet
havner på feil sted. Marcus diskuterer det teoretiske grunnlaget for
elektronoverføringeshastighet i redokssystemer avhengig av i hvilket medium det skjer.
Overføringen skjer lettest når B- og F-orbitaler overlapper hverandre i de to
redokssentrene. Den andre drivfaktoren er Gibbs fri energi () G)  for reaksjonen mellom
de to redokssentrene. Transisjonen skjer når ) G er like for begge sentrene. Elektronet
kan også kvantemekanisk passere i tunnel hvor energibarrieren krysses på et lavere
nivå hvor bølgefunksjonene overlapper hverandre. Elektronet må overføres når reaktant
og produkt har samme energinivå (Franck-Codon-prinsippet). Overføringen vil
avhenge av høyden på energibarrieren mellom reaksjonssentrene.
Det er en sammenheng mellom elektronoverføringshastigheten og forskjellen i fri energi
mellom sentrene og  elektronoverføringen går saktere når drivkraften mellom
reaksjonssentrene blir større. Dette har betydning for å hindre tilbakestrømning av
elektroner ved elektronoverføring i fotosyntesen. 

I elektrontransportkjeden overføres elektroner fra NADH (E'=-0.32 V) til oksygen
(E'=+0.82 V) via flavoproteiner, jern-svovelproteiner, ubikinon, cytokromer og kobber.
Cytokrom oksidase er det siste elektronoverføringskomplekset hvor elektronene
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kommer tilbake til oksygen. 

Prosess E (mV) pH 7

Aerob jord 600 - 800

Reduksjon av NO3
- 550 - 450

Oksygen ikke lenger
påvisbart

330 - 380

Mn4+ omdannes til Mn2+ 210 - 260

NO3
- ikke lenger påvisbart 220

Dannelse av Fe2+ 100 - 150 

SO4
2- omdannes til S2- 0 - -190

CH4 dannes -150 - -190
Redokspotensialer i jord (mV) med forskjellig oksygentilgang.

Det er to hovedtyper av energi som driver alle reaksjoner i cllen:

1) Elektrokjemisk energi i form av ladnings- og protongradienter.
2)  Kjemisk energi i form av høyenergimolekyler (ATP, fosfoenolpyruvat, acylfosfater og
acetyl-CoA-derivater).

Redokspotensial - forteller hvilken vei elektronene vil vandre

    Oksidasjonsreaksjoner  og reduksjonsreaksjoner forekommer vanlig i både planter
og jord. Kjemiske reaksjoner hvor elektroner overføres kalles redoksreaksjoner. Ofte
er det oppgitt redokspotensialet )E som er potensialforskjellen i millivolt (m)V mellom
en platina elektrode og en standard hydrogen elektrode evt. kalomelelektrode.
   Elektroner beveger seg spontant mot høyere elektrisk potensial. I et redokspar har vi
to typer av halvreaksjonen:

n - antallet elektroner
Inngår protoner (H +)i reaksjonen:

n kan være lik eller forskjellig fra m.
De oksiderte og reduserte formene av Aoks/Ared og Boks/Bred kalles redokspar. Siden
elektronene ikke forekommer fritt i løsning må et redoksystem kobles til et annet.
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Eksempler på redokspar er NAD(P)oks og NAD(P)red; eller  ubikinon og ubikinol.

Elektrondonor = reduktant = reduksjonsmiddel = mer negative redokspotensial
Elektronmottaker = oksidant = oksidasjonsmiddel = mer positive redokspotensial

Halvreaksjonene blir tilsammen:

Redokspotensialet sier noe om evnen til å motta eller avgi elektroner for et redokspar.
Et redokspar med mer negativt potensial vil avgi elektroner til et redokspar med mer
positivt potensial. Elektroner tiltrekkes av positive potensialer.
  Jo større forholdet redusert/oksidert er desto mer negativt er redokspotensialet.  Ved
lik mengde oksidert og redusert form har vi midtpunktsredokspotensialet. Det er dette
vi angir i volt og er et mål på relativ evne for et redokspar til å avgi eller motta elektroner
fra et annet redokspar.
   Redoksreaksjoner kan produsere elektrisk arbeid i en elektrokjemisk celle. En
elektrondonerende reaktant kalles reduktant (reduserende substans), en
elektronmottakende reaktant kalles oksidant (oksiderende substans). Evnen et
redokssystem har til å utføre arbeid avhenger av konsentrasjonsforhold mellom
reduktant og oksidant og potensialforskjellen mellom de to halvcellene. Nernstligningen
kan brukes på redokssystemet og man har et redokspotensial

hvor )E er redokspotensialet. Vanligvis brukes en generell referanse -  standard
hydrogenelektrode. Bruker man sølv-sølvkloridelektrode istedet har denne et standard
potensial på +210 mV i forhold til hydrogenelektroden ved 25 oC. Redokspotensialet
angir elektrontrykket-.
Et redokssystem som blir okdisert og overfører elektroner til standard
hydrogenelektrode vil ha negativt potensial. Med positivt potensial mottar det elektroner
fra standard hydrogenelektrode (det oksiderer).
Et mer negativt redoksssystem kan alltid redusere et mer positivt redokssystem.

Hvis protoner deltar i redokssystemet blir redokspotensialet pH- avhengig, og vi
refererer til pH 7
RTF-1log aH+ = -0.059 pH.
Hydrogenelektroden ved pH 7 er 7C59 = 420 mV mer negativ enn standard
hydrogenelektrode ved pH =0. For alle pH avhengige redokssystemer
AH WA + H+ + e- blir
E'o (pH 7) = Eo - 420 mV.

Vi har fra tidligere:
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Vi har også:

Settes dette inn i ligningen over får vi:

Reaksjon med et enkelt redokspar eller halvcelle skrives som:

)E er positiv når )G er negativ. Når konsentrasjonen av den oksiderte formen er størst
blir redokspotensialet positivt i forhold til referansen Eo. Hvis forholdet oksidert/redusert
>1 blir logaritmen positiv og dette betyr at E blir mer positiv enn Eo. Når konsentrasjonen
av reduktant er størst dvs. forholdet oksidert/redusert <1 blir logaritmen negativ og E blir
mer negativ enn Eo.
 Det mer negative redoksparsystem vil donere elektroner til det mer positive parsystem
inntil termodynamisk likevekt oppnås.

I metabolismen spiller transport av elektroner og protoner stor rolle som via
oksidoreduktaser og i respirasjonskjede og fotosyntese. I fotosyntesen brukes
redoksskalaen fra -1000 mV for eksitert klorofyll til + 815 mV for vann-oksygen-
systemet. Transportmolekylet for reduserende ekvivalenter i fotosyntesen er NAD(P)H.
   Mange redoksystemer har kromofore flavopoteiner, hemproteiner, og ferredoksiner.

   Vi kan angi elektronaktivitet  (p,) analogt til pH som et mål på evnen til en løsning
til å motta eller avgi elektroner.

p, i overflatevann i likevekt med luft er 13.6 og p, er -4 der hvor sulfid og metan
produseres i anaerobe sedimenter.

Selv om vann ikke har frie protoner og fri elektroner kan vi angi relativ protonaktivitet
(pH) og relativ elektronaktivitet (p,). H+eksisterer som et hydrat (H3O+), men elektroner
gjør ikke dette. 
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Redokspotensialet måles med en referanselektrode og en redokselektrode og må ikke
blandes sammen med begrepet elektronaktivitet.

Definisjonen av hva som menes med anaerobe (anoksiske) forhold varierer.
Mikrobiologene har brukt Pasteurpunkt til å karakterisere oksygenkonsentrasjonen
hvor fakultative anaerobe organismer skifter fra aerob respirasjon til fermentering. I
eksperimentelle systemer kan de siste rester av oksygen fjernes ved å tilsette sterke
reduksjonsmidler som f.eks. dithionitt. 0.1- 5 % av metningskonsentrasjonen i
atmosfæren ansees for å være mikroaerob.

 
Hvis  to halvceller kobles  sammen med en saltbro med KCl og en Pt-elektrode senkes
i hver halvcelle kan en spenningsforskjell  måles mellom elektrodene. Den inerte Pt-
elektroden er et slags elektronreservoir og potensialet i hver halvcelle avhenger av
forholdet mellom oksiderte og reduserte forbindelser. Hvis en av halvcellene
(referansecellen) er en hydrogenelektrode pH = 0, 1 atm. H2 og Q=1 vil den målte
spenningen være redokspotensialet til den andre cellen. Hvis systemet er lukket vil en
strøm passere og den fri energi til systemet minsker. Dette tapet i fri energi er likt det
elektriske arbeidet som systmet gjør ()G = nFE)
)G = )Go + RTlnQ, hvor )Go er endring i fri energi ved transport av 1 mol elektroner
under standard betingelser. I praksis måles redokspotensialet med en Pt-elektrode mot
en halvcelle (Ag/AgCl elektrode) ved å bruke et potensiometer med en høy indre
resistanse > 1012 S og det målte potensialet omdannes til E ved å legge til potensialet
til referanseelektroden (relativt til hydrogenelektroden).

