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Sammendrag: 

Det å kjenne naturvitenskapenes terminologi er viktig ikke bare for forskere og studenter 
innen de enkelte naturfag, men også for allmennheten. Og da ikke minst fagtermene som 
benyttes innen biologi, læren om livet og livsprosessene. Naturvitenskapelig forskning er 
internasjonal så de forskjellige fagfeltenes lærebøker og publikasjoner er altoverveiende på 
engelsk. Fagtermenes definisjoner og forklaringer finner man i engelske mer eller mindre 
fagspesifikke leksika, ordbøker, fagartikler og ordlister i lærebøker - og i økende grad, digitalt 
i «cyberspace». Dette naturvitenskapelige leksikonet er flerfaglig. Målet var å kunne liste 
alfabetisk i ett arbeid, sentrale fagtermer, ord, begreper og fraser, man kan støte på i engelsk 
naturvitenskapelig litteratur, med motsvarende norske termer, definisjoner og forklaringer. 
Utvalget engelske oppslagsord er basert på egne faginteresser, og gjennomgang av et høyt 
antall naturvitenskapelige artikler, fagbøker, leksika og ordbøker på engelsk. Spesiell vekt er 
lagt på biologiske fagområder og miljøfag, men leksikonet omfatter også oppslagsord fra 
kjemiske fag, ved siden av en del termer fra fysiske, matematiske og medisinske fag (Se: 
Natural science). Faglige forkortelser ved siden av generelle termer knyttet til vitenskapelig 
metodikk, forskningsprosesser og forskningspresentasjoner per se, er også medtatt. 
Morfologiske termer er utelatt bortsett fra vitenskapelige termer knyttet til cellen, den 
fundamentale biologiske enheten, og enkelte mer generelt beskrivende termer innen zoologi 
og botanikk. Mitt håp er at dette leksikonet vil gi på en enkel og lettfattelig måte, norske 
definisjoner og forklaringer på engelsk naturvitenskapelig terminologi. Men kanskje viktigst, 
at leksikonet blir en døråpner til videre søken i det stadig økende tilbud av kunnskap i digitalt 
format i «cyberspace», kyberrommet.       



 

 

Forord 
Fødselen av internettet (cyberspace, kyberrommet), en verden av sammenkoblede datasystemer og 
informasjonsressurser, skjedde rundt 1970. Med det ble et fysisk og virtuelt rom, et internett, skapt. Og 
fra og med overgangen til en ny gruppe kommunikasjonsprotokoller (TCP/IP: Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol; en felles standard for data sendt over internett), kunne datamaskiner 
verden over kobles opp i et nettverk og «snakke» sammen. Og i 1991 ble det globale 
informasjonssystemet, internettet (veven, verdensveven: World Wide Web: WWW, WEB, W3), 
offentlig tilgjengelig. Nå kunne man indeksere, kryss-referere og søke via datamaskiner, nettbrett og 
smarttelefoner i all den informasjon som etter hvert ble lastet opp i veven, og også kommunisere, lese 
og skrive via datamaskiner i et globalt elektronisk system. Elektronisk post og en rekke andre 
nettbaserte tjenester ble allemannseie via nettleserne. I 1983 kom første versjon av tekst-
behandlingsprogrammet Microsoft Word (Word 1.0), opprinnelig laget som et grafisk grensesnitt og 
tilleggsprogram for MS-DOS-computere, men ble ingen suksess. Først i 1990 med Windows 3.0 som 
en del av Microsoft Office-pakken, var suksessen et faktum. 
  
Arbeidet med dette leksikonet begynte som et lite kompendium i januar 1989, kalt «Symbiologi og 
parasittologi: Termer og prinsipper» (111 sider). Den gang med bruk av Notis WP, et norsk tekst-
behandlingsprogram lansert av Norsk Data (på tidlig 1980-tall). Med den enorme utviklingen av data- 
systemer fra 1980-tallet av, ble det norske Notis WP-systemet raskt akterutseilt og langt overgått av 
funksjonaliteten til Windows-programmet. Manuskriptet måtte overføres til Windows, og heldigvis, det 
lyktes. Arbeidet med å utvikle kompendiet videre, kunne fortsette. Gjennom alle år siden den gang, 
har et stadig voksende kompendium blitt overført gjennom utallige versjoner av Microsoft Word til 
nåværende, endelige behandling i Windows 10 (Windows Server 2019).   
 
Oppstarten skyltes et ønske fra studenter om en praktisk tilgang til definisjoner og forklaringer på 
engelske fagtermer innen parasittologi. For alt av naturfaglig lesestoff var den gang som nå, på 
engelsk, det tredje mest utbredte språk etter kinesisk og spansk. En utvidet utgave av kompendiet ble 
ferdigtilt i 1990, kalt «Parasittologi: Termer og Prinsipper» (160 sider). Parasittologi er læren om 
infeksiøse organismer, en livsform som forekommer i alle hovedgrupper av organismer, dvs. rikene 
bakterier (Monera), protoktister (Protoctista), sopp (Fungi), dyr (Animalia) og planter (Plantae). Alle 
virus er infeksiøse. Zoologisk museums (fra 1998, Naturhistorisk museums) parasittologer sto den 
gang for undervisningen i faget parasittologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Utallige hovedfags- og 
doktorgradsstudenter i parasittologi ble utdannet ved museet i den ca. 50-års perioden (1965 - 2013) 
parasittologer var ansatt ved museet. I dagens verden er fagene parasittologi, bakteriologi og virologi 
viktigere enn noen gang, da globalisering, overbefolkning, folkeforflytninger og turisme medfører at 
infeksiøse patogener lett kan spre seg med dødelige epidemier som resultat, epidemier som kan få 
pandemiske proporsjoner. De årlige influensaepidemiene ved siden av fugle- og svineinfluensaen, 
EBOLA, HIV, MERS, SARS, ZIKA, og i 2020, COVID-19, som alle skyldes virus som inngår i 
zoonoser, har alle medført alvorlige lidelser og tap av menneskeliv. Viktige infeksiøse human- og 
veterinær-medisinske patogener verden over, er derfor kort omtalt i dette leksikonet. I 1991 
presenterte jeg en utvidet versjon av kompendiet, kalt «Engelsk-Norsk Ordbok i Biologi og Generell 
Parasittologi» (630 sider). Positive tilbakemeldinger fra fagpersoner jeg sendte arbeidet til for 
kommentar, medførte at jeg fortsatte å samle, alfabetisere, definere og forklare, stadig nye fagtermer. 
Og nå ikke bare fagtermer innen bakteriologi, parasittologi og virologi, men biologi generelt og etter 
hvert også termer fra andre naturvitenskapelige fag med biologisk relevans eller av spesiell personlig 
interesse. Den gang planla jeg en endelig lansering av arbeidet via elektroniske media i form av 
kompaktplater: CD-ROM (Compact Disc, Read-Only-Memory) eller DVD-ROM (Digital Video/Versatile 



 

 

Disk, Read-Only-Memory). Eller kanskje laste arbeidet opp i kyberrommet for deretter å gjøre det 
tilgjengelig via en egen APP hvor man kunne søke på det ønskede engelske oppslagsord.  
 
Men slike ideer ble jeg ikke alene om. Et økende antall nettbaserte encyclopedia dukket opp utover 
1990-tallet. Og rundt årtusenskiftet var både fagspesifikke ordbøker og enkelte generelle leksika, 
online, og etter hvert med gratis tilgang. I 2001 kom Wikipedia, The Free Encyclopedia 
(https://www.wikipedia.org/), og i 2002, Wiktionary (https://www.wiktionary.org/), begge på et utall 
språk og med millioner av oppslagsord. Wikipedia ble den mest populære wiki blant wikipedier 
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wikis), og er verdens mest benyttede nettbaserte leksikon. Av 
andre hendige søkemotorer for engelske fagtermer, kan nevnes OneLook Dictionary Search 
(https://onelook.com/) som lister nettbaserte ordbøker der søkeordet forekommer, OneLook 
Thesaurus (https://www.onelook.com/thesaurus/) som lister ord og fraser relatert til søkeordet som 
kan søkes videre på og The Free Dictionary by Farlex (https://www.thefreedictionary.com/). 
    På tidlig 1990-tall kom også søkemotorer som leter fram aktuelle nettsteder i hele internettet. Av 
disse er Google (Google search, Google web search; https://www.google.com/; domenet Google.com 
ble lansert i 2001) og Yahoo (https://www.yahoo.com/) som kom året etter, de viktigste. Google er 
(2019) verdens mest benyttede søkemotor med en markedsandel på 92,62 %, og behandler 
svimlende 5,4 milliarder søk per dag. Med Google kan man også begrense søket til ett gitt nettsted. 
Googles popularitet skyldes også søkemotorens fokus på relevans i presentasjon av treffene. Et 
flerspråklig online tilbud er Glosbe (https://nb.glosbe.com/) som ved siden av å presentere 
oversettelser av termer fra engelsk til norsk (https://nb.glosbe.com/en/nb) eller omvendt, også gir 
brukseksempler på begge språk.  
     I Norge er Store Norske Leksikon (SNL: https://snl.no/) utgitt av Foreningen Store norske leksikon), 
ved siden av Wikipedia, det nettbaserte leksikon som er mest benyttet; og i 2017 kom NAOB 
(https://www.naob.no/), Det Norske Akademis ordbok (et samarbeid mellom Kunnskapsforlaget og Det 
Norske Akademi for språk og litteratur). Store norske leksikon omfatter også tre andre leksika: Store 
biografiske leksikon (SNL: https://nbl.snl.no/), Store medisinske leksikon (SNL: https://sml.snl.no/) og 
Norsk kunstnerleksikon (SNL: https://nkl.snl.no/). Store norske leksikon er Norges største nettsted for 
forskningsformidling. Et annet norsk online tilbud, er språk- og ordbok-tjenesten Ordnett.no 
(https://www.ordnett.no/) som gir tilgang til en rekke digitale ordbøker, også engelske. Med andre ord, 
anno 2020, i veven, finnes kun et tastetrykk unna, en enorm mengde kunnskap knyttet til vitenskapelig 
fagterminologi som lett kan hentes fram, uansett språk.   
  
Men uansett hva internettet etter hvert kunne tilby av kunnskap, fortsatte jeg å samle og alfabetisere 
engelske naturvitenskapelige og fagfilosofiske termer og begreper, fraser og forkortelser, som jeg fant 
aktuelle og interessante i litteraturen innen de fagfeltene jeg konsentrerte meg om, for deretter å finne 
norske motstykker og formulere definisjoner og forklaringer på norsk. Arbeidet er vesentlig basert på 
gjennomgang av et større antall mer eller mindre fagspesifikke og fagoverlappende leksika og 
ordbøker (93), fagbøker (88), fagartikler (48) og ordlister i fagbøker (33) på engelsk, ved siden av en 
del skandinaviske leksika og ordbøker (29). I de senere år har jeg også benyttet meg av det digitale 
leksikalske tilbudet på engelsk i kyberrommet. De norske definisjonene og forklaringene på de 
engelske oppslagsordene, er overveiende kombinasjoner av parafraseringer av tekst hentet fra denne 
faglitteraturen, ved siden av enkelte metafraseringer. Dette opplegget medførte ofte tekstjusteringer i 
definisjonene og utvidelser i forklaringene av de enkelte oppslagsord etter hvert som arbeidet skred 
fram, samtidig som det åpnet for en relativt omfattende listing av synonymer ved siden av et økende 
antall krysshenvisninger til andre relevante termer og begreper. Norske fagtermer kan selvsagt også 
benyttes som oppslagsord i nettversjonen av leksikonet selv om disse ikke er alfabetisert.  
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Oppslagsordene er vesentlig hentet fra biologiske fagområder: Bakteriologi, botanikk, cytologi, 
dyregeografi, evolusjonsbiologi, fylogeni, fysiologi, immunologi, klassifikasjon, molekylær genetikk, 
parasittologi, plantegeografi, systematikk, taksonomi, økologi og zoologi, ved siden av virologi. I tillegg 
er en del human- og veterinær-medisinske termer medtatt. De enkelte fagområdene omfatter normalt 
en rekke fagdisipliner. For eksempel innen parasittologi kan nevnes: Epidemiologi, generell/teoretisk 
parasittologi, geografisk parasittologi, human-medisinsk parasittologi, medisinsk entomologi, 
parasittologisk immunologi, parasittologisk molekylær- og cellebiologi, symbiologi, systematisk 
parasittologi, veterinær-medisinsk parasittologi, vilt-parasittologi, økonomisk parasittologi og øko-
parasittologi. Et utvalg termer fra andre realfag av mer eller mindre biologisk relevans, er også 
inkludert, som fysiske fag (astronomi, fysikk, mekanikk og meteorologi), geografiske fag (spesielt 
naturgeografi: Geomorfologi, glasiologi (bre- og snølære), hydrologi, klimatologi, limnologi, 
oseanografi og platetektonikk), geologiske fag (paleontologi, mineralogi, sedimentologi og vulkanologi) 
og kjemi (biokjemi, farmasi og uorganisk kjemi), ved siden av enkelte termer fra matematiske fag 
(matematikk, mekanikk og statistikk) og generelle termer knyttet til forskning, forskningsprosessen og 
forskningspublisering per se (Se: Natural science, Science og Science and mathematics). Generelt er 
morfologiske termer utelatt, bortsett fra termer og begreper knyttet til cellen, den fundamentale 
biologiske enheten, og enkelte sentrale dyre- og planteorganer vesentlig i forbindelse med formering 
og næringsopptak. Den biologiske fagdisiplinen systematikk har de senere år gjennomgått en 
metodisk fornyelse gjennom utviklingen av fylogenetisk systematikk, så viktige systematiske, 
fylogenetiske og kladistiske termer er også inkludert. 
 
«Definisjon» (av «definitivt»: Avgjort, endelig, ugjenkallelig) stammer fra latinsk definito som betyr 
ordforklaring, dvs. avgrensing av et begrep eller fagterm. En definisjon vil si at et begrep eller en 
fagterm (definiendum) har samme meningsinnhold som en gitt forklaring (definiens) beskriver og 
avgrenser begrepet eller fagtermen. Benyttes definiendum istedenfor definiens, vil man da kunne 
uttrykke et meningsinnhold entydig, effektivt og kort. Men forutsetningen er at definiens, definiendums 
forklaring, er et omforent uttrykk. I løpet av arbeidet fant jeg at enkelte fagtermers definiens kunne 
variere, av og til ganske betraktelig. Det er selvsagt uheldig da en felles forståelse av 
meningsinnholdet i termer og begreper, ord og fraser, er viktig. Ved større avvik i definiens er én av 
dem valgt, eller hvis det føltes riktig, flere angitt. Oppslagsordenes ordklasser (substantiv, verb, 
adjektiv, etc.), bøyningsmønster (grammatikk), uttale (fonetikk) og ordhistorie (etymologi) er som man 
vil se, ikke angitt.  
 