Andre redokspar ut fra om de mottar eller avgir elektroner til standard
hydrogenelektrode. De som mottar elektroner har et mer positivt potensial og de som
avgir elektroner får et mer negativt potensial. 

 Heterotrofe organismer sørger for opprettholdelsen av kjemisk likevekt ved å oksidere
redusert karbon laget i fotosyntese. Det en begrenset mengde elektronakseptorerer
tilgjengelig. Ved å koble forskjellige halvreaksjoner gir dette forskjellige mengder energi.
F.eks. energiutbyttet ved å oksidere 1 mol karbohydrat med oksygen som
elektronakseptor er ca. 6 x høyere enn med å bruke sulfat som oksidant. Oksidasjon av
metan med sulfat gir lite energi.
Termodynamiske betraktninger tilsier at de mest energetisk fordelaktige skjer først dvs.
organisk materiale omsettes med dioksygen (O2) som elektronakseptor. Etter at O2 er
brukt opp brukes nitrat (NO3

-) som elektronakseptor, etterfulgt av Mn4+, Fe3+ , SO4
2- og

CO2.
   I et sediment vil oksygen forsvinne nær overflaten. Under denne sonen skjer biologisk
reduksjon av nitrat, mangan og jern. Under denne suboksiske sonen vil
sulfatreduksjon dominere i sulfidsonen hvor sulfid dannes. Under denne sonen er
sulfat fjernet og metanogenese vil dominere. Måling av redokspotensial i naturlige
omgivelser og kulturer gir bare empirisk informasjon, og redokspotensialet blir vanskelig
å forklare kjemisk siden det er flere redokssystemer som måles samtidig.
Pt-elektroden er ikke en reversibel oksygenelektrode når den senkes i vann. Potensialet
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i oksygenrikt sjøvann er fra 400-470 mV istedet for 800 mV som en skulle ha forventet
og denne verdien forblir uendret selv om oksygen fjernes ved å flushe med nitrogen.
Hvis elektroden dyppes i et anaerobt sedimentet vil verdien falle raskt til 0-200 mV
buffret av Fe3+ Fe2+ systemet. I dypere i sedimentet faller redokspotensialet lavere enn
-200 mV hvor S2- 6S + e-.  Lavere verdi for redokspotensialet f.eks. -300 mV kan skyldes
H2.

Korrosjon som eksempel på elektrontransport

Jern vil ikke korrodere (ruste) hvis det er koblet til en ytre spenningskilde. Hvis jern er
koblet til magnesiummetall i en ytre krets vil magnesium bli anode og Mg2+ vil gå i
løsning, en såkalt offeranode. Jernet blir da katode og beskyttes av elektronene som
gis til jern fra magnesium elektroden (anoden). Dette kalles katodebeskyttelse og
hindrer korrosjon. Det samme skjer hvis jern er dekket av zink (Zn)  ved galvanisering.
Zn virker da som offeranode og løses opp, men jernet beskyttes katodisk
(katodebeskyttelse).
   Hvis imidlertid kobber (Cu) kobles til jern (Fe)  blir Cu katode og Fe anode og
korrosjonen av jern øker. Hvis vann som renner gjennom jernrør inneholder Cu2+, og
Cu2+ setter seg på overflaten, vil det virke som et lokalt batteri og gi økt korrosjon.

Elektronene går fra paret til venstre mot høyre.

Korrosjon av jern i vann:

Jernet frakter elektroner mellom den lokale anode og katode.  Ferrojern (Fe2+)oksideres
deretter til ferrijern (Fe3+) av oksygen.

Fotografering - oksidasjon og reduksjon
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Ved fotografering treffer fotoner sølvhalidkrystaller i en emulsjon av gelatin. Et halidion
(klor eller brom) taper et elektron som fanges  av et sølvion som reduseres til et nøytralt
metallisk sølvatom. Det latente bilde kan seinere fremkalles.

Mikronæringsnett - utnyttelse av energi som ligger i potensialsprang på
redoksskalaen

Bakteriene viser enorm variasjon når det gjelder å utnytte energien som ligger i
elektrontransport fra en donor til en akseptor. Det dannes kompliserte næringsnett. F.
eks. vil anaerobe  metanogene bakterier bruke karbondioksid som elektronakseptor
og som omdannes til metan med acetat, format eller metanol som elektronkilde.
Deretter vil aerobe metanotrofe bakterier skaffe seg energi ved å bruke metan som
elektrondonor og oksygen som elektronakseptor.  Anaerobe sulfatreduserende
bakterier vil bruke sulfat som elektronakseptor og som derved omdannes til sulfid.
Svovelbakterier vil deretter kunne bruke redusert svovel som elektronkilde og oksygen
som elektronakseptor.

Organismegruppe Elektrondonor Elektronakseptor

Sulfidoksiderende Sulfid (S2-) Oksygen (O2), nitrat (
NO3

-)

Metanoksiderende Metan (CH4) O2

Fe2+oksidasjon Ferrojern (Fe2+) O2, NO3
-

Heterotrofe Karbohydrat
(CH2O)

O2, NO3
-

Sulfatreduksjon Hydrogen (H2) Sulfat (SO4
2-)

Metanogene H2 Karbondioksid (CO2)

Heterotrofe CH2O CH2O, elementært
svovel (So)

Eksempler på elektronkilder og elektranakseptorer for noen organismegrupper.



9

Potensialsprang
(mV)

Prosess

+820 til -900 Fotosyntese hos planter

-190 til -900 Bakteriell fotosyntese

-190 til -900 Fermentering

-230 til -320 Metanogenese

-520 til -200 Sulfatreduksjon,
sulfidoksidasjon

-230 til  +400 Svoveloksidasjon

+420 til +800 Nitrittoksidasjon

+780 til +820 Jernoksidasjon

-190 til +60 Nitrogenfiksering
Eksempler på redokspotensialsprang og biologiske prosesser
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Redokspar Redokspotensial pH 7
(mV)

Acetat/pyruvat -700

Aldehyd/syre -550

SO4
2-/HSO3

-1 -520

2H+/H2 -410

S2O3
-2/HS- + HSO3

- -400

NAD/NADH -320

CO2/acetat -290

Svovel/sulfid -250

CO2/CH4 -240

NH2OH/NH3 0

Nitrogen/ammonium + 60

Nitrat/nitritt +420

Nitritt/ammonium +440

Fe3+/Fe2+ +780

Oksygen/vann +820
Eksempler på redokspar

Ved jernoksidasjon utnytter bakterien  Thiobacillus ferroxidans et potensialsprang på
bare 0.04 V, sammenlignet med redoksparet oksygen/vann ved pH 2 som er ca. +1 V.
Elementært svovel kan oksideres under aerobe forhold til sulfat av Thiobacillus, noe
som resulterer i en naturlig forsuring. T. ferroxidans vokser på mineralt pyritt
(jernsvovelkompleks i svovelkis) i kull og gruver og gir surt gruvevann.
Jernoksiderende bakterier kan utføre prosessen med toverdig jern som elektronkilde:

Svovelbakterier kan utnytte reduserte svovelforbindelser som elektronkilde  laget av
sulfatreduserende bakterier:
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Hydrogen laget av anaerobe protonreduserende bakterier kan brukes av

oksyhydrogenbakterier:

Ved fermentering brukes organiske stoffer både som elektrondonor og
elektronakseptor. Fermentering kan skje uten bruk av en ytre elektronakseptor. Noen
anaerobe bakterier i slekten Clostridium fermenterer aminosyrer i par i en
Sticklandreaksjon hvor en aminosyre f.eks. alanin virker som elektrondonor og blir
oksidert, og den andre f.eks. glycin virker som elektronakseptor og blir redusert. Ved
oksidasjonen dannes det karbondioksid, ammoniakk og en karboksylsyre som er ett
karbonatom kortere enn aminosyren som ble oksidert. I eksemplet her oksideres alanin
til acetat, karbondioksid og ammoniakk, mens glycin blir redusert til acetat og
ammoniakk.
Andre slike aminosyrepar er leucin-prolin, isoleucin-hydroksyprolin, valin-tryptofan og
histidin-arginin.