Leksikonets oppsett er som følger: Engelske og latinske oppslagsord er satt med store bokstaver i 
streng alfabetisk rekkefølge. I parentes bak oppslagsordene er eventuelle engelske synonymer listet 
(pl. (plural) angir flertallsform). Etter kolon følger det norske motstykket (definiendum), eventuelt med 
synonymer. Manglet et definiendum, har jeg i begrenset grad laget neologismer (nyord). Deretter 
følger termens definisjon (definiens), eventuelt med mer utdypende forklaring. Har oppslagsordet 
forskjellig betydning avhengig av fagdisiplin, er homonymene (forvekslingsord skrevet og uttalt likt, 
men med ulikt opphav og betydning) og heteronymene (skrevet likt, men med ulik uttale og betydning) 
enten nummererte med fagdisiplin angitt, eller adskilt med «eller» eller «;» (semikolon). Mer utfyllende 
informasjoner eller eventuelt motstykker til oppslagsordene, er angitt med «Se:» (jevnfør). Engelske 
og latinske termer og vitenskapelige slekts- og artsnavn, er kursivert. Jeg har gjennomgående benyttet 
liten bindestrek «-», splittet tall med mer enn tre siffer, benyttet «ad-» istedenfor «at-» og stor bokstav 
etter kolon (:), dessuten den anbefalte bruk av suffiksene -ose, -iose (pl. –oser) (iht. Standardized 
Nomenclature of Animal Parasitic Diseases; SNOAPAD, 1988). Hypertekst er ikke benyttet. Men ved 
å benytte en søkefunksjon vil man relativt raskt kunne finne i PDF-filen, det ønskede oppslagsord, 
begrep, frase eller forkortelse, der det forekommer. Avsnitt i selve teksten innen det enkelte 



 

 

oppslagsord, er sløyfet for å begrense leksikonets omfang. Sammenblandingen av mark (makk) og 
orm er meget uheldig, så jeg har konsekvent benyttet og anbefaler å benytte «mark» om virvelløse dyr 
og «orm» om virveldyr (Se: Worm). Bendelorm og spolorm forekommer imidlertid ofte skriftlig som 
bokord.     
 
Gjennom årene ble det å samle på fagtermer og fraser fra litteraturen, én av flere fritidssysler for en 
kar med samlersjel. Nye oppslagsord ble inkludert, alfabetisert, definert og forklart, mens definisjoner 
og forklaringer på tidligere inkluderte oppslagsord, kontinuerlig ble justert og oftest utvidet under 
prosessen slik at kompendiet etter hvert fikk dagens omfang og leksikon-format. For at innsatsen 
gjennom alle disse årene ikke skulle være forgjeves, måtte arbeidet få en eller annen form for 
«fullføring». Det ble som en rapport i Naturhistorisk museums rapportserie (nhm.uio.no: Rapportserie 
fra Naturhistorisk museum), i hvert fall foreløpig. Den er dermed fritt tilgjengelig for alle for nedlasting 

fra NHMs kyberrom til egen computer. Leksikonets størrelse gjorde opptrykking i ett bind umulig (på 

tross av Font 10). Leksikonet er derfor splittet opp i to deler: DEL I (omfatter A-K) og DEL II (omfatter 
L-Z). Det medfører at leksikonet i PDF-format, kan trykkes opp i papir-format. På grunn av det er 
synonymene som er satt i parantes etter oppslagsordene, også gjennomgående listet enkeltvis med 
henvisningen «Se:». Dessverre har Windows 10 vist seg ustabil når det gjelder å opprettholde 
paragrafer ved tekstøkning og lagring, så ikke-adskilte oppslagsord kan forekomme.       
 
Jeg vil rette en stor takk til Tøyen-museenes tidligere dataekspert, overingeniør Arne Stabel, nå 
mangeårig pensjonist, som undertegnede, for hans uvurderlige hjelp med overføringen av den 
opprinnelige Notis WP-versjonen av kompendiet, til Microsoft Words, og som senere gjennom alle år 
hvor enn han var i verden, alltid tok telefonen og var parat til å hjelpe være seg weekender eller ferie, 
dagtid eller sene nattetimer når «ting låste seg». Noe det ofte gjorde gjennom disse årene, og særlig 
ofte på 1990-tallet da en meget ustabil Remote desktop connection-funksjon til stadighet mistet 
forbindelsen med UiOs server-system. Arnes hjelp medførte at arbeidet kunne videreføres til dagens 
leksikon. En takk også til mine foreldre, Rolf (1902-1980) og Lorentze Bakke (1905-1989), for 
nysgjerrigheten og interessen for naturfag.    
  
Leksikonets omfang, andre krevende prosjekter og egen posisjon i livsreisen, gjør at en siste faglig 
gjennomgang, redigering og språkvask, ikke er foretatt. Det ville nok medført tekstusteringer både her 
og der. Uansett, forslag til forbedringer mottas med takk.  
 
Prosjektet endte ikke helt som planlagt dette korona-året 2020 da «kompendiene» over 30 år etter 
oppstart, avsluttes og publiseres som en «rapport», men dog med tittel «naturvitenskapelig leksikon». 
Det er på høy tid og vel sent for mine kollegaer og hovedfags- og doktorgradsstudenter som gikk og 
ventet på «ordlista til Bakke». Flere av kollegaene er nå pensjonister, som undertegnede. Jeg kan 
bare beklage, samlerinteressen tok overhånd.  
  
 
Nesodden 10. desember 2020  
Tor A. Bakke  
Professor emeritus 
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A. (a): Forkortelse for: (1) I året (anno); (2) 
Assimilasjon (Se: Assimilation); (3) Ampere (Se: 
Ampere); (4) Nukleinsyren adenin (Se: Adenine, 
eller korresponderende nukleosid eller nukleotid); 
(5) Aminosyren alanin (Se: Alanine); (6) Se: 
Absorption; (7) Akademi; akademiker; (8) Fremre 
(Se: Anterior); (9) Areal (Se: Area); (10) Arterie 
(Se: Artery). 
 
A- (An-): Prefiks som betyr: (1) Uten, ikke, fravær 
av en eller annen struktur eller funksjon; (2) På, i, 
til. 
 
A.: Forkortelse for: (1) Se: Acceleration; (2) 
Anonym. 
 
-A: Suffiks som betyr: (1) Divisjon (division, 
phylum); (2) Underdivisjon (subdivision, sub-
phylum); (3) Overklasse (superclass) (hos proto-
zoer). 
 
AARDVARK: Jordsvin (Orycteropus afer), dyre-
art i familien Orycteropoidae; utgjør eneste art i 
Orden Tubulidentata. 
 
AARDWOLF: Dverghyene, jordulv (Proteles 
cristata), dyreart i hyenefamilien (Hyaenidae).  
 
AB (Antibody): Forkortelse for: Antistoff.  
 
AB-: Prefiks som betyr fra, bort fra, liggende 
motsatt av en eller annen spesifisert struktur. 
 
AB.: Forkortelse for: Avvik, feil, variant, 
aberrasjon. Se: Aberration. 
 
A-BAND: A-band, sonen i sarkomeren som er 
sammensatt av både aktin og myosin filamenter. 
Se: H-band, Sarcomere og Z-band. 
 
ABAPICAL: Abapikal, det motsatte av apikal og 
den lavere polen i sfæriske organismer, motsatt 
toppunktet. Se: Apex og Apical. 
 
ABARTICULAR: Bort fra et ledd (joint). 
 
ABASIA: Mangel på koordinasjon i å gå, eller 
ingen gange pga. mangel på koordinasjon.  

ABATTOIR: Slakteri, slaktehus. 
 
ABATTOIR FEVER: Se: Q-fever. 
 
ABAXIAL: (1) Bort, vende bort fra (et senter eller 
senterlinje); (2) På den lavere siden (f.eks. av et 
blad). Se: Adaxial.  
 
ABBREVIATION: (1) Forkorting, forkortelse, 
avkortet; (2) Innen biologi, et forkortet ord eller 
tittel. Innen zoologi forkortes slektsnavnet ofte til 
ett eller to bokstaver med alltid punktum etter, 
men aldri når slektsnavnet først nevnes. Det 
samme gjelder for artsnavnet i trinominale navn 
med underarter; (3) Den suksessive forkortelse 
av ontogenesen gjennom utelukking av 
individuelle stadier. Se: Ontogeny. 

 
ABC (Antigen Binding Cell): Innen immunologi, 
antigen bindende celle. Se: Antigen og Antigen 
binding cell. 
 
ABDOMEN: (1) Hos virveldyr og tetrapoder (Se: 
Tetrapoda), underliv, buk, mage, abdomen, den 
bakre del av kroppen mellom brystet (Se: Thorax) 
og hoften (Se: Pelvic), men ikke ryggen, adskilt 
av et mellomgulv (diafragma) og som inneholder 
de indre organer (reproduksjonssystemet, 
størsteparten av tarmsystemet og organene for 
ekskresjon og reproduksjon, unntatt hjerte og 
lunger; (2) Hos edderkoppdyrene, bakkroppen, 
abdomen, som inneholder størsteparten av 
tarmsystemet, gonadene og genitalåpningen (hos 
krepsdyrene bærer abdomen lemmene og er ikke 
homolog med edderkoppdyrenes og insektenes 
abdomen); (3) Hos insekter, kroppens bakre 
segmenter, abdomen, festet til bakre del av 
brystet (thorax) og som ikke bærer noen lemmer 
selv om det kan finnes visse andre vedheng som 
er knyttet til abdomen (gjeller eller knyttet til 
reproduksjon). Opprinnelig består abdomen av 
11 segmenter.  
 
ABDOMINAL: Med referanse til buken (Se: 
Abdomen.). Abdomere, et abdominalt segment, 
et buksegement. 
 

A 
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ABDOMINAL CAVITY: Bukhulen, den store 
kroppshulen mellom diafragma (Se: Diaphragm) 
og hoftene (Se: Pelvic).  
 
ABDUCENT: Det å bli dratt bort fra kroppens 
midtakse, som en muskel. Abducting, å ta noe 
bort med makt. Se: Abduct og Adduct. 
 
ABDUCT: (1) Abdukt, det å bevege seg bort fra 
en midtakse (kroppens midtlinje). Abduktor 
(abductor, levator) refererer til en muskel som 
drar et lem bort fra kroppens hovedakse. 
Abduktoren fungerer antagonistisk med en ad-
duktor (Se: Adduct); (2) Bortføre, kidnappe med 
vold eller svik (kidnap).  
 
ABELE: Sølvpoppel (Populus alba), et opptil 30 
meter høyt sommergrønt tre i vierfamilien (Sali-
caceae) som kan bli rundt 400 år gammel. 
Sølvpoppel er innført til Nord-Europa.  
 
ABERRANCE: Avvik, avvik fra det normale, 
asepterte eller vanlige forløp, kurs; villfarelse. Se: 
Aberration og Deviance. 
 
ABERRANT: (1) Uvanlig, utypisk, avvikende, 
ikke overenstemmelse med en type; (2) Innen 
biologi, et individ som på en eller annen måte har 
uvanlige karakterer som ikke er typisk for arten 
(en variant eller varietet pga. miljøet mer enn 
genetiske faktorer), men som ikke nødvendigvis 
er unormal (årsaken er oftest spesielle miljø-
faktorer). Se: Aberration og Abnormal. 
 
ABERRANT PARASITE: Tilfeldig parasitt, para-
sitt som utvikles unormalt i en tilfeldig (og 
unormal) vert. Se: Accidental parasite. 
 
ABERRATION (ab.): (1) Aberrasjon, villfarelse, 
avvikelse; forvirring; (2) Innen astrologi, avvik 
(ab.) i planetenes eller lysstrålenes baner; avvik i 
stjernenes posisjon på grunn av lyshastigheten 
og bevegeligheten til den som observerer på en 
planet som går i bane rundt solen; (3) Innen 
fysikk, avvikelse i det bildet en linse eller et 
hulspeil danner. Det forekommer fire typer 
aberrasjon: Sfærisk aberrasjon, kromatisk aber-
rasjon, astigmatisme og koma; (3) Innen zoologi, 
løselig term for en gruppe individer innen en art, 
dvs. på et infrasubspesifikt nivå.  
 
ABET: Hjelpe, medvirke. 

ABIDE: (1) Tolerere, holde tålmodig ut uten å gi 
etter (tolerate, withstand); (2) Vente tålmodig på 
(await); (3) Akseptere uten innvending. 
 
ABIENCE: Unngåelsesreaksjon, bevegelse (til-
baketrekning eller inndragning) bort fra en stimu-
lus (Se: Adience). Abient, det å unngå eller 
vende bort fra kilden til stimulus. 

 
ABILITY: Evne, dyktighet, dugelighet. 
 
AB INITIO: Fra begynnelsen av. 
 
ABIOCEN: Se: Abiotic. 
 
ABIOGENESIS (Archebiosis, Archegenesis, 
Archegony, Archigenesis, Autogenesis, Het-
erogenesis, Spontaneous generation, Xeno-
genesis): Spontan generasjon, abiogenese, det 
teoretiske begrep at liv kan utvikle seg spontant 
fra ikke-levende materie gjennom kjemisk 
evolusjon og ved hjelp av naturlige prosesser og 
ikke ved hjelp av en eller annen overnaturlig 
kraft. Med andre ord refererer abiogenese til 
enten den hypotesen om at liv kan oppstå 
spontant, umiddelbart, fra ikke-levende materie 
gjennom naturlige prosesser (hypotesen er 
forkastet ut fra nåværende forståelse av de 
evolusjonære prosessene) eller teorien om 
hvorledes livet på jorden opprinnelig oppsto fra 
dødt materiale, dvs. den kjemiske evolusjonen av 
prebiologiske organiske molekyler. Se: Biogen-
esis, Biopoesis og Protobiogenesis. 
 
ABIOGENOUS: Som er dannet uten medvirkning 
av organismer. 
 
ABIOCOEN: De ikke-levende komponentene i et 
miljø. 
 
ABIOLOGY (Anorganology): Studiet av ikke-
levende objekter. 
 
ABIOSESTON: Abioseston, den ikke-levende 
komponenten i den totale mengde partikulært 
materiale som er suspendert i vann. Se: Bio-
seston og Tripton. 
 
ABIOSIS: Abiose, fravær av liv. 
 
ABIOTIC (Abiocen): Abiotisk, ikke levende, 
fravær av liv, substanser og objekter i om-
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givelsene som ikke er av biologisk natur, dvs. de 
ikke-levende faktorene (fysiske og kjemiske 
faktorer) i omgivelsene som påvirker et øko-
system. Abiotisk er brukt spesielt om organisk 
materie som er produsert gjennomtaxis kjemiske 
reaksjoner i fravær av levende systemer. Se: 
Abiotic factor og Biotic. 
 
ABIOTIC FACTOR: Abiotisk faktor, de ikke-
levende variable faktorene innen et økosystem 
som påvirker organismene som lever i området. 
Eksempler på slike abiotiske faktorer er alle 
atmosfæriske faktorer som lys, fuktighet og 
temperatur og edafiske faktorer som jordstruktur, 
grunnvann og mineralinnhold. Se: Abiotic, Clim-
ate og Edaphic. 
 
ABLATE: (1) Fjerne, gradvis fjerne materiale, 
erodere en overflate eller objekt gjennom f.eks. 
avsmelting, fordampning og friksjonsvirksomhet. 
(2) Fjerne kroppsvev kirurgisk. 
 
ABLATION: (1) Bortskjæring, kirurgisk fjerning 
av kroppsvev eller organer; (2) Avsmeltning, 
ablasjon, svinn eller fjerning av et overflatelag; 
(3) Innen glasiologi: alle hydrologiske prosesser 
som fjerner masse (snø eller is) fra et snøfelt 
eller en bre. Det kan skyldes stråling og varme-
ledning, vind, sublimering, regn og smeltevanns-
strømmer, men den viktigste prosessen er 
avsmelting av snø, firn (krystallinsk eller 
granulært snø, særlig på de øvre deler av en bre 
som ikke er komprimert av overliggende vekt) og 
is ved siden av fordampning (evaporasjon) som 
også spiller en rolle. For breer som ender i vann, 
vil massetap pga. kalving utgjøre en del av 
ablasjonen. Avsmeltningsområdet (abalation 
area) er de områdene av en bre der ablasjonen 
er større enn akkumulasjonen. Ablasjons-
sesongen (ablation season) er den tid av året da 
ablasjonen på en bre generelt er større enn 
akkumulasjonen (de eksakte start- og slutt-
datoene kan være vanskelig å fastslå for breer 
med stor høydeforskjell der smeltning på 
bretungen kan foregå samtidig med akkumula-
sjon i de høyeste områdene). En benytter en 
ablasjonsstake (ablation stake) som er en fiksert 
målestav som vanligvis fryses inn i breen for å 
kunne måle breoverflatens senkning under 
sommersesongen og en ablatograf (ablatograph) 
til å registrere den vertikale synkningen av 
breoverflaten som funksjon av tiden; (4) Tap av 

materie fra overflaten på et legeme som 
gjennomgår en dekomposisjon eller fordampning 
pga. friksjon med atomene eller molekylene i 
atmosfæren. 
 
ABLAUT: (1) Avlyd, lydsprang; (2) Forandringer i 
vokalene i relaterte ordformer. 
 
ABLAZE: Flammende, brenne intenst; sterkt 
lysfarget eller belyst; (2) Fylt med anger eller 
følelser. 
 
ABLE: Dugelig, dyktig, habil, sterk. 

 
ABLE-BODIED: Sunn og frisk, rask og rørlig, 
arbeidsfør, fullbefaren. 
 
ABLOOM: I blomst, dekket med blomster. 
 
ABLUTION: Rensing, tvetting, vask, vaske seg 
selv eller en seremoniell handling med vask av 
spesielle deler av kroppen. 
 
ABMIGRATION: Abmigrasjon, forflytning av et 
individ fra et hekkeområde til et annet gjennom 
pardannelse i vinterområdet med en fugl fra det 
andre området som den følger på vårmigra-
sjonen tilbake til hekkeområdene. 
 
ABNORMAL (Anomalous, Unnatural): (1) 
Unormal, uregelmessig, helt usedvanlig, ethvert 
avvik fra normalen, normen; (2) Innen biologi, 
abnorm, vanskapt, sykelig, organismer som 
avviker fra standard type eller form (deviations, 
freaks, individual variants, mendelian variants, 
phenocopies, varieties) fordi karakteruttrykk går 
langt utover deres normale variasjonsområde. 
Se: Unnatural.  
 
ABO SYSTEM: Se: Blood group. 
 
ABODE: Bolig, bosted, bopel, hjem, hjemsted, 
hus, residens, tilholdssted; opphold. 
 
ABOMASUM: Løypemage, fjerde og siste region 
i drøvtyggernes spesialiserte mage og som 
tilsvarer magen hos andre pattedyr. Den fylles fra 
bladmagen (omasum) og tømmes i tynntarmen. 
Abomasum regnes som den virkelige magen da 
det er her at proteinfordøyelsen foregår i surt 
miljø. Se: Rumen. 
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ABOOSPORE: Spore produsert fra en ubefruktet 
hunnlig gamet. 
 
ABORAL: Aboral, rettet bort fra, motsatt av, på 
andre siden av kroppen enn den munnen sitter 
på (hos dyr som mangler en klar forskjell mellom 
dorsal- og ventralsiden eller der munnen skifter 
posisjon under utviklingen). Se: Adoral. 

 
ABORIGINAL: Opprinnelig, opphavelig; innfødt, 
urinnvåner. 
 
ABORIGINAL MOUSE: Mus som aldri har levet i 
nær assosiasjon med menneske. 
 
AB ORIGINE: (1) Fra begynnelsen av; (2) Innen 
biologi, den opprinnelige eller innfødte biota i et 
gitt geografisk område. Se: Biota. 
 
ABORIGINES: (1) Den opprinnelige fauna eller 
flora i et gitt område; (2) Medlem av de opp-
rinnelige, innfødte, menneskene (abo) i Australia; 
(3) Ethvert medlem av det opprinnelige folkeslag 
som bebor et område i kontrast til de senere 
innvandrere og kolonister. 
 
ABORT: (1) Abortere, avbryte, stoppe en 
prosedyre eller oppdrag før den er implementert, 
utført; ikke fullført oppgave; (2) Abortere, avslutte 
en graviditet gjennom abort på et embryo eller 
foster; bringe til prematur slutt (induced abortion); 
(3) Spontanabort, gjennomløpe en abort av et 
embryo eller foster (miscarriage).  
 
ABORTICIDE: (1) Fosterdrap, det å ødelegge 
(drepe) et foster i livmoren; (2) Et middel som 
ødelegger (dreper) fosteret og fremkaller abort. 
 
ABORTIFACIENT: I stand til å fremkalle abort. 
 
ABORTIVE: (1) Forgjeves, mislykket, forfeilet, 
feilslått, det å mislykkes å utføre eller fullføre en 
planlagt målsetting (fruitless); (2) Uutviklet, rudi-
mentært, helt eller delvis underutviklet (abortive 
organ); (3) Som forårsaker eller er ment å 
forårsake abort (Se: Abortifacient). 
 
ABORTIVE INFECTION: Innen virologi, virus-
infeksjon i en celle (non-permissive) hvor viruset 
ikke formerer seg eller ikke klarer å produsere 
infektive avkom (virioner) selv om noen virus-
gener kan bli uttrykt. Siden deler av repro-

duksjonssyklus opprettholdes, kan effekten på 
verten fremdeles være skadelig for cellen. 
 
ABORTIVE TRANSDUCTION: Innen bakterio-
logi, transduksjon av bakteriegener inn i en ny 
vertscelle (bakterie) ved hjelp av en virusvektor 
uten at de nye genene innlemmes i den nye 
vertscellens genom. Imidlertid, de tilførte genene 
kan være tilstede en tid i cellen som et plasmid 
og gi nye genetiske egenskaper til vertscellen. 
Se: Abortive transformation. 

 
ABORTIVE TRANSFER: Enhver DNA overførsel 
fra en bakteriell giver til en mottagercelle hvor 
DNA ikke blir integrert som en del av 
arvematerialet til mottageren. 
 
ABORTIVE TRANSFORMATION: Midlertidig 
transformasjon av en celle på grunn av et virus 
som ikke integreres i vertens DNA. Se: Abortive 
transduction. 
 
ABOUND: (1) Å være betydelig i antall eller 
mengde; finnes i overflod; (2) Være rik på, ha 
overflod på noe. 
 
ABOVE-GROUND: Over jorden, i live, levende. 
 
ABRADE: Skrape av, slipe, slite bort ved hjelp av 
erosjon. 
 
ABRANCHIATE: Uten gjeller. 
 
ABRASION: (1) Skrubbsår, (hud)avskrapning, 
slit, skramme; (2) Abrasjon, slitasje, erosjons-
prosessen som sliter bort et overflatemateriale, 
dvs. den mekaniske slitasjen på berg, klipper og 
sten pga. erosjonen der sand og grus blir 
transportert avgårde av f.eks. vind, vann, bølger 
eller isbreer (Se: Corrasion). 
 
ABREACT: Avreagere, lette en sinnsbevegelse 
gjennom avreagering. 
 
ABREAST: Ved siden av hverandre, side om 
side. 
 
ABRIDGE: Forkorte, innkorte noe skriftlig uten å 
miste sammenhengen, sammendrag; begrense 
en rett eller privilegium. 
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ABROAD: (1) Utenlands, reist fra sitt eget land; 
(2) I utlandet, i et fremmed land; (3) Hjemmefra; 
(4) Det å dekke et stort område; over et vidt 
område; (widely); (5) På villspor, langt utenfor 
målet (astray). 
 
ABRUPT: (1) Brå, (uventet) plutselig; (2) Kort og 
brysk (brusque); (3) Usammenhengende, avbrutt, 
det å skifte raskt fra det ene til det andre tema; 
(3) Bratt, stupbratt skråning; (4) Abbrutt, avkortet, 
det å ende plutselig istedenfor gradvis (truncate). 
 
ABRUPT CLIMATE CHANGE: Storskala foran-
dringer i klimasystemene som skjer over få ti-år 
eller mindre og som varer (eller er tenkt å vare) 
over en såpass lang periode at det vil forårsake 
betraktelige økologiske forstyrrelser i natursys-
temene.  
 
ABRUPTION: (1) Plutselig; (2) Innen biologi, en 
plutselig og for tidlig løsning av placenta. 
 
Abs. (Absolute): Forkortelse for: Absolutt, total, 
abstrakt, borte. 

 
ABSCESS: Byll, abscess, svull, svulst, verk, et 
hulrom i et vev som inneholder puss (består 
hovedsakelig av degenererte inflammasjons-
celler) hvor som helst i kroppen. Byller kan 
oppstå i alle typer av vev og kan skyldes mange 
grupper av organismer, men er generelt 
forårsaket av bakterier som motstår angrep av 
fagocytter. 
 
ABSCISIC ACID: Plantehormon, naturlig fore-
kommende vekstsubstans hos planter som er 
antatt å være involvert i modningen av frø og i 
reguleringen av lukkingen av porene under 
tørkeforhold for å forhindre vanntap. Hormonet 
inhiberer vekst og hjelper plantene og motstå 
økologisk krevende betingelser.  
 
ABSCISSA: Abscisseaksen, abscissa, den 
horisontale aksen (X-aksen) i en to-dimensjonal 
graf (kartesisk koordinatsystem), eller verdien fra 
et spesifisert punkt prosjektert på den horisontale 
X-aksen (abscisseaksen) målt til starten på 
aksen (målt parallelt med X-aksen i motsetning til 
målt parallelt med Y-aksen; Se: Ordinate).  
 
ABSCISSION: Avskjæring, løsning, en naturlig 
prosess der to deler av en organisme adskilles; 

kontrollert avkuttelse, fjerning eller tap av en del 
av en plante fra resten av planten. Eksempler er 
løvfall eller frukt som faller av før vinteren eller 
tørre årstider. Eviggrønne planter feller blad 
kontinuerlig. 
 
ABSENCE: Fravær, uteblivelse, skort, mangel, 
åndsfraværelse. 
 
ABSENTEISM: Innen etologi, absenteisme, 
adferden hos dyr som oppholder seg borte fra 
avkommet, men besøker dem av og til for fôring, 
dvs. omfatter dyregrupper med minimal forelder-
omsorg. 
 
ABSOLUTE: (1) Ren, absolutt, perfekt, ikke 
blandet (perfect, pure); (2) Positivt, bestemt, som 
ikke kan betviles eller stilles spørsmål ved 
(absolute knowledge); (3) Uinnskrenket, egen-
mektig, et styre eller leder med total autoritet, fri 
fra konstitusjonelle eller andre begrensninger; (4) 
Absolutt, fullstendig eller med total frihet; (5) 
Positivt, ubetinget, avgjort, ikke avhengig av eller 
relativt til noe annet; (6) Innen grammatikk, 
adjektiv eller eiendomspronomen som står alene 
uten et modifisert substantiv, verb som ikke har 
noe objekt i en spesiell sammenheng, men som 
normalt er transitivt, eller noe som skiller seg ut 
fra den normale syntaktiske relasjonen med 
andre ord eller setningselementer (Se: Syntax); 
(7) Innen fysikk, relatert til mål eller måleenheter 
som er avledet fra de fundamentale enhetene 
lengde, masse og tid. Absolutt skala, med 
referanse til absolutt temperatur, en tempera-
turskala basert på det absolutte null, tidligere kalt 
grader absolutt (Ao), men nå kalt grader kelvin 
(K) og basert på termodynamisk temperatur og 
det absolutte nullpunkt (Se: Temperature). 
 
ABSOLUTE ABUNDANCE: Absolutt abundans, 
det nøyaktige antall individer i et gitt takson i et 
gitt område, volum, populasjon eller samfunn. Se: 
Abundance og Relative abundance. 
 
ABSOLUTE AGE: (1) Absolutt alder, den presise 
alder i absolutte termer i motsetning til relative 
termer, og vanligvis oppgitt i antall år; (2) Innen 
geologi, den geologiske alder til fossiler eller 
andre strukturer, og vanligvis kalkulert ved hjelp 
av radioaktiv datering. Se: Relative age. 
 
ABSOLUTE ALCOHOL: Se: Ethanol. 
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ABSOLUTE CHARACTER SPECIES: Karakter-
art, karakteristisk art som har en geografisk 
utbredelse som er overlappende med den 
vegetasjonstypen arten er tilpasset eller tilhører. 
 
ABSOLUTE DATING: Absolutt datering, metode 
for geologisk datering som omfatter det å måle 
den relative nedbryting av en radioaktiv isotop i et 
geologisk materiale og som gir et direkte mål på 
den tidsperioden som har gått siden dannelsen 
av materialet. Se: Relative dating. 
 
ABSOLUTE DROUGHT: Absolutt tørke, en peri-
ode på i det minste 15 påfølgende dager der hver 
har mindre 0,25 mm nedbør. 
 
ABSOLUTE GROWTH RATE: Absolutt vekst-
rate, den aktuelle økning i størrelsen av et individ 
eller populasjon per tidsenhet under spesifiserte 
betingelser. Se: Relative growth rate. 
 
ABSOLUTE HUMIDITY: Absolutt fuktighet, den 
aktuelle mengde vanndamp som er til stede i en 
gitt luftmasse, vanligvis angitt som antall g vann 
per cm3 luft. Duggpunktet (Se: Dew point) 
refererer til det punkt da luft med en viss 
temperatur og trykk blir vannmettet. Kald luft har 
et lavere duggpunkt enn varm luft. Se: Relative 
humidity. 
 
ABSOLUTE RANKING: Innen fylogeni, det å 
rangere en monofyletisk gruppe etter tidspunktet 
den ble dannet istedenfor grad av divergens. Se: 
Relative ranking. 
 
ABSOLUTE TEMPERATURE: Se: Thermodyn-
amic temperature. 
 
ABSOLUTE ZERO: Absolutt null, null i en termo-
dynamisk temperatur skala (K) og den laveste 
mulige teoretiske temperatur, som er uoppnåelig. 
Tilsvarer 0 i termodynamisk temperatur (Se: 
Thermodynamic temperature). Ved denne temp-
eratur (lik 0 K = -273,15oC = -459,67oF) er ifølge 
kvanteteorien den kinetiske energi til alle 
partiklene, atomene og molekylene, minimal, dvs. 
i den laveste energi kvantetilstanden. Se: 
Absolute og Temperature. 
 
ABSORB: Absorbere, sluke, oppta, suge inn, 
tilegne seg, trekke til seg, oppta noe eller suge 
opp noe i en organisme eller et annet medium. 

Absorbert vann refererer til den vannmengden 
jordsmonnet mekanisk kan holde på og som har 
samme fysiske egenskaper som vanlig vann ved 
samme trykk og temperatur. Absorbert mat 
refererer til innen økologisk energetikk, den del 
av det totale inntak av mat (den konsumerte 
delen) som ikke tapes i form av oppkast eller som 
avføring.  
 
ABSORBENT: Absorbent, substans som gjen-
nomløper fysiske og kjemiske forandringer under 
opptak av vanndamp eller et annet stoff fra luft. 
Lithium klorid er f.eks. et absorberende og 
uttørrende stoff og dets sterke evne til å binde 
vann forandrer stoffet fra å være uten vann 
(anhydrous) til å bli vannholdig (hydrated state). 
Samtidig med at det tar opp vann forandrer 
stoffet sin molekylære struktur og blir også 
forskjellige av utseende.  
 