Nikotinamid dinukleotid (fosfat) i redusert form (NAD(P)H) er elektronkilden i omtrent
alle biokjemiske reaksjoner i cellen. Vann som elektronkilde og H+-kilde i fotosyntesen
hos grønne planter ga en revolusjon i jordas utvikling. Med større
redokspotensialsprang kunne mer energi frigis. Oksygen ga deretter opphav til en
ozonskjerm som kunne gi utvikling av aerobt liv. Fotosyntese skaper en kjemisk
ikkelikevekt, men respirasjon i planter og heterotrofe organismer bringer den kjemiske
likevekten tilbake. Det er en rekke elektronakseptorer som er tilgjengelig, men hvor mye
energi organismene kan skaffe seg avhenger av forskjellen i potensial mellom
redoksparene. Noen prosesser skjer spontant f. eks. oksidasjon av sulfid vha. oksygen.
Hvis toverdig  jern  (+780 mV) er tilstede sammen med oksygen og vann (+820 mV) så
vil toverdig jern avgi elektroner til oksygen som reduseres til vann, i stedet for den
motsatte reaksjon.
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Termodynamikk i levende systemer
Entropi - hvordan skape orden fra uorden 
Ifølge fysikeren Rutherford var vitenskapen fram til år 1900 karakterisert av mye
"frimerkesamling" , dvs. for biologene betydde det innsamling, bestemmelse og
systematisering av arter. Det ble etterhvert behov for en termodyamisk beskrivelse av
hva er liv. Cellen er den minste strukturelle enhet som vi definerer som liv.  Ild og brann
er uregulert energioverføring, men i en levende celle skjer energioverføringen kontrollert
ved lav temperatur. Termodynamikk er vitenskapen om det som er mulig. Carnot
ønsket å forstå virkemåten av dampmaskinen og startet derved utviklingen av
termodynamikken. Klassisk termodynamikk er for systemer i likevekt hvor alle
prosessene er reversible og reaksjonen skjer i molare konsentrasjoner. Et system er
en konstruksjon og samling av komponenter som henger sammen med interaksjoner -
en organisert kompleksitet. Termodynamikkens 1. lov sier at den totale energi i
universet er konstant. Energi kan verken skapes eller forsvinne, den kan bare skifte
form. Første lov gir sammenhengen mellom varme og arbeid. Termodynamikkens 2. lov
sier at entropien i universet øker. Arbeid kan omdannes til varme, men varme kan ikke
fullstendig overføres til arbeid. Viser irreversibilitet i naturen. En prosess kan bare gå
i en retning som gir entropiøkning. F.eks. varme vil alltid gå fra det varme reservoiret til
det kalde inntil det ikke lenger er noen temperaturforskjell.
  Irreversibel termodynamikk gjelder for åpne systemer og situasjoner hvor
energistrøm og hastighetsreaksjoner er lineære funksjoner av temperatur,
konsentrasjon og kjemisk potensial. Biologisk liv beskrives av irreversibel
termodynamikk, men man bruker de samme begrepene som i klassisk termodynamikk.
De  dissipative (energiforbrukende) strukturene i biologi er vesensforskjellige fra
likevektsstrukturene i klassisk termodynamikk. En plante er en velordnet struktur skapt
av molekyler fra atmosfæren og jorda. En organisme kan leve fordi det strømmer stoff
og energi gjennom den. Livet opprettholder sitt organisasjonsnivå på bekostning av
økende entropi som skapes i omgivelsene. Økosystemene utvikler komplekse
strukturer, biogeokjemiske sykluser og diversitet med flere hierarkiske nivå.  Teoriene
om irreversibel termodynamikk fra Onsager, Meixner og Prigogine er videreførst av
Glansdorff og Nicolis, Hatsopoulus, Keenan og Kestin. Loven om stabil likevekt av
Hatsopoulos og Keenan sier at “Når et isolert system utfører en prosess etter fjerning
av en serie med interne stengsler, så vil systemet nå en ny spesiell likevekt og denne
likevekten er uavhengig i hvilken rekkefølge stengslene fjernes”.
   Alle systemer som overlates til seg selv vil innstille seg i likevekt med maksimal
entropi, det vil si størst mulig grad av uorden, og det kan da ikke skje ytterligere
spontane forandringer. Forandring i entropi ()S) for et system med temperatur T når en
bestemt mengde varme avgis eller tilføres kan angis som: 

)Q/T er et mål på varmetap/avgivelse ved temperatur T. )Q er positiv hvis varme
tilføres slik at entropien øker. Fjernes varme (-)Q) vil entropien minske. 
Hva er entropi ? Det er en målbar fysisk størrelse som ved det absolutte nullpunkt er lik
0. Entropi kan måles i energi per grad.
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Entropien har en dualisme:
*  Entropi er et mål på fordeling av energi
*  Entropien øker når energi blir forbrukt (dissipert)
*  Entropien er også et uttrykk for informasjon.
Er entropien høy er det stor grad av uorden, liten informasjon og vi kan si lite om
molekylenes plassering i systemet.
Er entropien lav som f.eks. i en krystall, inneholder systemet informasjon og vi kan
forutsi hvor de enkelte molekyler sitter.

 Øker entropien betyr det økt energistrøm og selvorganisering blir mulig. Livet bruker
energi (fra sola) for å bekjempe prinsippet om at entropien øker i universet. Spørsmålet
har vært stilt om levende organismer, enkeltindividets utvikling og evolusjonen er i
motsetning til termodynamikkens 2. lov. Svaret er nei og strømmer av energi gjennom
et system kan gi økt grad av orden. Økt orden må kunne nedarves. 

Negativ entropi

Erwin Schrödinger påpekte i sin bok What is life ? levende organismer som
termodynamisk åpne systemer. De tar til seg stoff og energi, transpirerer og lager
avfallsstoffer. De levende organismene unngår forventet entropiøkning ved å tilføre seg
selv negativ entropi fra omgivelsene.
Hvis D er et mål på uorden, eller alle mulige måter å ordne stoffet uten forandring i
energi, er entropi angitt som

For ett mol stoff blir dette:

hvor k er Ludwig Boltzmanns konstant 1.38A10-23  J molekyl-1 K-1 (gasskonstanten R
(8.314 J mol-1 K-1) dividert på Avogadros tall (6.022A1023 mol-1). Inverst blir 1/D et mål på
orden og negentropi (-entropi) blir:

Entropi måles i enheten J K-1. Negativ entropi (negentropi) er den orden som
karakteriserer næringsstoffene organismene lever av.
   Levende organismer lar stoff og energi strømme igjennom seg og absorberer
entropiproduksjonen som frigis når næringsstoffene nedbrytes. Organismene lever altså
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på negativ entropi. Dette er med å opprettholde organismens lave entropi.
   En levende organisme har lav entropi fordi det er informasjon om celletyper og de
enkelte strukturer (blader, stengler og røtter på planter). Jo mer organisert, strukturert
og differensiert et system er desto lavere entropi. Når stoff og energistrømmen gjennom
et system er konstant er entropiproduksjonen minimal.
   Et system langt fra likevekt med stor gjennomstrømning av energi kan plutselig bli
ustabilt og spontant kan det skapes større orden og struktur på bekostning av mer
uorden andre steder i systemet. 
Systemet er utsatt for et stress ved at det ikke kan svelge unna all energien som blir
tilført.
   Jo mer energi systemet forbruker (dissiperer) desto større er entropiproduksjonen. I
et ustabilt øyeblikk vil systemet forandre struktur og en rearrangering av det indre vil
øke gjennomstrømningen. Prigogine kaller slike systemer for dissipative strukturerer
(energiforbrukende systemer). Biologiske systemer skapes og opprettholdes av
entropiproduserende dissipative prosesser og disse kan holdes stabile langt fra likevekt
ved å bytte stoff og energi med omgivelsene. Dette skjer på bekostning av økning i
entropi for det større globale systemet.  Når energien tar slutt brytes de dissipative
strukturene og systemet går mot likevekt og dør.
Et eksempel er Benards konveksjon. Hvis vann oppvarmes sterkt nedenfra og kjøles
ovenfra vil det være en kraftig konveksjon (varmestrømning)  igjennom løsningen. Ved
en bestemt energitilførsel klarer ikke systemet å konvektere all varmen og det dannes
plutselig et bikakemønster i vannet (konveksjonsceller) som transporterer varmen
lettere igjennom systemet. Samme fenomenet kan observeres på solas overflate hvor
store energimengder sendes ut i verdensrommet. På samme måte har økosystemene
strukturer som gir mest mulig effektiv energigjennomstrømning. 
   Systemet omorganiseres når gjennomstrømningen av energi blir for stor. I
utgangspunktet er sannsynligheten for å skape orden fra uorden uendelig liten, men ved
stor gjennomstrømning av energi gjennom systemet kan det skje.
Forutsetningene for selvorganisering er:
1.  Åpent system som har flukser med stoff og energi
2.  Systemet er fjernt fra likevekt
3.  Ikke-lineære sammenhenger mellom flukser og krefter.

Dette må kobles til arv av økt orden og  Darwinistisk seleksjon.



20

   De dissipative strukturene kan deles i romlige og tidsavhengige fenomener.
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   I biologiske systemer kan det ved kombinasjon av reguleringsfenomener
(tilbakekobling, aktivering, overflater, ladningsforskjeller  og lokalisering til forskjellige
organeller) skapes dissipative strukturer. De fleste biokjemiske syntese- og omset-
ningsveier viser svingninger eller oscillasjoner. Dette er et naturlig resultat av
reguleringen. I enzymkatalyserte reaksjoner kan hastigheten reguleres av maksimal
reaksjonshastighet (Vmax), enzymkonsentrasjon, Km-verdi, og tilbakekoblingsreaksjoner
(positiv/negativ feedback). Konsentrasjonen av enzymene er mye mindre enn
reaktantene slik at systemet kan forenkles ved å betrakte steady-state av enzym-
substratkomplekser.
   Slipper man en sukkerbit opp i en kopp med varm te vil det skje varmeoverføring fra
varmt til kaldt, men det vil også være en strøm av sukkermolekyler fra det konsentrerte
ut i omgivelsene slik at prosessene påvirker hverandre; og selvsagt er de irreversible.
   I irreversibel termodynamikk vil enhver kraft i systemet påvirke en fluks (J) av stoffet
j. Koeffisienten j beskriver fluksen og k kreftene.