ABSORPTION (A): (1) Innen kjemi, absorbsjon, 
innsuging, oppsuging, absorbering (overføring) 
av en væske (vann) og oppløste substanser 
(f.eks. mineraler og næringsstoffer) over celle-
membraner. Eksempler er opptakelse av 
oksygen i lungene fra alveolene til blod-
kapillærene over en tynn membran, absorp-
sjonen av næringsstoffer over tarmveggen til 
blodåresystemet, og hos plantene, vann og 
mineralsalter som opptas fra jorden gjennom 
røttene. Absorpsjonsraten avhenger av konsent-
rasjonen av stoffet på innsiden og utsiden da 
molekyler diffunderer fra en region av høy 
konsentrasjon til en region av lav konsentrasjon. 
De kan imidlertid også diffundere motsatt, da 
kalles det aktiv transport (Se: Adsorption, 
Ingestion); (2) Innen immunologi, fjerning av 
spesielle antistoffer, antigener aller andre 
substanser fra et sample (f.eks. serum) gjennom 
tilsetning av spesielle antigener, antistoffer eller 
andre substanser. Det dannede f.eks. antistoff-
antigen kompleks, kan da fysisk bli fjernet fra 
samplet; (3) Innen fysikk, det at et materiale 
opptar strålingsenergi når det mottar stråling, 
dvs. omforming av elektromagnetisk strålings-
energi, lyd eller partikkelstrøm (f.eks. gass) til 
andre energiformer gjennom deres passering 
gjennom et eller annet medium. Med hensyn til 
ren stråling, den reduksjon i elektromagnetisk 
energi eller ioniserende stråling som oppstår 
gjennom passering av et eller annet medium eller 
for lyd, reduksjonen i lyd intensitet da energien i 
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form av lydbølger passerer fra et medium til et 
annet. Dette kan utgjøre grunnlaget for å måle 
konsentrasjonen av en substans eller identifisere 
en rekke typer av stoffer; (4) Innen ernæring, en 
prosess der matmolekyler opptas i celler etter 
fordøyelse (Se: Digestion); (5) Opptatthet. 
 
ABSTENTION: Avhold, avholdenhet. 
 
ABSTINENCE: Avhold, det å holde seg borte fra 
noe, spesielt alkohol og sex. 
 
ABSTRACT: (1) Abstrakt, teoretisk, ikke praktisk 
eller anvendbar; noe adskilt fra konkret eksistens, 
et abstrakt konsept; (2) Dunkelt, vanskelig å 
forstå (Se: Abstruse); (3) Spekulativt, imaginært, 
noe ikke-spesifikt, immatrielt, som en idé eller en 
eller annen kvalitet; (4) Upersonlig, i synspunkter 
eller holdninger; (5) Abstrahere, det å gi et 
artistisk eller intellektuelt innhold som en indre 
essens istedenfor den fysiske billedlige eller 
skulpurelle utforming. 
 
ABSTRACTION: (1) Distraksjon, atspredthet 
(absent-mindedness); (2) Abstraksjon, abstrakt 
kunstverk; (3) Abstrakt begrep, idé eller term; (4) 
Fjernelse, adskillelse, temporær eller permanent 
fjerning av vann fra en kilde eller elv slik at 
vannet ikke lengre en del av ressursen. 
 
ABSTRUSE: Dunkel, dyp; uforståelig. 
 
ABTERMINAL: Det å gå fra enden mot senter. 
 
ABUNDANCE: (1) Overflod, overflødighet; (2) 
Innen parasittologi, abundans, mengde, det totale 
antall individer av en gitt parasittart i eller på en 
enkelt vert uansett om verten er infisert eller ikke. 
Abundans er en form for tetthet (density), men 
avviker fra intensitet at den per definisjon kan 
være 0 noe som per definisjon ikke er mulig for 
intensitet. Abundans er en hendig størrelse der 
også de uinfiserte individene (dvs. infra-
populasjonen er = 0) i en populasjon er av 
interesse. I studier av parasitt samfunn og 
artsassosiasjoner er ofte populasjoner med 
størrelse 0 av interesse, f.eks. i spørsmål om 
parasitter kan forandre habitater slik at de blir 
fordelaktige for etablering av andre parasitt arter 
(Se: Burden, Density, Incidence, Intensity, Mean 
abundance, Mean intensity, Prevalence og 
Relative abundance); (3) Innen økologi, abun-

dansen eller tallrikheten av en art innen en 
biotop, dvs. det totale antall individer av en art 
innen en populasjon eller samfunn, eller per 
volumenhet, flateenhet eller tidsenhet. Denne 
abundansen, tallrikheten, uttrykkes i et abun-
danstall. (4) Innen botanikk, ofte et mål på det 
areal som er dekket av planter; (5) Innen kjemi, 
relativ tetthet, mengden av et emnes tetthet (Se: 
Density) ved en gitt temperatur og tetthet hos et 
referanseemne, f.eks. aluminiums relative tetthet 
i jordskorpen er ca. 8 %. Som referanseemne for 
faste og flytende stoffer, anvendes vanligvis vann 
enten ved samme temperatur som det 
angjeldende emne, eller ved 4oC; (6) Innen fysikk 
(C), antall atomer av en isotop i en blanding av 
forskjellige isotoper av et gitt grunnstoff, vanligvis 
uttrykt som prosent av det totale antall atomer av 
grunnstoffet. 
 
ABUNDANT (Plentiful, Profuse): (1) Rikelig, 
tallrik, som forekommer i overflod, som er 
tilgjengelig i store kvanta (ample, plentiful); (2) 
Det å ha en overflod av noe, mer enn nok av 
(abound). 
 
ABUSE (Misuse): (1) Misbruk, gal bruk av noe 
(misuse); (2) Stygg behandling, vold, det å såre 
eller skade noen (mennesker eller dyr) gjennom 
mishandling (ill-use); (3) Voldta, forulempe (gjen-
tagende ganger) gjennom å påtvinge noen en 
seksuell aktivitet; (4) Skjelle ut, angripe noen 
med fornærmende og sårende ord (revile); (5) 
Bedra, svike eller snyte noen (deceive). 
 
ABUT: Grense (til), støte (til), ligge an mot.  
 
ABYSM (Abyss): (1) Litterær eller poetisk term 
for abyss: Avgrunn, uendelig dypt hull (gaping 
abyss), det store dyp (ocean’s abysses), 
universets opprinnelige (primeval) kaos (i «Book 
og Genesis, da himmelen og jorden ble dannet); 
(2) Den store tomhet, tomrom, vakuum (void); (3) 
Mørk bakgrunn; helvete, hjemstedet til all 
ondskap, onder ånder. 
 
ABYSS: Bunnløs, meget dyp. 
 
ABYSSAL ZONE (Abyssal): (1) Abyssal sonen, 
abyss, de store havdypene på jorden, dyphavet, 
dvs. under 1 800 - 2 000 m der lyset ikke når 
(innen oseanografi, ofte dybder mellom 4 000 - 6 
000 meter) og der trykket er intenst. Denne 
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dyphavssonen som går ned til ca. 6 000 m, 
dekker omkring 75 % av havbunnen. Ved dette 
dypet er temperaturen ikke over 4oC (Se: Aphotic 
zone, Bathyal zone, Hadal zone, Profundal zone 
og Zonation of the sea); (2) Avgrunn, bunnløst 
dyp (Se: Abysm). 
 
ABYSSAL FAUNA: Dyphavsfauna, dyr som 
finnes under 2 000 m (dvs. i kaldt, stille vann og 
komplett mørke). Innen limnologien tilsvarer 
abyssalsonen bunnområdet dypere enn 600 
meter, eventuelt viser til dyr som lever under 
sonen for fotosyntese. Se: Profundal fauna. 
 
ABYSSAL PLAIN: Dyphavsplatået, den svakt 
skrånende havbunnen utenom kontinentalplatene 
(skråner mindre enn 1 meter per 1 000 meter). 
Se: Zonation of the sea. 
 
ABYSSOPELAGIC: Abyssopelagisk, som lever i 
havet i den abyssale sonen mellom 4 000 - 6 000 
meters dyp, men i selve vannmassene over 
havbunnen. 
 
ABYSSOBENTIC: Abyssobentisk, som lever på 
eller i havbunnen i den abyssale sonen mellom 
4 000 - 6 000 meter. Se: Abyssal zone og Abys-
sobenthos. 
 
ABYSSOBENTHOS (Megabenthos): Abysso-
benthos, organismene som lever, er festet, 
kryper eller kravler på havbunnen. Se: Abys-
sobentic. 
 
ABYSSOPELAGIC: Abyssopleagisk, organis-
mene som lever på dyphavet og som er enten 
aktive svømmere eller flyter med strømmene på 
dyphavet. 
 
Ac: Se: Actinium. 
 
ACANTHOCEPHALAN (Thorny-headed worm, 
Spiny-headed worm): Krasser, helmint i 
dyrerekken Acanthocephala. De omkring 750 
artene er bilateralt symmetriske, avlange, 
sylindriske og mark-lignende med en falsk 
kropps-hule (pseudocoelomater). Alle krassere er 
(endo)parasitter som lever som voksne i 
tarmsystemet til marine og terrestriske virveldyr, 
som larver parasitterer de leddyr, insekter og 
krepsdyr. De har adskilte kjønn og er karak-
terisert ved et inntrengbart festeorgan (prob-

oscis), vanligvis utstyrt med haker, og som 
befinner seg foran på dyret. Bak proboscis har 
krasserne en kort nakke som ligger foran resten 
av kroppen. Krasserne mangler munn og 
tarmkanal og i de fleste tilfellene, også ekskre-
sjonsorgan. Krasserne omfatter tre klasser: 
Archiacanthocephala, Eoacanthocephala og 
Palaeacanthocephala. Se: Helminth. 
 
ACANTOID: Tornet, pigget, skarpt. 
 
ACANTHELLA: Akantella, krasserlarve, larve-
stadiet mellom en akantor (acanthor) og en 
cystakant (Se: Cystacanth). Se: Acanthor. 
 
-ACANTH- (-acantho-, -acantha): Pigg, tagg, 
torn; affiks som viser til en pigget eller tornet 
struktur. 
 
ACANTHACEOUS: Som har pigger, tagger, 
torner. 

 
ACANTHOR: Akantor, det første stadium av 
krasser larver som klekkes fra egget. Se: Acant-
hella og Cystacanth. 
 
ACANTHOSOMA: Hos tifot-krepsene, det siste 
larvestadium forut for post-larven. Se: Zoea. 
 
ACARI(NA) (Acari mites, Ticks): Midd og flått, 
en rekke ordner av parasittiske og frittlevende 
små edderkoppdyr i klassen Arachnida. Mange 
er parasitter og har stor medisinsk og veterinær-
medisinsk betydning, eller utgjør problemer for 
land- og hagebruk. Omfatter ca. 30 000 arter, 
hvorav mange også finnes i vann. De er kom-
pakte, hodet og kroppen er sammenvokst og 
mundelene omfatter gripetenger (chelicerer, 
første par munndeler hos cheliceratene som 
omfatter edderkoppdyr, havedderkopper og dolk-
haler). Gruppene fremviser en stor variasjon i 
form og adferd. Omfatter tre underordner: Acari-
formes, Opilioacariformes og Parasitiformes. 
 
ACARID: Midd, midder, miter (Acari), under-
klasse av edderkoppdyr (Arachnida) som utgjør 
en tallrik og suksessrik gruppe virvelløse dyr. 
Mange lever fritt i jord eller vann, mange er også 
parasitter på planter og dyr. Plante-parasittene 
inkluderer spinnmidder (Tetranychidae) som 
suger saft fra levende planter, flere arter er 
skadedyr på kulturplanter, og gallmidder 

https://no.wikipedia.org/wiki/Edderkoppdyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Parasitter
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Spinnmidder&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Gallmidder
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(Eriophyoidea) som er parasitter av og i planter 
og trær, hvor de danner galler. Dyreparasittene 
inkluderer blodsugende flått (Ixodidae), i Norge 
finnes ti arter. Skogflått, skogbjørn, skaumann 
(Ixodes ricinus) er den vanligste, skabbmidden 
(Sarcoptes scabei) i familien Sarcoptidae lever 
særlig på rødrev, men også på andre dyr, 
inkludert mennesket der den graver ganger i 
huden. Mange midd angriper andre pattedyr og 
fugler på lignende vis. Hårsekkmidder (Demode) 
lever rundt hårsekkene på mennesker og andre 
pattedyr. Den mest plagsomme midden er 
imidlertid husstøvmidden (Dermatophagoides 
pteronyssinus) som lever i bl.a. tepper og 
sengetøy der de eter døde hudceller. Avføringen 
fra husstøvmidden kan forårsake allergiske 
reaksjoner. Det finnes 45 000 arter midd, i Norge 
er det funnet rundt 810 arter. 
 
ACARINE: Flått (ticks) og midd (mites). Se: 
Acarid. 
 
ACARIOSIS: Akariose. Se: Scabies. 
 
ACAROCECIDIUM: Enhver plantegalle forår-
saket av en midd. 
 
ACAROLOGY: Akarologi, det zoologiske studium 
av midd (mites) og flått (ticks). Se: Acarid. 
 
ACAROPHILOUS (Acarophily): (1) Akarofil, det 
å leve og trives sammen med midd; (2) Det og 
pollineres av midd eller en symbiose mellom 
planter og midd (= acarophytism).  
 
ACAROPHILIA: Akarofili, en parafili som består 
av seksuell opphisselse gjennom kløing 
(Paraphilia: seksuell perversjon / seksuelt avvik 
basert på seksuell opphisselse til atypiske 
situasjoner, objekter, fantasier eller adferd.) 
Antatt forskjellig fra seksuell opphisselse basert 
på kiling (knismolagnia). 
 
ACARYOTIC: Se: Akaryotic. 
 
ACAUDATE (Acaudal, Ecaudate): Akaudat, 
akaudal, uten hale. 
 
ACAULESCENT: Uten stengel (tilsynelatende), 
stamme eller stett. 
 
acc.: Forkortelse for: I henhold til. 

 
ACCELERATE: Fremskynde, påskynde, aksel-
erere, sette opp farten, sette fart i. For eksempel 
en akselerert erosjon (accelerated erosion), dvs. 
erosjon som er større enn normalt og ofte forår-
saket av mennesket. 
 
ACCELERATION (a, d²r/dt²): (1) Akselerasjon, 
hastighetsforandringen per tidsenhet; (2) Lineær 
akselerasjon (a.), hastighetsforandring målt i 
meter per sekund per sekund (m/s²; Galileo (gal) 
= cm/s²); (2) Vinkel akselerasjon (betegnes 

vanligvis med den greske bokstaven ), 
hastighetsforandring målt i radianer per sekund 
per sekund (rad/s2); (3) Innen kjemi, akselerator 
(Se: Accelerator), en substans som øker den 
kjemiske reaksjonsraten, dvs. fungerer som en 
katalysator; (4) Innen biologi, form for heterokroni 
under evolusjonen der evolusjonsraten forøkes 
slik at nye stadier kommer til uten at den totale 
utviklingstiden blir økt. Morfologisk sett er dette et 
eksempel på peramorfose, ontogenetisk sett 
reflekterer det teorien om rekapitulasjon der visse 
stadier i en ontogeni rekapitulerer fylogenien. Se: 
Heterochrony, Peramorphosis og Recapitulation. 
 
ACCELERATOR: Akselerator, maskin som øker 
den kinetiske energien til ladete partikler eller 
ioner, slik som protoner og elektroner, gjennom å 
akselerere dem gjennom et elektrisk felt. Et 
magnetisk felt brukes for å holde partiklene i den 
ønskede retningen. Ved CERN i Sveits har en 
akseleratorer som kan akselerere protoner til 450 
GeV, å skape kollisjoner mellom partikler som 
møter hverandre. Noe som gir mye større energi 
enn om de møtte en stillestående flate.  
 
ACCENT: Aksenture, betone, markere, frem-
heve, eller aksent, trykk, tonelag, uttale, uttrykk. 

 
ACCENTUATION: Aksentuering, betoning, 
intensifering, gjøre noe mer fremtredende, 
fremstående eller merkbart (accent, empasize). 
 
ACCEPTABLE DAILY INTAKE (ADI): Aksept-
abel dagsdose, den daglige akseptable inntak av 
et kjemikalium som i løpet av et livsløp ikke 
medfører noen risiko basert på de fakta en har 
om stoffet. Det uttrykkes i mg av stoffet pr 
kilogram kroppsvekt (mg/kg).  
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Parasitter
https://no.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A5tt
https://no.wikipedia.org/wiki/Skogfl%C3%A5tt
https://no.wikipedia.org/wiki/Skabbmidd
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarcoptidae&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8drev
https://no.wikipedia.org/wiki/Menneske
https://no.wikipedia.org/wiki/Hud
https://no.wikipedia.org/wiki/Pattedyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Fugler
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5rsekkmidder
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A5rsekk&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Menneske
https://no.wikipedia.org/wiki/Pattedyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Husst%C3%B8vmidd
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Hudcelle&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Avf%C3%B8ring
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ACCEPTANCE: (1) Godtakelse, mottaking, 
aksept; (2) Innen biologi, hunnens løpetid. 
 
ACCEPTABLE NAME: Akseptabelt navn, innen 
nomenklatur, et etablert navn som ikke er et 
senere homonym og som potensielt kan bli et 
akseptert navn. Se: Accepted name og Homo-
nym.  
 
ACCEPTED NAME: Innen nomenklatur, aksep-
tert navn, et navn som er brukt som det korrekte 
navn av en forfatter for et takson. Se: Acceptable 
name.  
 
ACCEPTOR: (1) Innen kjemi, akseptor, en sub-
stans, molekyl, ion, etc., som mottar elektroner 
under dannelse av koordinerte bindinger; (2) 
Innen biokjemi, mottager, en reseptor som binder 
et hormon uten noen tilsynelatende biologisk 
respons. 
 
ACCEPTOR STRAND: Innen genetikk, mottager-
tråd, sekvens av arvestoffet DNA hvor et 
fremmed genetisk materiale kan bli eller har blitt 
inkorporert. 
 
ACCESS: (1) Adgang, tilgang, tilgjengelighet; (2) 
Innen biologi, det å få adgang til kjønnslig 
samkvem som paring i brunsttiden; (3) Det å få et 
anfall, ri, f.eks. av sykdom. 
 
ACCESSIBILITY: Tilgjengelighet, i stand til å 
kunne nås; innen rekkevidde; (2) Mottakelighet, 
omgjengelighet, lett å snakke eller handle med; 
(3) Som kan benyttes eller sees, er forstått eller 
verdsatt (available); (4) Åpen for nye ideer; som 
kan influeres; (5) Som kan lett nåes eller benyttes 
av folk med fysiske nedsettelser. 
 
ACCESSION: (1) Tilgang; (2) Innen museologi, 
aksesjon, prøve (Se: Sample) som er samlet inn 
på et gitt sted ved en gitt tid og gitt til et museum. 
Størrelsen eller omfanget av en slik prøve 
varierer fra ett til tusener av individer. 
 
ACCESSIONING: Den formelle prosess der en 
aksepterer et mottak av en prøve (specimen, 
artifact) for deretter å registrere den som en 
vitenskapelig samlingsenhet (prøve). Akses-
sering omfatter det å opprette en permanent 
registrering av en prøve der en benytter et 
kontroll- eller journalnummer eller et eller annet 

unikt merke som blir vedlagt prøven som går inn i 
de vitenskapelige samlingene og som utvetydig 
identifiserer prøven ved senere anledninger. 
Samtidig med en aksessering har museet 
akseptert at de har prøven i sin varetekt med de 
rettigheter og plikter som er knyttet til dette. Se: 
Accession. 

 
ACCESSORY: (1) Ekstra, tilstedeværelse av et 
objekt eller enhet som ikke er essensiell, men 
som kan styrke eller effektivisere noe annet; (2) 
Underordnet, tillegg, tilbehør, medhjelper, noe 
sekundært eller av mindre betydning (adjunct); 
(3) Medskyldig, person som med vitende og vilje 
hjelper og beskytter en skyldig for å unngå at 
rettferdighet skal skje. 
 
ACCESSORY CHROMOSOME: Se: B chromo-
some. 
 
ACCESSORY PIGMENT: Fotosyntetisk pig-
ment, pigmenter som kan fange lysets energi og 
overføre den til de primære pigmentene (klorofyll 
a) som initierer fotosyntesen. Omfatter bl.a. 
karotenoider og klorofyll b, c og d. 
 
ACCESSORY DNA: Ekstra DNA, overskudd av 
DNA som er til stede i visse celler eller celle 
stadier, for eksempel pga. gen amplifikasjon. Se: 
Gene amplification. 
 
ACCESSORY FRUIT: Se: Pseudocarp. 
 
ACCIDENT: (1) Tilfeldighet, tilfelle, uten mening, 
intensjon eller forsett; (2) Uhell, hendelig uhell, 
f.eks. et tilfelle av ufrivillig urinering, avføring; (3) 
Ulykkestilfelle, ulykke, uhell; (4) Uforutsett, 
uventet, uønsket hendelse som medfører skader 
eller ulemper uten påvisbar grunn.   
 
ACCIDENTAL: (1) Tilfeldig, som forekommer 
uventet og ut fra sjanse, eller som skjer utilsiktet 
eller ved skjødesløshet og ofte med uheldig utfall; 
(3) Streifer, dyr, spesielt fugl, som forekommer 
utenfor sitt normale geografiske område, migra-
sjonsrute eller sesong, eller som opptrer i et 
fremmed samfunn eller habitat; (4) Som oppstår 
tilfeldig og midlertidig av indre årsaker (inci-
dental); (5) Se: Accidental parasite. 
 



 

11 

ACCIDENTAL HOST: Tilfeldig vert, en vert som 
tilfeldig bærer en parasitt som normalt ikke 
parasitterer den spesielle vertsarten. Se: Host. 
 
ACCIDENTAL MYIOSIS (Pseudomyiosis): Til-
feldig myiose, forekomsten av en parasittær 
fluelarve i en vert som tilfeldig har blitt infisert. 
 
ACCIDENTAL PARASITE (Incidental parasite): 
Tilfeldig parasitt, parasitt som utvikles normalt i 
en organisme som ikke er dens normale vert, 
eller i et habitat eller samfunn som den normalt 
ikke tilhører. Se: Aberrant parasite. 
 
ACCIDENTAL SPECIES: Se: Vagrant. 
 
ACCIDENTAL TRANSPORT: Tilfeldig over-
føring, transport av en parasitt (patogen) fra en 
lokalitet til en annen med et dyr som ikke normalt 
er assosiert med parasitten eller sykdommen. 
 
ACCIDENT-PRONE: Ulykkesfugl, individ lett ut-
satt for ulykker. 
 
ACCIDENT SCENARIO: Katastrofescenario, 
simulering av en tenkt katastrofe 
 
ACCIPITER: Hønsehauk (Accipiter gentilis) eller 
spurvehauk (Accipiter nisus), haukefugler i 
haukefamilien (Accipitridae). 
 
ACCIPITRAL: Av eller relatert til hauker. 
 
ACCLIMATE: Akklimatisere, tilpasse, den pro-
sess å tilpasse seg nye abiotiske omgivelser 
(spesielt klima) gjennom fenotypiske (ikke 
genotypiske) forandringer. Se: Acclimation og 
Acclimatization. 
 
ACCLIMATION: Akklimatisering, tilpasning, den 
gradvise og reversible tilpasningen i morfologi 
eller fysiologi hos en organisme som et resultat 
av at miljøbetingelsene forandrer seg, dvs. en 
adaptiv respons hos en organisme som gjør at 
den kan tolerere forandringen i én eller flere 
omgivelsesfaktorer. Termen er spesielt benyttet 
for akklimatisering under kunstige omgivelser 
(laboratorieforhold eller andre eksperimentelle 
betingelser), men også tidvis benyttet i tilfeller der 
dyret er introdusert inn i et nytt område (Se: 
Introduced species). Se: Acclimatization og 
Accomodation. 

ACCLIMATIZATION: (1) Akklimatisering, tilpas-
ning, gradvis og reversibel tilpasning hos en 
organisme i fysiologi og morfologi til forandringer 
i miljøbetingelsene som utsetter den for stress, 
dvs. en adaptiv respons med klare fysiologiske 
forandringer som gjør at dyr kan tilpasse seg og 
tolerere klimatiske forandringer i de naturlige 
omgivelsene til dyrene. Refererer spesielt til 
tilpasningene til et nytt geografisk område der 
arten opprinnelig ikke hører til. Sluttstadiet er en 
naturalisering (Se: Naturalized), hvor den intro-
duserte art finner en ledig (vacant) nisje i 
samfunnet, dvs. blir tilpasset klima, fødeemner, 
levesteder, yngle- eller gyteområder, etc. som 
ikke utnyttes fullt ut av de andre innfødte artene; 
(2) Forandringer og tilpasninger som skjer hos en 
art over et antall generasjoner. Se: Acclimation 
og Accomodation. 
 
ACCLIVITY: Motbakke, stigning, helle oppover. 
 
ACCLIVOUS: En stigning oppover. Declivous, 
det motsatte. 
 
ACCOMMODATE: Hjelpe, tjene, være be-
hjelpelig, imøtekommende; akkomodere, tilpasse. 
 
ACCOMODATION: (1) Akkomodasjon, innret-
ning, husrom, losji; (2) Imøtekommenhet, forlik, 
elskverdighet, tilpasning; (3) Se: Fatique; (3) 
Innen nevrologi (synaptic accomodation), 
reduksjon i responsen eller sansingen som følge 
av gjentatte stimuleringer, dvs. en utmattelse i 
synapsene pga. hyppige og gjentatte stimu-
leringer, noe som igjen kan senke den 
adferdsmessige evne til respons (Se: 
Habituation) eller generelt, tilpasninger i nerve-
systemet hos et dyr som respons på kontin-
uerlige forandringer i miljøbetingelsene; (4) 
Fokusering, evnen virveldyrøyne har til å 
fokusere på gjenstander på forskjellig avstand 
ved hjelp av å forandre linsens form som en 
tilpasning basert på refleks. Fjerne objekter sees 
skarpere når linsen strekkes og blir tynnere. 
Dette styres fra hjernen og ved hjelp av 
ringmuskler som avslappes eller kontraheres 
under iris; (5) Evnen planter har til å tilpasse seg 
gradvise forandringer i miljøet (Se: Acclimation 
og Acclimatization). 
 
ACCOMODATIVE: Føyelig, medgjørlig, villig til å 
akseptere noens ønsker eller behov.  
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ACCOMPANY: Ledsage, følge. 
 
ACCOMPLISH: (1) Utrette, tilbakelegge, fullføre, 
oppnå, tilbakelegge; (2) Innen biologi, nå en alder 
av. 
 
ACCORD: (1) Overenstemmelse, overenskomst, 
samsvar, forlike, bilegge, forsone, akseptere 
(reconcile); (2) Tilstå, innrømme, bevilge eller 
tildele som fortjent eller som avtalt etter kontrakt. 
 
ACCOST: Tilnærme seg, nærme seg noen 
modig eller agressivt.  
 
ACCOUCHEUR: Fødselslege. 
 
ACCRETION: (1) Akkumuleringsprosess, tilvekst, 
forøkelse, tilføyelse, sammenvoksing; (2) Innen 
geomorfologi, deponering av materiale gjennom 
sedimentering; (3) Økning i størrelse med alder 
gjennom et ytre tilskudd av nytt materiale; (4) 
Innen meteorologi, veksten av ispartikler når de 
kolliderer med underkjølt vann. 

 
ACCUMULATE: Akkumulere, samle sammen, 
hope opp, samle, spare, lagre, å bli kvantitativ 
større over tid. Akkumulert temperatur refererer til 
summen av antall dag-grader over en gitt 
terskelverdi. Akkumulasjonssoner refererer til 
områder som får et tilskudd av materiale og 
derav økning av overflatenivået. Akkumulasjon 
(accumulation) kan referere til f.eks. snø eller 
andre former for vann i fast form som legger seg 
på en bre eller et snøfelt. I et slikt tilfelle refererer 
akkumulasjonsområde (accumulation area) til 
områder på en bre der akkumulasjonen er større 
enn ablasjonen (Se: Ablation) og akkumulasjons-
sesongen (accumulation season) tiden på året da 
det skjer.  
 
ACCUMULATOR: (1) Akkumulator, elektrisk 
celle som kan opplades etter bruk. En vanlig 
blyakkumulator består av to plater dekket av bly-
sulfat (PbSO4) nedsenket i svovelsyre (H2SO4); 

(2) Organismer som aktivt kan konsentrere visse 
grunnstoffer eller substanser i sitt vev. 
 
ACCURACY: (1) Nøyaktighet, presisjon, treff-
sikkerhet (exactness); (2) Innen statistikk, måle-
nøyaktighet, nærheten et mål har til den virkelige 
verdien til det som blir målt eller til standard-

verdien for dette målet (Se: Precision); (3) 
Overensstemmelse med realiteten, med faktum. 
 
ACCURATE: (1) Uten feil, korrekt i alle detaljer; 
nøyaktig overensstemmelse med sannheten 
(errorless, exact); (2) Treffsikker, avviker lite fra 
en standard, eller er innen akseptable grenser for 
standarden (closely); (3) Eksakt, nøyaktig, om-
hyggelig, presis (precisely); handler eller utfører 
noe med presisjon og nøyaktighet (meticulous).  
 
-ACEAE: Bokstavendelse som angir et familie-
navn innen botanisk og bakteriologisk nomen-
klatur. 
 
ACELLULAR (Non-cellular): (1) Acellulær, vev 
som ikke delt opp i separate celler, men som ofte 
kan ha flere enn én kjerne; et eksempel er 
muskelfibre (Se: Cellular, Unicellular og Multi-
cellular); (2) Encellet organisme (vanligvis en 
protozo), en protoplasmamasse (som imidlertid 
kan ha funksjonelt spesialiserte regioner lik vevet 
hos flercellede dyr); (3) Partikulær struktur, f.eks. 
virus, eller en solid struktur (f.eks. del av en 
organisme) som ikke er hullet eller oppdelt i celler 
(f.eks. sopphyfer, muskelfibre). 
 
ACELLULAR SLIME MOULDS: Se: Myxo-
mycetes. 
 
ACENTRIC (FRAGMENT): (1) Noe som ikke er 
sentrert; (2) Innen karyologi, fragment av et 
kromosom eller kromosomer som mangler en 
centromer, dvs. at det kan være brukket av som 
medfører at det ikke segregerer på normal måte 
under kjernedelingen da det ikke er i stand til å 
følge de andre kromosomene mot centriolene 
under kromosomdelingen og påfølgende 
celledeling. Slike fragmenter går normalt tapt 
under denne prosessen. Se: Centric og Meiosis. 
 
ACENTRIC INVERSION: Asentrisk inversjon, en 
inversjon av enhver del av et kromosom som ikke 
involverer en centromer. Se: Centromere. 
 
ACEPHALOCYST (Cysticercus, Bladder-
worm): Et hydatid larvestadium hos bendelmark. 
Se: Bladderworm og Cysticersus. 

 
ACEPHALOUS (Acephalia): Uten hode, hode-
løs, et dyr som mangler et distinkt hode (termen 
er også brukt til å beskrive dyr med et meget lite 
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hode eller der hodet er inntrukket i brystet). 
Acephalus, hodeløst foster (fetus). 
 