Ljk kalles Onsager koeffisienter, hvor j står for flukser og k krefter. Dette er en
fenomenologisk ligning som beskriver observerte fenomener uten forklaring i atomer
og molekyler analogt til Ohms lov og Ficks lov. Sammenhengen Ljk=Lkj kalles
resiprositetsrelasjonen.

Energidissipering vil si å flytte energi gjennom et system. Degradering av energi vil si
å ødelegge evnen energi har til å skape gradienter.

Tømming av en flaske vann går raskere ved å gi den en rotasjon som skaper en virvel
som bringer systemet raskere i likevekt Virvelen er et organisert struktur som reduserer
gradienten raskere.

Varme og arbeid

Selve energien er vanskelig å måle, men energiforskjeller går greiere.
Temperaturstigning kan måles med et termometer.   Varme henger sammen med
molekylbevegelse. Jo varmere desto høyere kinetisk energi på molekylene som beveger
seg. Hvis noe som er varmt plasseres sammen med noe som er kaldere vil den
kinetiske energien til det varme bli delt med det kalde ved kollisjoner og når det er en
jevn fordeling av kinetisk energi mellom molekylene er det termisk likevekt. Energi har
blitt overført fra det varme til det kalde systemet. Entropi avhenger av temperatur.
Entropien øker når fast stoff smelter eller væske fordamper. Størst entropiforandring
skjer ved fordampning.  Økningen i entropi i det kalde systemet er større enn
minskningen i entropi i det varme. Det er mulig å trekke ut noen av energien som
overføres fra det varme til det kalde systemet, men noe av varmen må alltid avgis til det
kalde systemet. Jo større temperaturforskjell mellom de to systemene kaldt og varmt,
desto mer energi kan trekkes ut, men termodynamikkens andre lov setter begrensing
hvor mye arbeid som det er mulig å få ut
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Noe av )Q kan brukes til arbeid, resten går til varmetap fordi varmen fordeler seg på
alle molekylene i det kalde systemet. 

Ved spontane forandringer blir det alltid økning i entropi. Varmetapet )Qtap blir lik

Sammenhengen mellom arbeid, entropi og varme kan demonstreres hvis man plutselig
med stor kraft strekker et bånd med gummi. Gummi er et polyisopren hvor
isoprenmolekylene ligger krøllet i ustrukket tilstand og det er høy entropi. Vi bruker
arbeid på å strekke gummien og isoprenmolekylene blir nå liggende tvunget på rekke
og entropien blir nå lav. Tapet i entropi til isoprenmolekylene følges av en entropiøkning
i omgivelsene (varmeutskillelse). Legg det utstrukne gummibåndet mot pannen og kjenn
at det blir varmt. Når båndet trekker seg sammen kan det brukes til å utføre arbeid,
entropien i gummien øker og temperaturen synker og varme strømmer inn fra
omgivelsene. En gresshoppe lagrer orden av molekyler på samme måte som i gummi
og den kan frigis på et øyeblikk. Levende organismer er isoterme slik at det er ingen
temperaturgradienter som kan brukes til å utføre arbeid,  og det er heller ikke
regningssvarende å omdanne kjemisk energi til varme for å bruke dette i reaksjoner. 
   Når is smelter i vann øker entropien og får å kompensere for dette tas varme fra
omgivelsene.

Bombekalorimeteret kan brukes til å måle om varme blir avgitt eller mottatt (endring i
entalpi) når molekyler oksideres til karbondioksid og vann. Karbonatomene i fett er mer
redusert enn i karbohydrater og inneholder derfor mer energi per mol. For levene
organismer er varmen som utvikles per liter oksygen som tas opp ca. 20 kJ uavhengig
av drivstoff.

Energiformene i plantebiologi er: mekanisk, elektromagnetisk, osmotisk, kjemisk,
termisk og elektrisk. Arbeid måles i joule (J). Arbeid kan også måles som C@V hvor C
er coulomb og V er volt. En elektrisk strøm på 1 ampére er forflytning av 1 coulomb
ladning per sekund (C@s-1). Elektrisk potensial måles i volt (J@s-1 eller J@C-1). 1 volt er
potensialforskjellen når det gjøres 1 J arbeid ved forflytning av 1 coulomb landning.
Forflytning av 1 mol ladning mot et potensial på 1 volt er 96.480 J (Faradays konstant).
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Likevektsreaksjoner

Kjemiske reaksjoner kan gå både forover og bakover. Reaktanter omdannes til
produkter og vice versa. Den kjemiske likevekten uttrykkes av likevektskonstanter, men
som ikke sier noe om hastigheten til reaksjonen:

Er Klikevekt>1 er det mer produkter enn reaktanter. Hvis energiinnholdet i reaktantene er
større enn i produktene er det en eksoterm reaksjon. Mengden energi som firgis kalles
entalpi ()H), varmen i reaksjonen. )H er negativ i eksoterme reaksjoner. Hvis
energiinnholdet i produktene er større enn i reaktantene er det en endoterm reaksjon
og energi må tilføres. )H er positiv i endoterme reaksjoner fordi varme tilføres. I de
fleste kjemiske reaksjoner som skjer spontant vil entalpien til systemet minske. Hvis det
ikke utføres arbeid vil systemet avgi energi til omgivelsene
   Hvis vi har en eksoterm kjemisk reaksjon som produserer varme og temperaturen
øker så vil likevekten i reaksjonen flyttes mot venstre dvs. systemet forsøker å motstå
forflytning vekk fra likevekt (Le Chateliers prinsipp).

Gibbs fri energi

Fri energi er den del av systemets energi som kan utføre arbeid i et isotermt system.
   Ifølge termodynamikkens 2. lov vil endringen av entropi ()S) i et åpent system som
kan bytte stoff og energi med omgivelsene være

hvor )Somgivelser er endringer i entropi (S)  som skyldes bytte med omgivelsene utfor
systemet og )Sindre er endringer i entropi som skyldes irreversible prosesser innen
systemet slik som kjemiske reaksjoner, diffusjon og varmekonduksjon. )Sindre er alltid
større eller lik O . Et åpent system som utvikler seg kan entropien bli mindre enn den
var i begynnelsen. Et åpent system kan opprettholde sin orden ved å gi postiv entropi
til sine omgivelser  f.eks. som varme eller nedbrytning av kjemiske forbindelser. Dette
kan bare skje når systemet (den levende organismen) ikke er i termodynamisk likevekt.
dvs. )Sindre er ikke 0 for de indre prosessene. Det betyr at det må skje indre irreversible
prosesser.  En prosess kan skje spontant, men ikke nødvendigvis raskt, hvis  )S for
omgivelser og systemet er større enn 0.
Hvis interaksjoner med omgivelsene bare involverer varmebytte så kan man bruke
klassisk termodynamikk:
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)Q er energi tatt opp eller avgitt av systemet i en reversibel reaksjon ved temperatur T.
)S $ 0 er endringen i entropi.
Entropien som avgis til omgivelsene blir:

   Alle livsprosesser er koblet til forandring i energi. Energi har evne til å utføre arbeid.
Fagområdet bioenergetikk tar for seg termodynamikken til levende systemer.
 Forandringen i indre energi eller energiinnholdet U  i et lukket system som bytter energi,
men ikke stoff med omgivelsene, kan brukes til arbeid  (W) og/eller varmeutbytte (Q)

W er mengden arbeid gjort på systemet og Q er mengden varme absorbert av systemet.

En utgave av termodynamikkens andre lov er

Forandring i indre energi U består av to komponenter Helmholtz fri energi F, som kan
brukes til arbeid og en del T)S som ikke kan brukes til arbeid. I et isolert system hvor
en prosess skjer spontant vil entropien øke og systemet vil nå termodynamisk likevekt.
Formelen ovenfor gjelder for isoterme systemer med konstant volum V dvs. det skjer
ingen endring i arbeid relatert til volumforandring P)V, slik at trykket P blir en variabel.
I biologiske systemer skjer prosessene ved samme trykk. Vi erstatter derfor U med en
annen parameter med konstant P som inkluderer hvor mye energi som går med til
volumøkningsarbeid Q=P)V.
Ved forbrenning av et stoff i en flaske med konstant volum og høy konsentrasjon av
oksygen (bombekalorimeter) vil all energi gå over til varme og )U=Q.