ACERATA: Uten antenner.  
 
ACEROSE: Det å ha en skarp, nåle-formet, hard 
tupp (acerate, acicular). Acer, skarp. 
 
ACERBATE: Gjøre bitter, ergre, irritere (exaspe-
rate, irritate). 
 
ACESCENSE: Eddiksyre fermentering. Se: 
Fermentation.  
 
ACEROUS: Som mangler antenner, horn eller 
tentakler.  
 
ACETABULUM: (1) Kopp-formet struktur som 
f.eks. buksugeskålen (hos ikter), sugeskål på 
hodet (scolex) hos en bendelmark, ende-
sugeskål på en igle eller en armsugeskål hos 
blekksprut; (2) Gropen i en hofteskål der hodet til 
lårbenet (femur) sitter som på mennesket.   
 
ACETATE: Acetat, salter eller estere av eddik-
syre, f.eks. cellulose acetat (Se: Acetic acid). 
 
ACETIC: Sur. 
 
ACETIC ACID (Ethanoic acid): Eddiksyre, 
organisk forbindelse (CH3COOH). Acetyl inne-
holder acetat derivatet CH3CO+, en komponent 
av eddiksyren. Eddiksyre er karbonkilden til visse 
grønnalger, og kombinert med coenzym A spiller 
eddiksyre en essensiell rolle i energi meta-
bolismen hos alle organismer. Vinegear, væske 
som består av 5 - 20 % eddiksyre, vann og spor 
av andre kjemikalier som f.eks. smaksstoffer. 
 
ACETYLATION: Acetylering, innlemmelsen av 
en acetylgruppe (CH3CO-) i et stoff.  
 
ACETYLCHOLINE (ACh): Acetylkolin, ester av 
eddiksyre og cholin som er en av hoved-
transmitterne av nerveimpulser (neurotrans-
mitter) i synapsene mellom nervecellene i det 
sentrale og perifere nervesystem hos både 
virveldyr og virvelløse dyr. ACh utskilles fra 
vesikler i visse (cholinergic) nerveender i de 
presynaptiske neuroner og diffunderer over til 
den postsynaptiske celle hvor stoffet virker på 
spesifikke reseptorer og derigjennom produserer 

en depolarisering av den postsynaptiske mem-
branen. På denne måten kan nerveimpulsen 
overføres, transmitteres, videre. Acetylkolin ini-
tierer muskelsammentrekninger ved de neuro-
muskulære knutepunktene. Et enzym ((acetyl)-
kolinesterase) som forekommer i mellomrommet 
mellom cellene, hydrolyserer acetylkolin til kolin 
og eddiksyre, og klargjør på denne måten 
synapsen for nye nerveimpulser. Se: Synapse. 

 
ACETYL COENZYME A (Ac-CoA): Molekyl som 
inngår i mange metabolske prosesser og som 
dannes i mitochondriene når en acetyl-gruppe 
(CH3CO-) som stammer fra nedbrytning av 
karbohydrater, fett og proteiner i glykolysen, 
kombineres med en thiol (-SH) gruppe. Den mest 
kjente funksjonen er i Krebs sykel som molekylet 
initierer ved å overføre sin to-karbon acetyl 
gruppe til en fire-karbon mottaker gruppe (oxalo-
acetate) under dannelse av en seks-karbon 
gruppe (citrate). 
 
ACETYL GROUP: Acetyl gruppe, en funksjonell 
gruppe, et acyl med den kjemiske formelen 
COCH3 og som kan beskrives med symbolet Ac. 
 
ACETYLSALICYLIC ACID: Se: Aspirin.  
 
ACHE: Smerte, -verk, -pine, værke, gjøre vondt. 
 
ACHELATE: Det å mangle klype, klør eller 
knipetang lignende lemmer. 
 
ACHENE: Nøttefrukt, liten tørr frukt med ett frø 
som ikke åpner seg (indehiscent), lik solsikke.  
 
ACHIASMA (pl. Achiasmata): Meiose der de 
homologe kromosomene pares uten overkrys-
ninger. Se: Chiasma og Crossing-over. 
 
ACHILARY: Det å mangle lepper. 
 
ACHING: Smertende, smertelig, verkende, irri-
terende. 
 
ACHROACYTE: Akroacytt, fargeløs celle (en 
lymfocytt). 
 
ACHROGLOBIN: Akroglobin, fargeløst respira-
torisk pigment. 
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ACHROMATIC (Achroous): (1) Innen fysikk, 
akromatisk, uten pigment, fargeløs, uten farge, 
dvs. bare med grader av lyshet (f.eks. hvit, grå 
eller svart); (2) Innen genetikk, de deler av en 
cellekjerne (nukleus) som ikke farges med 
fargestoffer karakteristisk for kromosomene (Se: 
Chromatin). 
 
ACHROMATIC FIGURE (Achromatic appara-
tus): Innen genetikk, spindelen som dannes 
under mitosen og meiosen og som ikke farges 
lett. 
 
ACHROMATIN: Akromatin, de deler av celle-
kjernen som ikke absorberer basiske farge-
stoffer. Se: Chromatin. 
 
ACHROMIA: Fravær av normalt pigment, 
spesielt i skinnets erytrocytter. Se: Erythrocyte. 
 
ACHROMIC: Fri for farge, upigmentert. 
 
A-CHROMOSOME: A-kromosom, ethvert nor-
malt eller standard kromosom i kromosom-
komplementet til alle eukaryotiske organismer. A-
kromosomene utgjør et balansert system og alle 
er nødvendige for cellens normale egenskaper.  
 
ACHROOUS: Som er uten farge, uten pigment. 
 
ACICULA: Lang nål-lignende bust, pigg eller 
prosess. 
 
ACICULATE (Acicular): Nåle-formet, avspisset, 
tynn og avsmalende til et spisst punkt, har eller er 
sammensatt av nåler eller pigger. Se: Aciform. 
 
ACID: (1) Syre, enhver substans som øker en 
løsnings hydrogen-ione konsentrasjon. En syre 
inneholder molekyler som i løsning frigjør 
protoner (dvs. positive hydrogen ioner: H+) eller 
gir en økning i det relative antall av hydrogen-
ioner og en nedgang i det relative antall av 
hydroksid-ioner (OH-). Reaksjonen kan generelt 

skrives som: HX  H+ + X-, eller da hydrogen-

ionet er løst: HX + H2O   H3O+ + X- (i henhold 
til Arrhenius' syreteori). Ionet H3O+ kalles 
hydronium-ionet eller hydroksonium-ionet og har 
en bitter smak, tærer på diverse substanser, gjør 
lakmuspapir rødt, gir fargeforandringer i en rekke 
stoffer og frigjør gassen hydrogen ved reaksjon 
med metaller som jern og sink. Sterke syrer er 

nærmest totalt oppløst i vann (f.eks. saltsyre og 
svovelsyre), mens svake syrer er bare delvis 
oppløst i vann (f.eks. hydrogensulfid). Det er grad 
av oppløsningsevne som bestemmer syrens 
styrke. Definisjonen over kan utvides til tilfeller 
der syren er en proton giver, basen proton 

mottager, f.eks.: HCN + H2O  H3O+ + CN-. Her 
er HCN en syre ved at den gir protoner til vann. 
Vannet fungerer som en base ved at det tar opp 
protoner. I den motsatte reaksjonen fungerer 
H3O+ som en syre og CN- som en base. Hvis 
antall hydrogen ioner er større enn det relative 
antall hydroksid ioner er pH mindre enn 7, og 
større enn 7 hvis det motsatte er tilfelle. En syre 
som reagerer med en base gir et salt og vann, 
dvs. det forekommer en nøytralisering. (Se: 
Base, Buffer og pH index); (2) Sur, syrlig, skarp, 
bitende. 
 
ACID-BASE BALANCE: Syre-base balanse, 
reguleringen av balansen mellom syrer og baser i 
en væske i kroppen slik at pH forblir mellom 
fysiologisk akseptable grenser for den aktuelle 
væsken. Det oppnås gjennom naturlige buffer 
systemer som varierer avhengig av kroppsvæske 
og dyreart. Balansen influeres også av lungenes 
og nyrenes selektive fjerning av henholdsvis 
karbondioksid og visse ioner. Se: pH. 

 
ACID-FREE: Syrefri, ikke sur, men nøytral (pH 
nøytral) eller basisk (alkalisk bufret), dvs. med pH 
fra 7 til 11.   
 
ACIDIC: Sur, syrlig, substans som er en syre 
eller en løsning som har pH mindre enn 7 (dvs. 
overskudd av H+ ioner), eller en substans som gir 
en syre oppløst i vann (f.eks. karbondioksid). 
Acidic habitat, sure miljøer eller habitater der pH 
er lavere enn 7 (og som typisk sett er fattige på 
næringsemner). Se: Basic. 
 
ACIDIFICATION: Forsuring, en prosess hvor pH 
faller eller der syre er satt til for å redusere pH. 
Se: pH. 
 
ACIDIFY: Forsure, bli surt, eller lage syre. 
 
ACIDIMETRY: Acidimetri, analyse med standard 
løsninger for å påvise mengden base tilstede. 
 
ACIDIOBIONTIC: Det å leve i et surt miljø hvor 
pH er lavere enn 7. Se: pH. 
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ACIDOPHIL: Det å vokse i sure media.  
 
ACIDOPHILOUS (Acidophilic): (1) Som tåler 
syre, sure miljøer; (2) Som farges lett med sure 
fargestoffer. 
 
ACIDOPHOBIC: Acidofob, organisme som hem-
mes i sure miljøer der pH er lavere enn 7. Se: 
Acidophilic, Alkaliphobic og pH. 
 
ACIDITY: Surhet, syrenivået i en løsning. 
 
ACIDURIC: Som tolerer sure medier, miljøer.  
 
ACID MEDIUM: Surt medium, kulturmedium med 
pH mellom 1 og 5. 

 
ACIDOPHILIC: (1) Acidofil, organisme som 
vokser best i sure omgivelser der pH er lavere 
enn 7; (2) Som farges lett med sure fargestoffer, 
f.eks. celler, deler av celler eller celleprodukter 
Se: Acidophobic, Alkaliphile og pH. 
 
ACIDOSIS: Acidose, en tilstand der kropps-
væskers (blod eller andre kroppsvæsker) surhet 
er høyere enn normalt, dvs. pH mindre enn 7,4 
og evnen til å bufre hydrogen ioner er avtatt.   
 
ACIDOTROPHIC: Acidotrof, det å ete sur mat 
eller sure substrater. 

 
ACID RAIN: Sur nedbør, nedbør antatt å være 
forurenset med spesielt svoveloksider (f.eks. 
SO2) og da vesentlig fra kullforbrenninger eller en 
kombinasjon av svoveldioksid og oksider av 
nitrogen fra oljeforbrenning og motoreksos (Se: 
Smog). Det medfører lave skyer, regn, yr, tåke 
eller snø med pH lavere enn 5 som har sterk 
negativ effekt på faunaen og floraen. Generelt 
dannes svoveldioksid gjennom forbrenning av 
fossilt brennstoff, slik som f.eks. kull som 
inneholder store mengder svovel fra nitrogen-
oksider fra biler og en rekke industrielle kilder. 
Det meste av regnet som faller ned er svakt surt 
(vanligvis pH 5,6) pga. karbonsyre som skyldes 
karbondioksidinnholdet i atmosfæren. Men surt 
regn som forurensning, er basert på om-
dannelsen av de primære forurensningskildene, 
som er, som nevnt, svoveldioksid og nitrogen 
oksider som omdannes til sine syrer. Prosessen 
er kompleks avhengig av de fysiske forholdene 
og ratene for den kjemiske omdannelsen. Rent 

vann har pH på 7. Karbondioksid i atmosfæren 
oppløses i regnet og reduserer pH til 5,6 og de 
naturlig forekommende oksidene av svovel og 
nitrogen kan øke surheten til pH rundt 5,0. Ennå 
levere pH-verdier når en ved at sterke syrer kan 
dannes gjennom menneskets bruk av brensel. 
Den skaden surt regn gjør på plantene er ganske 
kompleks, dessuten gjør surt regn stor skade på 
ferskvannsorganismer som laksefisk og bløtdyr, 
skog og bygninger. Forurensningen i en av 
fasene, kan gi økt stress da kalsium tapes fra 
både jord og planter noe som mobiliserer 
aluminium i ferskvannssystemene. Aluminiumet 
polymeriserer på fiskenes gjeller ved bestemte 
surheter og forårsaker skader, redusert oksygen-
opptak og død. En rekke elver og vann langs 
Norges sørlandskyst var fisketomme pga. lang-
transportert surt regn. Virkninger av surt regn 
dempes ved hjelp av kalking av vannkilder og 
vassdrag for å øke pH. Jord kan også bli sur pga. 
anrikning av sulfater. Sur jord (acid soil) er jord 
med pH lavere enn 7, surt berg er sten med mer 
enn 10 % fri kvarts (tidligere klassifisert etter 
silicium (SiO2) innholdet). En annen forurens-
ningskilde er trioksygen (Se: Ozon) som kan 
dannes nær bakken gjennom en reaksjon mellom 
nitrogendioksid (NO2), oksygen, flyktige hydro-
karboner og sollys, og kan forårsake skader på 
bladenes celler og også medføre tap av 
magnesium fra trærne som igjen kan medføre 
mineralmangel og svekke trærenes metabolisme 
og gjøre dem bl.a. utsatt for soppangrep. 
Skadene kan være størst i høyden der tåke 
lettere dannes og nedbøren er størst og hvor 
jorden ofte er fattig og sur fra før av. Det er 
spesielt bartrærne som er utsatte da de ikke som 
løvtrærne produserer nye blad om våren. Den 
skadelige effekten av sur nedbør på menneske er 
omdiskutert. Men bakkenær ozon kan medføre 
helseskader på dyr og mennesker. Se: Acid og 
Pollution. 
 
ACIDULATE: Gjøre syrlig. 
 
ACIDURIC: Surhetstolerant, ekstremt tolerant 
mot lave pH (sure) konsentrasjoner.  
 
ACIES: Skarp kant eller punkt. 
 
ACIFORM: Nåle-formet. Se: Aciculate og Styloid. 
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-ACIS: Suffiks som betyr spiss, pigg, brodd, 
stråle, (føle)tråd, mothake, forsyne med mot-
haker. 
 
ACKNOWLEDGE: (1) Anerkjenne, erkjenne eller 
innrømme autoriteten, statusen, rettigheten, 
eksistensen eller sannheten av noe; (2) Rap-
portere mottakelsen av noe til en giver eller 
avsender; (3) Akseptere noe, godta, gå med på; 
(4) Uttrykke takknemlighet for noe; anerkjenn-
else, verdsettelse. 
 
ACME: (1) Det høyeste punkt; (2) Akme, kul-
minasjon, toppunkt, krise; en periode av 
maksimum livsstyrke eller det høyeste nivå i en 
fylogenetisk eller ontogenetisk utvikling (Se: 
Epacme og Paracme). 
 
ACMIC: Akmisk, med referanse til en kulmina-
sjon, et toppunkt; faser eller variasjoner i 
akvatiske populasjoner knyttet til sesong-
perioder. Se: Acme. 
 
ACNE: Filipens, kvise, akne, kronisk uregel-
messighet i huden på grunn av tette hårfollikler. 
Kan forårsakes av arten Propionibacterium acnes 
som kan gi inflammasjoner etter tilstoppingen. 
Aterom er en forstørret talgkjertel i huden på 
grunn av en tilstopping av en talgkjertelkanal 
(sebum = talg), som er ufarlig, men kan bli betent 
og vond. 
 
ACOCK: På skrå. 
 
ACOELOUS: Som mangler kroppshule. Se: 
Acoelomate og Coelom. 
 
ACOELOMATE: Acoelomat, flercellet bilateralt 
symmetrisk dyr (Se: Eumetazoa) som er uten 
kroppshule (coelom), dvs. som mangler en 
kroppshule mellom tarmen og kroppsveggen og 
hvor de indre organene er omgitt av et 
parenchym. Acoelomatene omfatter flatmarkene 
(Platyhelminthes), Entoprocta, Gastrotricha og 
Gnathostomulida. Se: Acoelous, Animalia, Coe-
lom og Pseudocoelom. 
 
ACORN: Eikenøtt, enkelt-frøet nøtt omgitt av en 
hard kapsel som sitter i en treaktig, kopp-
lignende base.  
 
ACOUMETER: Instrument for å teste hørsel. 

ACOUSTIC: (1) Akustisk, lyd-, høre-; (2) Studiet 
eller vitenskapen som er opptatt med lyd, dvs. 
dannelsen eller produksjonen, egenskapene og 
spredningen av lydbølger; (3) Egenskapene ved 
f.eks. et auditorium eller rom som bestemmer 
måten og kvaliteten som lyd oppfattes på. For at 
et rom skal ha god akustikk må det ikke 
forekomme markert ekko, høyden må føles 
behagelig og ens, gjenklangen og resonansen 
må være begrenset og optimal for rommet; 
rommet bør også være tilfredsstillende lydtett.  
 
ACP (Acyl Carrying Protein): Forkortelse for: 
Acyl-bærende protein. 
 
ACQUINT: Gjøre kjent med, sette seg inn i, lære 
å kjenne. 
 
ACQUIRED: (1) Ervervet, som man selv har 
samlet; tillært; (2) Innen biologi, det som verken 
er ervervet kongenitalt eller nedarvet, men 
utviklet som reaksjon på miljøet (noninheritable). 
 
ACQUIRED CHARACTER (Acquired charact-
eristics, Acquired trait): Ervervet karakter, 
karakter eller karakteristikk som har oppstått eller 
er ervervet i løpet av utviklingen av en organisme 
på grunn av påvirkningen av faktorer i om-
givelsene eller gjentatt bruk, mangel på bruk eller 
misbruk. Se: Acquired character, Inheritance of. 
 
ACQUIRED CHARACTER, INHERITANCE OF: 
(1) Lamarckisme, nedarving av ervervede 
karakterer, en teori som sier at forandringer i bruk 
eller ikke bruk av et organ medfører forandringer i 
størrelsen og den funksjonelle kapasiteten av 
organet og at disse modifiserte karakterene kan 
overføres til avkommet, den neste generasjonen. 
Over flere generasjoner kunne da en spesiell 
type av organismer bli bedre tilpasset om-
givelsene. Denne teorien er nå forkastet da det 
ikke er noen gode beviser for at dette finner sted 
eller fordi at det ikke er kjent noen mekanismer 
som medfører at kroppslige forandringer influerer 
det genetiske materialet; (2) Neo-Lamarckisme, 
en teori som sier at karakterer som er ervervet av 
organismene som en respons på faktorer i 
omgivelsene kan overføres og lagres i genomet 
og derfra overføres til avkommet (Se: New-
Lamarckism og Neo-Lamarckism). 
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ACQUIRED IMMUNITY (Adaptive immunity, 
Specific immunity): Opparbeidet eller ervervet 
immunitet som omfatter tre typer: (a) Spesifikk 
immunitet (Se: Active immunity), immunitet som 
erverves i en organisme pga. eksponering mot et 
gitt antigen; kan være humoral eller cellebetinget, 
(b) passiv immunitet (Se: Adoptive immunity), 
immunitet overført gjennom serum med anti-
stoffer eller lymfocytter fra en annen organisme, 
og (c) ikke-spesifikk immunitet (i visse tilfeller), 
ervervet gjennom eksponering mot enkelte virus 
eller ved immunisering med BCG (aktiv immuni-
sering). Se: Immunity. 
 
ACQUIRED IMMUNITY DEFICIENCY SYN-
DROME: Se: AIDS. 
 
ACQUIRED MUTATION: Se: Somatic cell muta-
tion. 
 
ACQUIRED TRAIT: Ervervet karaktertrekk, 
ervervet egenskap, karakter eller egenskap som 
et direkte resultat av miljøets påvirkninger. Se: 
Acquired character. 
 
ACR- (Acri-, Acro-): Prefiks som angir en topp, 
spiss eller tupp. 
 
ACRASIALES: Masse av amøboide celler. 
 
ACRAWL: Kravlende. 
 
ACRE: Acre, utgjør 4 046,9 m2. 
 
ACRID: Skarp, bitter, besk, bitende. 
 
ACRIDINE: Kjemisk stoff som kan forårsake 
mutasjoner i DNA. Derivater av acridin benyttes 
til bl.a. biologisk farging. 
 
ACRIDOPHAGOUS: Som eter grashopper.  
 
ACRIMONIOUS: Som er skarp, bitter. 
 
ACRITARCH: Samlenavn for en gruppe alge-
lignende, runde, encellede eller flercellede mikro-
fossiler (nannofossiler) med en vegg som kan 
være glatt eller pigget. Acritarchenes biologiske 
opphav er ukjent. De levet i fra sen Proterozoisk 
til tidlig Phanerozoisk tid og en antar at de er 
fossiler av de første eukaryoter. Se: Chitin. 
 

ACRO-: Prefiks som betyr tupp, ytterste del. 
 
ACROBLAST: Innen spermatogenese, akroblast, 
Golgi materialet som gir opphavet til akrosomen.  
Se: Acrosome. 
 
ACROBRYOUS: Som vokser fra enden (apex). 
 
ACROCENTRIC (CHROMOSOME): Akrosent-
risk, kromosomer der centromeren er plassert 
nærmere en ende, enn den andre, slik at en arm 
er lang, den andre kort. Under kromosomenes 
bevegelse mot polene under celledelingen, vil 
slike akrosentriske kromosomer være formet som 
en J i motsetning til den normale V-formen hos 
de metasentriske kromosomene. Se: Centro-
mere, Chromosome, Meiosis, Telocentric (chro-
mosome). 
 
ACRODENDROPHILOUS: Det å leve og trives i 
habitater som omfatter tretopper. 
 
ACRODENDROPHILY: Som bebor og lever i 
tretoppene. 
 
ACROGENOUS: Som er uten blomster (bregner, 
moser) der vekst skjer fra enden (apex) av 
hovedstammen.  
 
ACROLEIN: Akrolein, en organisk substans 
(CH2=CHCHO). 
 
ACROMEGALY: Akromegali, kronisk tilstand hos 
voksne personer pga. overproduksjon eller 
hypersensivitet for veksthormoner pga. for 
eksempel en svulst i hypofysen. Tilstanden leder 
til kraftigere benstruktur, grovere hender, føtter 
og ansiktstrekk.  
 
ACRONEMATIC: Glatt, piske-lignende flagell. 
Acroneme, den slanke delen av en flagell. 
 
ACRONURUS: Gjennomskinnelig fiskelarve (i 
familien Acanthuridae).  
 
ACRONYM: Kortord, bokstavord, initialord (for-
kortelse) som blir lest og uttalt som et vanlig ord, 
altså ikke bokstav for bokstav (f.eks. LASER, 
NATO og OPEC). Se: Antonym. 
 
ACROPHILOUS: Som foretrekker å leve i 
områder høyt over havet. 
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ACROPHOBIA: Ekstrem eller irrasjonell frykt for 
høyder, og spesielt når man ikke er noe høyt 
oppe. 
 
ACROPLEUSTOPHYTE: Akropleustofytt, store 
vannplanter som flyter fritt på vannflaten. 
 
ACROSOME: Akrosom, den spisse, hette-
lignende delen (blæren) av tuppen av en spermie 
som inneholder enzymer som kommer ut under 
spermiens kontakt med egget og gjør gjennom-
trengningen av eggets membran mulig. Akro-
somet som regnes som en organell, stammer fra 
Golgi apparatet og er fullt utviklet 5 -10 år etter 
testiklene er utviklet. Se: Acroblast og Golgi 
apparatus. 
 
ACROSYNDESIS: Akrosyndese, ufullstendig 
ende-mot-ende paring av to kromosomer under 
meiosen. Se: Meiosis. 
 
ACROTERIC: Relatert til eller som påvirker 
ekstremitetene.  
 
ACROTROPISM: Akrotropisme, orienterende 
respons hos en plante slik at den videre vekst 
hos planten fortsetter i den retningen som 
veksten opprinnelig begynte. Se: Tropism. 
 
ACRYLAMID GEL: Acrylamid gel, polymer gel 
som benyttes innen elektroforese av DNA og 
proteiner for å måle deres størrelse (Dalton for 
proteiner, basepar for DNA). Acrylamid geler er 
spesielt brukbare ved høyoppløselige DNA sepa-
rasjoner i området av 10 til 100 nukleoider. Se: 
Electrophoresis. 
 
ACRYLIC: Akryl, generell term som beskriver en 
rekke polymerer og co-polymerer der i det minste 
én strukturell komponent eller monomer stammer 
fra akryl eller metaakryl syre eller deres estere 
(f.eks. CH2 = C(CH3)COOR).  
 
ACTH (Adrenocorticotrophic hormone, Cort-
icotrophin): Hormon produsert i den fremre 
hypofyse kjertelen som kontrollerer sekresjonen 
av visse hormoner (corticosteroidene) fra binyre-
kjertelen.  
 
-ACTI- (-actini-, actino-, -actinis): Affiks som 
betyr stråle, utstråle, bestråle. 

 
ACTIC (Littoral, Intertidal): Som angår klippe-
kyster, ofte brukt om sonen mellom høy- og 
lavvann (den intertidale sone). 
 
ACTIN: Aktin, globulært kontraktilt protein i 
muskelvevet som har en relativ molekylvekt på 
44 000 - 60 000 og utgjør en hovedbestanddel i 
mikrofilamentene. Aktiner utgjør en gruppe av 
strukturert relaterte isoproteiner hos høyere 
organismer (utgjør 5 - 10 % av det totale innhold 
av proteiner i en typisk eukaryot celle), og spiller 
en essensiell rolle i cellenes struktur og funksjon. 
Aktin i form av tynne (7 nm) mikrofilamenter er et 
hovedprotein i muskelatur der det er involvert i 
kontraksjonen av muskler og mange andre 
former for intracellulære cellebevegelser i 
samspill med myosin filamenter. En muskel-
fiberenhet består av aktin og myosin som 
sammen utgjør et kontraktilt muskelkompleks 
(aktomyosin), og som utgjør en hovedbestanddel 
i myofilamentenes I- og Z- band i hver sarkomer. 
Aktin finnes også i mikrofilamenter som utgjør en 
del av cytoskjelettet i cellene og medvirker i 
protoktistenes egenbevegelser. Se: Myosin og 
Sarcomere. 
 
ACTINENCHYMA: Stjernefomet cellulært vev. 
 
ACTINIA: Sjøanemone, aktinie, sjørose (Actini-
aria), en orden av koralldyr i underklassen seks-
tallskoraller (Hexacorallia). 
 
ACTINIC: Kjemisk virksom, lys med korte 
bølgelengder; ultrafiolette komponenter mellom 
synlig fiolett lys og røntgenstråler som er i stand 
til å forårsake fotokjemiske reaksjoner, som i 
fotografi.  

 
ACTINIDES: Aktinider, gruppe av grunnstoffer 
med atomnummer fra 89 til 103, og som 
inkluderer uran og plutonium. Alle disse grunn-
stoffene i denne gruppen dannes i kjerne-
reaksjoner eller gjennom radioaktiv nedbrytning. 
Flere emitterer radioaktiv stråling, spesielt de 
mad lang halveringstid. 
 
ACTINIFORM: Aktiniform, stjerneform, har en 
stråleaktig form. 
 
ACTINIUM (Ac): Actinium, naturlig forekom-
mende grunnstoff som er et sølvaktig radioaktivt 
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element og hører til gruppe IIIB i det periodiske 
system (atomnummer 89). Den mest stabile 
isotopen har atommasse (u) 227 (aktinium-228 
forekommer også i naturen), halveringstid 21,7 år 
(det forekommer 22 andre kunstige isotoper). 
 
ACTINOBACILLOSIS: Aktinobasillose, enhver 
infeksjon av dyr eller mennesket i bløtdelene i 
munnhulen, særlig tunga, som forårsakes av 
Gram-negative bakterier i slekten Actinobacillus, 
Hos storfe skyldes bakterien Actinobacillus 
lignieresi, hos sau infiserer denne arten huden og 
indre organer. A. equuli infiserer bl.a. hest, A. 
suis gris, A. actinomycetem-comitans mennesket. 
Alle er opportunistiske patogener.  
 
ACTINOBIOLOGY (Actinology): Aktinobiologi, 
studiet av effektene av stråling på de levende 
organismene. 
 
ACTINOLOGY: (1) Studiet av strålingsaktiviteter; 
(2) Studiet av radiærsymmetriske dyr.  
 
ACTINOMETER: Aktinometer, instrument for å 
måle elektromagnetisk stråling, f.eks. solstråling. 
 
ACTINOMORPHY: Aktinomorfi, radial symmetri 
hos planter. 
 
ACTINOMYCOSIS: Aktinomykose, enhver syk-
dom hos dyr eller mennesket som skyldes 
sopparter i slekten Actinomyces. A. israelii 
infiserer mennesket, A. bovis kveg. Infeksjon 
sitter særlig rundt kjevepartiet. 
 
ACTINORRHIZA: Bakterie-planterot assosiasjon 
hvor nitrogenfikserende rotknoller dannes hos 
visse dekkfrøete blomsterplanter (som ikke er 
belgplanter) som infiseres gjennom rothårene 
med visse strainer av bakterier i slekten Frankia. 
 
ACTINOSTOME: Munnen hos radiærsym-
metriske dyr. 
 
ACTINOTROCH: Aktinotroch, planktonisk larve-
stadium av phronider (Phoronida). 
 
ACTINULA: Aktinula, frittsvømmende larve-
stadium hos visse kolonibyggende huldyr (cni-
darier) som ser ut som en polypp (munnen 
vender oppover) eller meduse (munnen vender 

nedover) og som er dannet fra en ciliert planula 
larve. Se: Planula. 
 
ACTION CHAIN: Reaksjonsrekke, stereotype 
adferds ytringer der responsen fra en aktør er 
stimulusen for en annens neste handling, som 
igjen stimulerer den første, etc. Forekommer 
spesielt under paringsadferd og ritualiserte 
kampscener. 
 
ACTION CURRENT: Aksjonsstrøm, elektrisk 
strøm mellom regioner som er eksitert til områder 
som ikke er det. 
 
ACTION POTENTIAL: (1) Innen nevrologi, 
aksjonspotensial, nerveimpuls, den raske for-
andring i det elektriske potensialet over en 
cellemembran (plasmamembran) når en nerve-
impuls passerer. Impulsen som løper langs 
nervebanen (axonet) forårsaker en lokalisert og 
midlertidig forandring i det elektriske potensialet i 
membranen fra -70mV (hvile-potensialet) til 
+45mV. Forandringen skyldes en tilstrømming av 
natrium-ioner gjennom membranen. Nervestimu-
leringen av muskulatur er basert på samme 
mekanisme (Se: All-or-nothing-law, Impulse og 
Membrane potential): (2) Innen etologi, sann-
synligheten for at et bestemt adferdsmønster skal 
forekomme. 
 