Varmeinnholdet H kalles entalpi. Forandring i entalpi i reaksjonen ()H) beskriver
energiomsetningen i reaksjonen. Prosesser som frigir varme er eksoterme (beveger
seg fra høyere til lavere entalpi dvs. negativ endring i entalpi -)H (+)S). Prosesser som
mottar energi fra omgivelsene dvs. forbruker varme er endoterme (+)H, -)S).
Eksempler på endoterme reaksjoner er løsning av NaCl i vann; og fordampning av vann
ved f.eks. 20oC. Delen av entalpien som er tilgjengelig for å utføre arbeid kalles Gibbs
fri entalpi eller Gibbs fri energi (G) etter J.W. Gibbs 1875. Mengden fri energi har to
komponenter: systemets totale energi (H) og entropi (S).

Endringen i fri energi i en reaksjon som skjer spontant er lik den maksimale delen av
entalpien som kan omdannes til arbeid. I motsetning til )H som bare viser om en
reaksjon er eksoterm eller endoterm vil )G angi evnen til å utføre arbeid eller
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konsumere energi (eksergonisk eller endergonisk). For levende systemer blir -)H lik -
)Q. Prosesser skjer spontant, men ikke nødvendig raskt, bare hvis den fri energien til
systemet minsker dvs. entropien øker og eller systemet avgir energi  ()G negativ;
)G<0).

 Er )G i en prosess negativ kaller man den eksergonisk og den skjer frivillig.
Reaksjonshastigheten kan økes med en katalysator f .eks. et enzym. Er )G positiv (>0)
er den endergonisk, og den vil ikke skje frivillig uten tilførsel av energi. Systemet er i
likevekt og reversibelt  når )G=0. Sollys er en daglig kilde til fri energi på jorda. Hvert
mol glukose (180 g) som oksideres frigir 2879 kJ med energi. Ved energikobling kan en
endergonisk prosess drives av en eksergonisk f.eks. assimilasjon av ammonium til
glutamin er koblet sammen med hydrolyse av ATP. 
   I en likevektsituasjon for åpne systemer som bytter energi og materiale med
omgivelsene  vil opptak og tap av energi og materialer være likt. Likevekttilstanden
kalles en dynamisk likevekt. Det er ikke bare konsentrasjonene viktige men fluksen
av stoff, mengde stoff som passerer arealenhet per tidsenhet.
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Nicolis, G. & Prigogine, I.: Self-organization in non equilibrium systems. J. Wiley & Sons 1977.
Odum, E.P.:The strategy of ecosystem development. Science 134 (1969) 262-270.
Wichen, J.S.: Evolution, thermodynamics, and information: Extending the Darwinian program. Oxford
University Press 1987.
Schrödinger, E.: What is life ? Cambridge University Press 1944.

Biologiens seks grunnprinsipper:

1. Cellen er den grunnleggende enhet for liv og er bygget  opp av grunnstoffer (makro-
og mikronæringsstoffer).
2. Energilagring og energifrigivelse er  koblet til redoksreaksjoner, sulfatestere og
fosfatestere.
3. Informasjonsoverføring skjer fra DNA6DNA, DNA6RNA, RNA6DNA, og  RNA6protein
4. Evolusjonen drives av genetisk variasjon, symbiose og naturlig utvalg.
Kryssbefruktning og genetisk       rekombinasjon gir økt variasjon.
5. Metabolisme, transport og celledeling er styrt av reguleringsmekanismer.
6. Biologiske katalysatorer er enzymer (proteiner).

Gravitasjonspotensial, kjemisk potensial og vannpotensial
Det finnes mange forskjellige typer potensialer: gravitasjonspotensial, redokspotensial,
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kjemisk potensial og vannpotensial. I alle disse potensialene har man en referanseverdi
som settes lik 0.

Gravitasjonspotensial

Enheten for arbeid er joule. Gravitasjonskreftene som trekker på massen nedover er
på jorda lik 9.81 N ved havoverflaten. Det betyr at å løfte en masse på 1 kg 1 m høyt
vil trenge 9.81 J. 1 J = 1 Nm. Det betyr at 1 J tilsvarer å løfte ca. 100 g i en høyde på
1 m. 
   For å løfte en viss mengde vann (mw) en høyde h må det utføres et arbeid W som er
lik kraftCvei. Kraft er lik masseCtyngdens aksellerasjon (g= 9.81 m s-2). Potensiell energi
(W) på grunn av tyngdekraften er:

hvor m er masse og g er tyngdens aksellerasjon.
Den potensielle energien til 1 mol vann via den molare massen(  mw=0.018016 kg mol-1)
gir gravitasjonspotensialet (Rg).

Dw er tettheten til vann.
Det betyr at det kjemiske potensialet til vann (ett mol) øker med ca. 0.01 MPa per meter.
Gravitasjonspotensialet har mindre betydning for bevegelse av vann og ioner i en
plantecelle, men er viktig for bevegelsen av vann i et høyt tre.

Konsentrasjon og aktivitet

Vi bruker ofte aktivitet (a) i stedet for konsentrasjon (c). Dette er spesielt viktig i
konsentrerte løsninger. Sammenheng mellom aktivitet og konsentrasjon er

hvor ( er aktivitetskoeffisienten. Aktivitetskoeffisienten er det tallet som vi må
multiplisere molariteten (eegentlig  molaliteten) med for å få aktiviteten. Aktiviteten er
som regel mindre enn konsentrasjonen. For høyere konsentrasjoner enn 10-4 M er
aktiviteten  betydelig mindre. Aktivitetskoeffisienten er alltid mindre enn 1 for ladete
stoffer. Den er ca. lik 0.7 for enverdige ioner og ca. 0.3 for toverdige ioner. For en 0.3
M glukoseløsning er aktivitetskoeffisienten lik 0.96. Både Brønsted, Debye og Hückel
studerte elektrolyttenes kjemi og kom fram til at aktivitetskoeffisienten varierte med
kvadratroten til ionestyrken. Slike studier baserte seg på løseligheten av salter i
elektrolytter med forskjellige konsentrasjoner.
Ionestyrke I er gitt ved:
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hvor c er molariteten og z er valensen av hvert ion i løsningen.

F.eks. 0.01 M Na2SO4 har ionestyrke:
I = 1/2(0.01@ 12 + 0.01@ (-2)2)= 0.025

Debye & Hückel fant for ionestyrke I< 0.01 M at 

A- konstant som er avhengig av temperatur og dielektrisitetskonstanten til
løsningsmiddelet, I er ionestyrken og z er ladningen.
A=1.82@106(,@T)-3/2) hvor , er dielektrisitetskonstanten. A er tilnærmet lik 0.5 for vann ved
25 oC.

For ionestyrke I < 0.05 M kan også Güntelberg ligningen brukes:

For I< 0.2 M brukes:

B- konstant,  dj er et uttrykk for størrelsen av det hydratiserte ion.
B=50.3(,@T)-1/2. B.0.33 for vann ved 25oC.

Aktiviteten til løsningsmiddelet er definert ved molfraksjonen Nj:

Likevekten i syre-basereaksjoner vil påvirkes av ionestyrken i løsningen og effekten kan
finnes empirisk eller via Debye-Hückel teori.

Kjemisk potensial og vannpotensial

   Kjemisk potensial : (my) er mengden fri energi for stoffet j som er tilgjengelig for å
utføre arbeid. Minskningen i  fri energi er lik den maksimale energien som er tilgjengelig
for arbeid. Fri energi minsker ved spontane prosesser (konstant trykk og temperatur).
Forskjellen i kjemisk potensial blir et mål for drivkraften for bevegelsen av et stoff. Jo
større forskjell i kjemisk potensial, desto raskere forandring. Det kjemiske potensialet
er avhengig av grad av orden (entropien) til systemet. Det kjemiske potensialet blir
derfor avhengig av konsentrasjon, trykk og elektriske ladninger. F.eks. det elektriske
potensialet påvirker det kjemiske potensialet til ladete partikler. Et kation vil bevege seg
mot katoden, dvs. stedet med lavest elektrisk potensial.
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   Det kjemiske potensialet er et relativt mål dvs. det må uttrykkes relativt til et visst
referansenivå. Det kjemiske potensialet kan ikke bestemmes , men vi er som regel ute
etter å se på forskjellen i kjemisk potensial på to steder. Da har dette ingen betydning.
   Det har ikke vært lett å enes om et begrep som kan beskrive vannets “tilstand” med
termodynamiske måleenheter. I 1960 introduserte plantefysiologene Slatyer og Taylor
begrepet vannpotensial for å kunne  beskrive hvilken vei vann vil bevege seg mellom
to systemer som er forbundet med hverandre. Vannpotensialet sier noe om innhold av
fri energi i vannet og mengden fri energi er et mål på evnen til å kunne utføre arbeid.
Vannpotensialet er også brukt som et mål på vannstatus i planten.
 Når vann beveger seg blir det utført arbeid. Energiinnholdet til vann og andre stoffer
kan beskrives av et kjemiske potensial. Det kjemiske potensial (:) er mengden fri
energi per mol stoff.

:* er referanse. R er gasskonstanten 8.314 J@ mol-1 @ K-1. T er absolutt temperatur (K).
ln er naturlig logaritme. a er aktivitet som er lik konsentrasjon ganger en
aktivitetskoeffisient. V er partielt molart volum. P er trykk. m er massen til ett mol stoff.
g er gravitasjonskonstanten 9.806 m@s-2 . h er høyde.  z er ladning. F er Faradays
konstant 96.480 J@ V-1@ mol-1. E er spenning.

Det kjemiske potensial er bestemt av konsentrasjon, trykk, høyde og ladning. Når det
gjelder vann kan vi se bort fra ladning fordi selv om vannmolekylet er en dipol er netto
ladning lik 0. 
 Vannpotensialet (Q (psi)) er det kjemiske potensialet til vann (uttrykt som energi per
mol) dividert med molvolumet for vann (Vv (18 cm3 mol-1)). Vannpotensialet får derved
enheten trykk (pascal), men husk at den opprinnelige enheten er energi per mol.

Trykk er kraft per areal altså N@m-2, som angis i pascal (Pa). 1 bar= 100 kPa = 0.1 MPa=
ca. 0.987 atmosfære. De tilsynelatende paradoksalt høye pascal-verdiene ligger implisitt
i den høye molariteten til vann (55.56 M) og det lave molvolumet.  Å dividere på
molvolum for vann er ikke uproblematisk når man beregner vannpotensial, siden
molvolumet ikke er noen konstant, men endrer seg med sammensetningen av løsningen
og med temperaturen. For tynne løsninger ved biologisk temperatur antas feilen å



31

utgjøre 0.6 %.

Vannpotensial

Vannpotensialet  til et isotermt system i væskefase består av et osmotisk potensial
(Qs) (solut potensial l. solutus - fri, løs) som skyldes oppløste stoffer, et trykkpotensial
(Qp), også kalt hydrostatisk trykk, og et høydepotensial (Qh).  Det osmotiske
potensialet Qs er synonymt med QB ( Qs= QB)

Dette uttrykket  er framkommet fra ligningen ovenfor hvor kjemisk potensial er dividert
på molvolumet for vann.

Potensialer har ofte en referanse som settes definisjonsmessig lik 0. Rent vann uten
kontakt med noe matriks og ved atmosfæretrykk og temperatur lik omgivelsene brukes
som referanse og har vannpotensial lik 0. Vann vil alltid bevege seg til det stedet som
har lavest (mest negativt) vannpotensial -  fra høyt til lavt potensial - fra høy til lav fri
energi. Vannet beveger seg langs en gradient i vannpotensial. Siden vanntransporten
er passiv må vannpotensialet inne i rota være lavere enn vannpotensialet i jorda. 

Osmotisk potensial

Det osmotiske potensialet angir effekten på vannpotensialet av oppløste stoffer og  blir
for oppløsninger mindre enn 0 og for rent vann lik 0.  Vi kan billedelig tenke oss en
oppløsning hvor de oppløste stoffene blir omgitt av vannmolekyler. Vannmolekylene
som er opptatt med binding rundt oppløste stoffer kan ikke delta i arbeid som de andre
vannmolekylene. Derfor har en oppløsning mindre evne til å utføre arbeid enn rent vann
ved de samme ytre betingelsene.  Oppløste stoffer reduserer den fri energien til
vannmolekylene ved å øke entropien. Oppløste stoffer reduserer vanndamptrykket over
løsningen, hever kokepunktet og senker frysepunktet.  RT@ lna uttrykker  osmotisk
potensial.  Det osmotiske potensialet kan gi et osmotiske trykk hvis det settes sammen
i et osmometer. For tynne løsninger som inneholder ikkedissosierende stoffer er det
osmotiske potensialet tilnærmet proporsjonalt med konsentrasjon av oppløst stoff dvs.
tilnærmet gjelder van't Hoffs empiriske oppdagelse (1887):

 hvor cs er konsentrasjon av osmotiske aktive partikler i mol per liter (mol  L-1 ) uttrykt
som osmolalitet dvs. hvor mange mol osmotisk aktive partikler. F.eks. 0.1 M sukrose
gir 0.1 mol osmotiske aktive partikler per liter, mens 0.1 M NaCl gir 0.2 mol osmotiske
aktive partikler per liter (avhenger av dissosiasjonsgrad).
  I noen bøker brukes begrepet  osmotisk trykk (B) i stedet for osmotisk potensial,
men disse har bare forskjellig fortegn (Qs =-B) 

En ideell 1 molal løsning gir et osmotisk trykk på 2.479 MPa ved 25oC
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Hvis cellesaften inneholder ca. 0.3 mol osmotiske aktive stoffer per kg vann har vi en
0.3 osmolal løsning.
0.1 molal CaCl2 er ca. 0.3 osmolal.
osmolaritet = molalitet @ N @ n
n- antall partikler som molekylene dissosierer i
N - osmotisk koeffisient (mål på avvik fra vann)
1 osmol kg-1 = 8.32 T kPa
Frysepunktdepresjon er ca. 1.86 oC for en 1 osmolal løsning (ikke elektrolytt).

     [sukrose]
       molar

         Q
        MPa

        0         0

        0.1       - 0.27

        0.2       - 0.54

        0.3       - 0.82

        0.4       - 1.12

        0.5       - 1.45

        0.6       - 1.80

        0.7       - 2.17

        0.8       - 2.58

        0.9       - 3.01

        1.0       - 3.51 

Vannpotensial i sukroseløsninger ved atmosfæretrykk og 20 oC.

Trykkpotensial

Trykkpotensialet angir  hydrostatisk trykk til løsningen. Når trykkpotensialet er positivt
inne i en celle kalles det turgortrykk. Det er et positivt trykk mot celleveggen som
skyldes høy konsentrasjon osmotisk aktive stoffer i cytoplasma og vakuole. Når det er
negativt hydrostatisk trykk i en celle f.eks. døde celler  i xylem kalles det tensjon. Slik
tensjon er det også i celleveggene som vender mot intercellularrommene    Det
hydrostatiske (turgor) trykket er oftest positivt i parenkymatiske celler. I vedrør og
trakeider er det hydrostatiske trykket mindre enn 0 (tensjon) så lenge som luften
omkring planten ikke er mettet med vanndamp. Det hydrostatiske trykket kan være
større, mindre eller lik 0. Ved atmosfæretrykket settes P=0 slik at man regner eventuelle
forskjeller fra atmosfæretrykket. Er P=1 betyr dette en atmosfære utover
atmosfærtrykket, altså 2 atmosfæreres trykk. Trykkpotensialet kan være større, mindre
eller lik 0. P.g.a celleveggen vil det kunne bygges opp et stort hydrostatisk trykk i
plantecellen. Vær oppmerksom på at ved absolutt vakuum vil trykkpotensialet ha
verdien -0.1 MPa (P=-1), mens  absolutt trykk er 0 Mpa.
   Sukkerbete, sukkerrør og vindruer har lav Qs inntil -2.5 MPa. Halofytter har også lav
Qs i rotcellenefor å redusere vannpotensialet slik at de lettere kan ta opp vann fra
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sjøvann. Vanligvis er Qs -0.8 til -1.2 MPa i planteceller.

Høydepotensial

Vann vil renne nedover pga. gravitasjonskreftene hvis det ikke er en motvirkende kraft.
m=D@V hvor D er tettheten til vann. Derved blir høydepotensialet lik g@h hvor g= 0.0098
MPa@m-1. Siden atmosfæretrykket ved havnivå er lik 0.1013 MPa ser man at
atmosfæretrykket kan holde oppe en vertikal vannsøyle på ca. 10.3 m. Det samme som
760 mm kvikksølv.  

Matrikspotensial

For geler og overflater gjelder ikke van't Hoffs lov. Vi kan her snakke om et
matrikspotensial (Qm).  Matrikspotensialet  i.f.m. overflater har  ikke har noe eget ledd
i uttrykket for det kjemiske potensialet. Generelt vil overflater redusere aktiviteten til
vann. Matrikspotensialet spiller en stor rolle for vannforholdene i  jord, cellevegger og
imbibisjon av frø, og angir reduksjon i fri energi til vannmolekylene i ett til to lag med
molekyler nær overflater. Matrikspotensialet er ikke noen eget ledd i vannpotensialet,
men inngår i trykkpotensialet og det osmotiske potensialet. Det er mange typer
overflater i en celle, det er altså ingen enkel vannholdig løsning. I tillegg er cytoplasma
en kolloidal løsning i et flytende løsningsmiddel, sol.    Vannets dipolegenskaper gjør at
den positive ladningen til vannmolekylene bindes til negativt ladete overflater og senker
den frie entalpi til vannet. Lokalt nær overflatene får man også en oppkonsentrering av
kationer.

Vannpotensial i luft

Vanndamp er en gass som har sitt eget partialtrykk (vanndamptrykk). Vanndamptrykket
(e) øker med temperaturen. Når luften er mettet ved vanndamp ved en bestemt
temperatur har vi vanndampmetningstrykk (e0).  Vanninnholdet i luft kan måles som
relativ fuktighet (RF) målt i %.

Vanndampinnholdet i lufta kan også angis som vanndamptrykkdeficit: e0-e

Det kjemiske potensialet til vanndamp i luft blir lik:

Vannpotensialet til vanndamp i luft blir lik:
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R er  0.0083143 l @MPa@ mol-1 @K-1.

 Når luften er mettet med vanndamp ved en gitt temperatur dvs. RF = 100 % blir
vannpotensialet for vanndamp  i luft lik 0.

RH
%

Rvanndamp
MPa

Vanndamppartialtrykk e
kPa

  100         0          2.33

 99.6       -0.54          2.32

   99       -1.36          2.31

   98       -2.72          2.28

   97       -4.11          2.26

   96       -5.51          2.24

   90       -14.2          2.10

   50       -93.6          1.17

   0        -4           0

Tabellen viser at minskning i vannpotensial i luften etterhvert som den blir tørrere ikke
gir seg tilsvarende utslag på vanndamppartialtrykket.

Store høyder er nødvendig for at partialtrykket til vanndamp skal reduseres. ca. 1000
m gir 7 % reduksjon.

Energetikk av biokjemiske reaksjoner

Standard forandring i fri energi i en kjemisk reaksjon er energiforandringen når ett mol
reaktanter omdannes til 1 mol produkter ved standard trykk og temperatur.
For et enkelt system hvor stoffet A går over til B dvs. A 6 B blir:

hvor [B]/[A] er massevirkningsforholdet.
Dette betyr at drivkraften i en reaksjon kan økes i en bestemt retning ved å forandre
konsentrasjonen av reaktanter eller produkter (massevirkningsloven). Ved likevekt vil
det ikke bli noen endring i fri energi for små endringer i konsentrasjon for produkter og
reaktanter dvs.:
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Forholdet mellom likevektskonsentrasjoner av produkter og reaktanter blir lik Klikevekt
Altså blir:

Vi må skille mellom )Go og )G. )Go gjelder bare ved likevektskonsentrasjoner. )G
avhenger av de aktuelle konsentrasjonene og kan endres ved å endre konsentrasjoner.
Siden det er logaritmisk forhold mellom )Go og likevektskonstanten vil det være
vanskelig å påvirke retningen av en reaksjon ved å endre massevirkningsforholdet ved
meget små og meget store likevektskonstanter. Det går imidlertid an å koble
endergoniske og eksergoniske reaksjoner slik at tilstrekkelig )G<0 oppnås.
Hvis reaksjonen er mer komplisert med to produkter og to reaktanter blir forholdet som
følger:

En reaksjon A + B :C + D fortsetter inntil aktiviteten til reaktantene når likevekt
likevektskonstanten K viser konsentrasjonen av reaktanter i en blanding med
termodynamisk likevekt ()G = 0)

I biologi brukes følgende modifikasjoner: standardkonsentrasjon av vann er 55.6 mol
l-1 (ikke 1 mol l-1) og konsentrasjonen av H+ er 10-7 mol l-1 altså pH = 7. Siden de fleste
reaksjoner skjer ved pH=7 vil det bli klønete å ha med konsentrasjonen 10-7 og settes
derfor definisjonsmessig til 1. Man bruker betegnelsene )Go'og )G' for å angi dette.
Noen ganger må vannaktiviteten (vannkonsentrasjonen) senkes for å få til
dehydratiseringsreaksjoner. Dette kan skje ved å skape en hydrofob kløft i enzymet
hvor substratet bindes.

Kjemisk potensial til ioner

Ioner beveger seg spontnant i retning av minskende elektrokjemisk potensial. Hvis
vi har to løsninger med ioner atskilt med en membran vil for en konsentrasjonforskjell
på 1:10 for et enverdig ion gi en potensialforskjell på 59 mV (Nernst faktor). For
toverdige ioner er Nernstfaktoren +-29.6 mV. Potensialforskjell mellom to løsninger
atskilt av membran gir et membranpotensial. Membranpotensialet bestemmes
eksperimentelt og angir summen av potensialer for mange ladninger og er et
sammensatt potensial. Membranpotensialet som oppstår ved at anioner og kationer
diffunderer med forskjellig hastighet.
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Aktiv transport av ioner bidrar til membranpotensial hvis dette leder til ladningsforskjeller
dvs. det er ikke tilsvarende transport av et motion .

 Elektrokjemisk potensial som omfatter både konsentrasjon og elektrisk ladning er:

Forskjellen i elektrisk potensial mellom to steder er et mål på mengden elektrisk arbeid
som må utføres ved å flytte en ladning fra et sted til et annet. Arbeidet ( J) er lik ladning
(coulomb) ganger potensialforskjellen (volt).
   Nullnivået for elektrisk potensial er fritt valgt. z er lik +1 for enverdige kationer, -1 for
enverdige anioner, -2 for toverdige anioner o.s.v.
Den elektriske ladningen til et proton er tilnærmet lik ladningen til et elektron. Protonet
har ladning:         1.6021A10-19 coulomb (C)
Et mol protoner har ladning: 6.022A1023C1.6021A10-19=   9.65A104 C mol-1
1 mol positive ladninger kalles Faradays konstant (F)
                 F = 9.65A104 C mol-1 eller 9.65A104 J mol-1 V-1.
Det elektrokjemiske potensial har enheten er J mol-1, i motsetning til vannpotensialet
som er J m-3

Det elektrokjemiske potensial bestemmer ionebevegelser. Ioner beveger seg alltid
sponant i retning av minskende elektrokjemisk potensial. Pumping av ioner mot en
elektrokjemisk potensial krever energi. Hvis forskjellen i elektrokjemisk potensial for et
ion mellom to sider er 0 kan konsentrasjonen være forskjellig.
Settes det elektrokjemiske potensial mellom to steder lik hverandre får man Nernst-
ligningen.
   Membranpotensialet angir forskjellen i elektrisk ladning mellom innsiden og utsiden
av en celle eller kompartement omgitt av en membran og det er flere negative ladninger
på innsiden av cellen  i forhold til på utsiden. Membranpotensialet i celler måles med
mikroelektroder som settes inn i cytoplasma eller vakuole. Man bruker ofte alger med
store celler som Nitella. Disse forsøkene viser at cytoplasma og vakuolen har et
generelt negativt potensial -100 til -200 mV sammenlignet med de ytre omgivelser.
Plantecellen har flere kompartementer som kan ha forskjellig ionesammensetning og
membranpotensial.

Nernstligningen

Walter Nernst (1864-1941)
   Nernstpotensialet uttrykker ved likevekt sammenheng mellom elektrisk
potensialforskjell over membranen og fordeling av ioner. Dette har stor betydning for
forklaring av hva som er aktiv energikrevende transport av ioner i planter.
   Ved hjelp av det kjemiske potensialet kan vi utlede Nernstligningen ved å sette det
kjemiske potensialet på innsiden av cellen  lik det på utsiden.
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(2.303@ R@ T)/F er ved 20oC = 58.2 mV
                     25oC = 59.2 mV
                     30oC = 60.2 mV
Vi får derfor ved 25oC

Ut fra Nernst-ligningen kan man se at en konsentrasjonsforskjell 1:10 for et enverdig ion
(zi =1) gir  potensialforskjellen 59 mV. For toverdige ioner blir verdien +-29.6 mV.

    I cellen er det rom som har forskjellig sammensetning av ioner. Biomembraner har
svært liten elektrisk ledningsevne og siden de er selektivt permeable skapes et
membranpotensial, et transmembranpotensial. Mens Nernst-potensialet beskriver en
likevektsituasjon for et spesielt ion, så vil membranpotensialet bestemmes
eksperimentelt som summen av potensial for mange forskjellige ladninger og er altså
et blandet potensial.
Membranpotensialet oppstår når anioner og kationer diffunderer over membranen med
ulik permeabilitet og det oppstår derved en elektrisk ladningsforskjell - et
diffusjonspotensial. Hvis det er strukturbundete ioner med ladning, f.eks. i cellevegg
så kan dette skape et Donnanpotensial. Aktiv transport av ioner ved bærere leder til
ladningsforskjell hvis det samtidig ikke er noen transport av et motion, altså en
elektrogen pumpe.        Nernstpotensialet tar for seg bare ett ion. Hvordan alle ioner
samtidig påvirker diffusjonspotensialet kan beskrives av Goldmanligningen.
Goldmanligningen viser sammenheng mellom ionegradienter for de forskjellige ionene
og diffusjonspotensialet. I tillegg vil elektrogen H+ -ATPase påvirke membranpotensialet.
Siden det er en pH-gradient over plasmamembranen på opptil 2 pH-enheter vil H+-
ATPase gi et betydelig bidrag til membranpotensialet. Den elektrokjemiske
protongradienten kan kobles til transport og arbeid. 

Gibbs fri energi - energi tilgjengelig for å utføre arbeid

 Gibbs fri energi )G angir mengde energi som er tilgjengelig for å utføre arbeid under
et isotermt og isobart forhold. En reaksjon vil skje sponant i en retning hvor )G er
negativ (eksergonisk reaksjon). Ved likevekt er )G=0.  Kjemiske reaksjoner i et system
fortsetter inntil  fri energi når et minimum.
Har vi en type reaksjon av typen A + B 6 AB
hvor 1 mol av A og B i standardtilstand reagerer og gir 1 mol AB
blir endringen i fri energi
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eller ved 25oC
log K = -) G/ 1.364

 Molbrøken for stoffer løst i vann er

 hvor xi er molbrøken.
 Dette er med å forklarer det tilsynelatende paradoks at store forskjeller i osmotisk
potensial tilsvarer relativt små energiforskjeller. Molekylvekten for vann er 18.01 g dvs.
1 kg vann gir 55.51 mol.

Andre uttrykk for )G er:

hvor Wmax er maksimum mengde arbeid.

Sammenhengen mellom kjemisk og elektrisk energi

   Når NaCl dissosierer i vann og to ladninger produseres blir det ingen forandring i den
elektriske komponenten til det kjemiske potensialet (zFE) siden vi får ladninger av typen
z=+1 og z=-1 som opphever hverandre. Men hva skjer når vi får et elektron og dette
flyttes til et sted med et annet elektrisk potensial?  Vi har da et galvanisk element og
energien til elektronene kan brukes til energikrevende arbeid. Når elektroner flyttes til
lavere elektrisk potensial ()E< 0) så øker den elektriske energi zFE. I fotosyntesen
brukes lysenergi for å flytte elektroner mot lavere elektrisk potensial (mer negativt
potensial).
   Når n mol elektroner flyttes fra et sted til et annet med forskjellig elektrisk potensial blir
total ladningsforflytning -nF (F- Faradays konstant). Elektrisk arbeid er ladning C
elektrisk potensialforskjell. Forandringen i fri energi ved overføring av ladning over en
potensialforskjell )E blir:   

Dvs. fri energimengde er proporsjonal med forskjellen i elektrisk potensial. Flyttes
elektroner mot mer positivt elektrisk potensial  ()E > 0) så gir dette )G < 0 dvs.
prosessen skjer spontant.

Ionetransport og transportproteiner
 
Alle ATPaser gir elektrogen H+-transport. Uorganiske ioner beveger seg i planten via
ionekanaler som åpnes eller lukkes via endring i proteinkonformasjoner. En kanal kan
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la 108 ioner passere per sekund. Funksjonen til ionekanaler kan måles med patch-
clamp teknikk
Cytokrom oksidase er en elektrondrevet protonpumpe.
Den H+-drivende kraften er ifølge Mitchells kjemiosmotiske teori:

F.eks. vil en thylakoidmembran med indre pH 5 og membranpotensial 150 mV plassert
i et medium pH 8 gi ):H+ = 32 kJ mol-1 . I kloroplasten 1 ATP/3H+

Det er tre kompartmenter som er  viktige for ioneopptak:
1) Tilsynelatende fritt diffusjonrom i celleveggen.
2) protoplasma.
3) vakuolen.

Det finnes for de fleste grunnstoffene minst to opptakssystemer i plantene. Et
høyaffinitetssystem med lav Km og Vmax som fungerer ved lave konsentrasjoner og et
lavaffinitetssystem med høy Km og Vmax tilpasset høye konsentrasjoner. Det er spesifikke
H+/anion kotransport mekanismer som tar opp klorid (Cl-), sulfat ( SO4

2-), fosfat  (H2PO4
-)

og nitrat (NO3
-).

    Aktiv transport er koblet til energimetabolisme. Sukrose/H+-antiport sørger for
akkumulering av sukrose i vakuolen i lagringsceller i sukkerbete (Beta vulgaris).
Sukkulenter lagrer store mengder malat (eplesyre)  i vakuolen opp til 0.2 M om natten
og lagringen skjer via en H+-avhengig dikarboksylatbærer.

   Noen enzymer kan indusereres av substratet som nitratreduktase som induseres av
nitrat og represseres av ammonium. Levetiden for enzymer varierer. Proteiner kan
bindes til polypeptidet ubiquitin i en ATP-avhengig reaksjon og kan deretter gjennomgå
proteolyse vha proteaser og proteaosomer.

Transportproteiner i membranen finnes i 3 former: 

1) kanalproteiner som kan regulere åpning (passiv diffusjon).
2) bærerproteiner som lager porer i membranen.
3) ionepumper som er energikrevende og frakter ioner mot en elektrokjemisk gradient.

ATP-bindende ABC-transportører bruker ATP til å frakte organisk stoff over membranen
uavhengig av protongradient.  Noen arter har spesielt sure vakuoler som Oxalis og
Rumex og Citrus-arter med høyt innhold av oksalsyre, malat og citrat.

Elektriske signaler i planten

Aksjonspotensial oppstår fordi et stimulus gir en midlertidig åpning av en selektiv
ionekanal i membranen slik at det oppstår økt fluks av ioner ned deres elektrokjemiske
gradient. Derved skjer en depolariasasjon av membranen i løpet av mindre enn 1 msek
slik at cytoplasma blir elektrisk positiv i forhold til det ytre medium, før det returnerer til
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opprinnelig verdi. Bladbevegelser hos Mimosa skyldes et aksjonspotensial som beveger
seg igjennom planten. Vann beveger seg ut av pulvinusceller som gjør at bladene
klapper sammen og stengelen blir hengende nedover.  Bøyning av tentaklene hos
Drosera skyldes et aksjonspotensial fra toppen av tentaklen ned til epidermiscellene i
tentakkelstilken. Blærerot er et annet eksempel på raske bevegelser.

Fosfatestere - høyenergimolekyler

Høyenergimolekyler har stor fri energi ved hydrolyse av høyenergibindinger. Dette gir
også stor mulighet for gruppeoverføring for eksempel verføring av fosforylgruppen i
ATP.  Fosforyleringspotensial er et mål på et stoffs evne til å overføre en fosfat til et
akseptor molekyl, jo mer negativt desto større evne. ATP ()Go'= -31 kJ mol-1 ved
hydrolyse) ligger midt på skalaen og blir derved et viktig bindeledd mellom eksergoniske
og endergoniske prosesser i metabolismen. Fosfoenolpyruvat har
fosforyleringspotensial lik -62 kJ mol-1, pyrofosfat (PPi) ved -28 kJ mol-1 og glukose-6-
fosfat ved -14 kJ mol-1

Redoks-par e- H+ mV

2 H2O/H2O2 (oksidasjon av vann)2 2 2 +1350

NH2OH/NH3 2 0 + 900

O2/H2O 4 4 + 820

Fe3+/Fe2+ (uorganisk) 1 0 + 770

NO3
-/NO2

- 2 0 + 420

NO3
-/NH3 6 7 + 340

Fe3+/Fe2+ (cytokrom c) 1 0 + 250

dehydroaskorbat/askorbat 2 1 + 80

NO2
-/NH2OH 4 3 + 70

N2/NH3 6 6 + 60

SO4
2-/S 6 0 + 50

CoQ/CoQH2 2 2 + 40

fumarat/succinat 2 2 - 30

oksalacetat/malat 2 2 - 170
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pyruvat/laktat 2 2 - 190

acetaldehyd/etanol 2 2 - 200

FAD/FADH2 2 2 - 220

S/H2S 2 2 - 230

GSSG/GSH 2 2 - 230

NAD(P)+/NAD(P)H2 2 1 - 320

acetoacetat/hydroksybutyrat 2 2 - 350

2H+/H2 2 2 - 420

ferredoksinoks/ferredoksinred 1 0 - 430

SO4
2-/SO3

- 2 1 - 520

3-fosfoglycersyre/3-fosfoglyceraldehyd 2 2 - 550

actat/acetaldehyd 2 2 - 600

Klorofyll ared/klorofyll aoks eksitert nivå 1 0 - 800

acetat/pyruvat 2 2 - 700
Redokspotensial for viktige biologiske reaksjoner

 Leder og isolator
I metaller har valenselektronene så mye energi at de kan bevege seg fritt i
konduksjonsbåndet. Får elektronet nok energi kan det bevege seg fra valensbådet
(normalt grunnviå) opp i konduksjonsbåndet.  Evnen til å endre energinivå avhenger
av den termiske energien til elektronet 2/3kT. Hvis denne energien er ca. lik den
termiske energien har vi en halvleder (< 4 kJ mol-1) hvor elektronet noen ganger er i
valensbåndet og noen ganger i konduksjonsbåndet. Hvor mange elektroner som
finnes i konduksjonsbåndet kan finnes ut fra Boltzmanns energifordeling:

hvor N0 er antall valenselektroner og E er energiforskjellen mellom grunnivå og
konduksjonsbånd. Hvis det er forurensinger i mineralet, vanligvis silisium, som gir
elektroner har vi en n-halvleder. Hvis forurensningene er en elektronakseptor har vi
en p-halvleder. Grunnstoffene til høyre for den vertikale raden med Si vil være
elektrondonorer f.eks. As6As+ + e- og de til venstre vil være elektronakseptorer f.eks.
Ga + e-6 Ga-
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