ACTION SPECTRUM. Aksjonsspekteret, effekt-
iviteten elektrisk stråling har til å produsere en 
fotokjemisk reaksjon i forhold til strålingens 
bølgelengde. Aksjonsspekteret for fotosyntesen 
når en topp rundt 670 – 700 nm som korrespon-
derer med maksimum absorbering i absorpsjons-
spekteret til klorofyll.  
 
ACTIUM: Et organismesamfunn på en klippekyst. 
 
ACTIVABLE: Som kan aktiviseres. 
 
ACTIVATE: (1) Aktivisere, sette i bevegelse; (2) 
Skape eller organisere; (3) Innen fysikk, gjøre 
noe radioaktivt; (4) Innen kjemi, aksellerere en 
reaksjon; (5) Innen biologi, omforme noe, f.eks. 
en celle, molekyl eller enzym, til en form som kan 
utføre en spesifikk reaksjon; (6) Behandle noe for 
å øke f.eks. en nedbrytning av kloakk med 
bakterier og lufttilførsel; (7) Gjøre en person 
operasjonsklar. 
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ACTIVATED CARBON: Aktivert kull, aktivkull, 
høyporøst karbon, vanligvis trekull med stor 
overflate per enhetsmasse (så mye som 1 000 
m2 per gram noe som er 10 millioner ganger 
overflatearealet på 1 g vann i en åpen beholder) 
som har evne til å adsorbere andre stoffer. 
Aktivkull benyttes innen bl.a. vann- og luft-
behandling til å fjerne smaks- og luktfrem-
kallende komponenter, fargede stoffer eller andre 
uønskede substanser da det er en meget god 
adsorbent for aromatiske og umettede alifatiske 
væsker og gasser. Tre virkningsmåter kan 
identifiseres ved behandling av avløpsvann med 
aktivt karbon: (a) Adsorpsjon, aktivt karbon 
adsorberer substanser, (b) katalyse, aktivt karbon 
akselerer den biologiske nedbrytningen ved å 
øke reaksjonsraten selv ved lave temperaturer, 
og (c) aktivt karbon kan både adsorbere og frigi 
(desorbere) stoffene på et senere tidspunkt. Alt 
dette gir en bedre rensning av avløpsvann. 
Vannbehandlingen skjer ved at vannet passerer 
gjennom et filter med granulert aktivkull eller 
oppslemmes med aktivkull i pulverform som 
senere skilles ut ved sedimentering eller filtrering. 
Kullfilter (activated carbon filter) er et filter med 
en filtermasse av aktivert karbon i pulverform. 
Aktivt kull som pudder i vannet kan adsorbere 
store mengder med oksygen. Ved siden av 
organiske og uorganiske substanser som ellers 
ville ha blitt lite nedbrutt gjennom de ordinære 
biologiske prosessene, det gjelder de fleste 
giftstoffer. 
 
ACTIVATED MACROPHAGE: Aktivert makrofag, 
makrofag (mononukleær fagocytt) som har blitt 
stimulert av lymfokiner (spesielt interferon) så at 
dens cytotoksiske og baktericidale egenskaper er 
sterkt forøket. 
 
ACTIVATED SILICA: Negativt ladet kolloidal 
oppløsning, dannet ved delvis nøytralisering av 
oppløste natriumsilikater med sure forbindelser. 
Aktiviert silika brukes som en koagulant ved 
kjemisk rensning av vann. 

 
ACTIVATED SLUDGE PANT: Anlegg for bio-
logisk rensning av avløpsvann med suspendert 
bakteriekultur. Aktivert slam er slam som er 
fjernet fra anlegget og inneholder bakterier og 
protozoer som lever og formerer seg på slammet.  
 

ACTIVATION ENERGY (Ea): Aktiveringsenergi 
(uttrykkes i joule per mol av de reagerende 
stoffer), den kinetiske minimumsenergi som 
kolliderende molekyler må ha for at en reaksjon 
skal finne sted. I løpet av prosessen øker 
energien i systemet, for deretter å avta til 
produktets energinivå. Aktiveringsenergien til-
svarer den energibarriere som må overkommes 
for at reaksjonen skal skje, og utgjør forskjellen 
mellom maksimum energi og de reagerende 
stoffers energi. Enzymers funksjon er først og 
fremst at de senker denne aktiveringsenergien i 
mange metabolske reaksjoner. Se: Enzyme. 
 
ACTIVATION PRODUCT: Materiale som er gjort 
radioaktivt som et resultat av at det er blitt 
bestrålt (spesielt) av nøytroner i en kjernereaktor. 
 
ACTIVATOR: (1) Enhver substans som gjør 
andre substanser aktive; (2) Aktivator, protein 
cofaktor som med sitt nærvær medfører at 
promoteren til positivt korrelerte gener eller 
operoner, fungerer, eller en transkripsjonsfaktor 
som forsterker transkripsjonen av et gen gjennom 
å binde seg til en spesiell region (enhancer) på 
DNA; (3) Gen-avhengig protein som stimulerer 
utviklingen av et gitt embryonalt vev eller organ, 
dvs. er morfologisk aktivt; (4) Metall ion som 
fungerer i samspill med et enzym eller dets 
substrat, slik at en reaksjon kan forekomme; (5) 
Ethvert stoff som øker aktiviteten av fremmede 
stoffer i kroppen; (6) Substans som gjennom 
binding til et enzym setter det enzymets aktive 
sted i stand til å binde seg til et substrat. 
 
ACTIVE: Aktiv, levende, virksom; som viser 
bevegelse.  
 
ACTIVE CENTER: Innen immunologi, aktivt 
senter, den del av et enzym molekyl som 
interakterer med et substrat molekyl; stedet der 
aktiveringer og reaksjoner finner sted. 
 
ACTIVE IMMUNITY: Aktiv immunitet, immunitet 
som er ervervet på grunn av kroppens respons 
mot et fremmed antigen; spesifikk immunitet mot 
en sykdom i en organisme gjennom produksjon 
av antistoffer (og/eller utvikling av cellulær 
immunitet) som respons mot antigener som er 
tilført individet enten naturlig gjennom infeksjonen 
eller kunstig. Immuniteten kan ta fra dager til uker 
å utvikle seg, men varer lenge (ofte livslang) og 
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kan lett reaktiveres gjennom senere tilførsel 
(challenge, booster) av antigener. Aktiv immuni-
sering brukes profylaktisk mot sykdommer. Se: 
Acquired immunity, Antigen, Passive immunity og 
Adoptive immunity. 
 
ACTIVE IMMUNIZATION: Se: Immunization. 
 
ACTIVE LAYER: Innen geologi, aktivt jords-
monn, jordlaget i et område med permafrost som 
fryser og tiner over sesongene. 
 
ACTIVE PROCESS: Aktiv prosess, prosess som 
krever og forbruker metabolsk energi. 
 
ACTIVE SITE (Active centre): Innen kjemi, den 
delen av et enzym molekyl som binder seg til 
substratet under dannelse av et enzym-substrat 
kompleks. Egenskapene er avhengig av 
enzymets aminosyrer og den tredimensjonale 
arrangering av enzymets polypeptidkjeder. 
 
ACTIVE TRANSPORT: Aktiv transport, beveg-
elsen av stoffer gjennom membraner i levende 
celler; biologisk mekanisme for transport av 
molekyler eller ioner over en biologisk membran 
og mot en konsentrasjonsgradient (dvs. fra et 
område med lav konsentrasjon til et område med 
høy konsentrasjon). Aktiv transport krever 
metabolsk energi (vanligvis gjennom hydrolyse 
av ATP eller en elektrokjemisk gradient) og er 
ofte assosiert med et spesielt protein eller 
lipoprotein som bærer, dvs. at det absorberte 
molekylet bindes til et protein-bærer molekyl i 
cellemembranen som frakter det til motsatt side. 
Både organiske molekyler og uorganiske ioner 
transporteres inn og ut av både organeller og 
celler og er med på å opprettholde den normale 
ione-balanse i cellene og da spesielt med tanke 
på natrium og kalium ioner som er viktige for 
muskel og nerve aktivitetene. Eksempel på aktiv 
transport er absorpsjonen av aminosyrer i 
tarmveggen hos dyr og mineral opptaket over 
rothårene hos planter. Diffusjon er en passiv 
absorpsjonsprosess og krever ikke energi. Se: 
Diffusion. 
 
ACTIVE UPTAKE: Aktivt opptak, innen fysiologi, 
opptak av ioner gjennom prosesser som krever 
metabolsk energi. 
 

ACTIVITY: (1) Innen biologi, aktivitet, generell 
bevegelse som kan omfatte de enkelte deler av 
en kropp eller hele kroppen. Aktivitet alternerer 
ofte med hvile i en eller annen syklisk rytme; (2) 
Innen kjemi, termodynamisk funksjon, en 
mengde som uttrykker den effektive konsent-
rasjonen av en substans i løsning eller blanding; 
(3) Innen fysikk, antall atomer av en radioaktiv 
substans som disintegrerer i løpet av en 
enhetstid (-dN/dt). Aktiviteten måles i becquerel, 
tidligere målt i curie. Se: Becquerel. 
 
ACTOMYOSIN: Protein kompleks i myofila-
mentene som dannes gjennom interaksjonen og 
koblingen mellom aktin og myosin der fila-
mentene forkortes under muskelkontraksjonen. 
Se: Actin og Myosin. 

 
ACTOPHILOUS: Det å leve og trives på klippe-
kyster. 
 
ACTUALISM (Uniformitarianism): Aktualisme, 
årsakenes kausalitet, den teori at jordens 
forhistorie kan forklares ut fra de naturlige 
prosesser som kan observeres i dag. Med andre 
ord en teori som forsøker å forklare jordens 
utvikling ut fra relativt små naturlige fluktuasjoner 
og hendelser som har operert gjennom hele 
jordens geologiske historie og dermed har kunnet 
produsere omfattende forandringer. Se: Catastro-
phism og Uniformitarianism. 
 
ACTUATE: (1) Tilskynde, sette i gang, sette i 
mekanisk bevegelse eller handling; (2) Påvirke, 
utløse eller bevege til handling på en spesiell 
måte (motivate). 
 
ACUATE: Spisset, kvesset; nåle-formet,  
 
ACUITY: Skarphet, kvasshet. 
 
ACULEATE: (1) Spiss, skarp, med brodd. 
Aculeatus, forsynt med en pigg eller brodd, 
stikkende; (2) Organismer som er utstyrt med en 
stikkebrodd.  
 
ACULEIFORM: Formet som en pigg eller torn. 
 
ACUMINATE: Mer eller mindre raskt avsmal-
ende struktur mot enden; spisset til et skarpt 
punkt. 
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ACUPUNCTATE: Akupunktat, fine overflatiske 
punkter som de er laget med en spiss nål. 
 
ACUPUNCTURE: Akupunktur, terapeutisk met-
ode for å redusere smerte. Akupunktur baserer 
seg på gjennom nålestikk å blokkere kanaler av 
vital energi (vital energy, kalt «qi») som antas å 
strømme gjennom kroppen. Når denne energi-
strømmen blokkeres eller er i ubalanse, oppstår 
sykdommer. Nålene plasseres på kroppen ut fra 
et kart over usynlige kanaler, meridianer, der «qi» 
flyter. Gjennom å stimulere noen av de rundt 365 
akupunkturpunktene basert på kartet, kan man 
igjen oppnå balanse i «qi».   
 
ACUSTIC WAVE (Sound wave): Lydbølge, en 
bølge som går gjennom et fast stoff, gass eller 
væske som et resultat av mekaniske vibrasjoner 
av partiklene i mediet. Bevegelsesretningen til 
partiklene er parallell med bølgens retning, dvs. 
en longitudinell bølge der bølgen består av en 
rekke sammentrekninger og fortynninger av 
mediet. Termen lydbølger er ofte begrenset til det 
mennesket kan høre, fra ca. 20 til 20 000 Hz.  
 
ACUSTOELECTRONICS: Lydelektronikk, studiet 
og bruken av apparater der elektriske signaler 
omformes til lydbølger som sendes ut gjennom et 
fast medium.  
 
ACUTIFOLIATE: Det å ha skarpe blader. 
 
ACUTE: (1) Akutt, sykdom eller medisinsk til-
stand som utvikler seg raskt, men er av kort 
varighet (f.eks. dager) før krisen inntreffer. 
Sykdommen kan ende i helbredelse, men 
vanligvis er symptomene alvorlige (termen 
brukes også om særlig pinefulle eller alvorlige 
forhold). Akutt er det motsatte av kronisk (Se: 
Chronic); (2) Det og samles i en smal vinkel 
(mindre enn 90o) eller å danne et skarpt punkt 
(pointed).  
 
ACUTE INFLAMMATION: Akutt inflammasjon, 
respons hos virveldyr mot infeksjon eller skade, 
karakterisert med rødhet, varme, oppsvulming, 
smerte og av og til med funksjonstap. 
Forandringer skjer i den lokale blodtilførsel og 
hvite blodlegemer (leukocytter, særlig neutrofiler) 
vandrer gjennom endotheliet til det ødelagte 
vevet. 
 

ACUTE-PHASE PROTEIN: Akutt-fase protein. 
proteiner som opptrer i økt antall i serum hos dyr 
i den akutte fasen av en sykdom, omfatter særlig 
C-reaktive proteiner og serum amyloid A protein. 
 
ACUTILINGUAL: Det å ha en skarpt spisset 
tunge eller munnstruktur. 
 
ACYCLIC: Asyklisk, Ikke syklisk, ikke arrangert i 
sirkler eller kranser.  
 
ACYCLIC PARTHENOGENESIS: Asyklisk par-
tenogenese, det kun å reprodusere parteno-
genetisk når den seksuelle fasen i en syklus av 
alternerende generasjoner, er mistet i løpet av 
evolusjonen. Med andre ord, det å reprodusere 
gjennom obligat thelytoki uten seksuelle perioder. 
Se: Anholocyclic parthenogenesis og Thelytoky. 
 
ACYL-CoA (ACAT): Klasse av enzymer kjent 
som acyltransferaser. ACAT overfører amino-acyl 
grupper fra et molekyl til et annet.  
 
ACYL GROUP: Acyl gruppe, funksjonell gruppe 
(RCO-) som er et resultat av å fjerne alle 
hydroksyl-gruppene fra en organisk syre. 
 
ACYLTRANSFERASE: Acyltransferase, et en-
zym som virker på acyl grupper. 

 
ad-: (1) Prefiks som betyr ad, til, rettet mot, inn i, 
ved siden av, nær ved en gitt struktur; (2) Ad 
libitum, etter behag. 
 
ADACTYL: Som mangler fingre, tær eller klør. 
 
ADANAL: Lokalisert nær anus. Se: Adrectal. 
 
ADANSONIAN TAXONOMY: Biologisk klassi-
fikasjonsmetode fra forrige århundre (foreslått av 
Michel Adanson (1727-1806)) hvor relasjonene 
mellom organismene ble definert ut fra antall 
karakterer som organismene hadde felles. Den 
samme grad av verdi (weighting) ble gitt de 
enkelte karakterene. Prinsippet er senere tatt opp 
gjennom den numeriske taksonomi for å unngå 
subjektiviteten i den klassiske taksonomiske 
metodologi. Se: Numerical taxonomy. 
 
ADAPT: (1) Tilpasse, avpasse, tilrettelegge, 
tillempe, bearbeide, justere, gjøre egnet til eller 
passende til en spesifikk bruk eller situasjon; (2) 
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Å tilpasse, forårsake at man overlever eller kan 
reprodusere under nye betingelser; (3) Forandre 
noe for tilpasning til et medium (f.eks. en tekst for 
film, teaterscene eller kringkasting). 
 
ADAPTABILITY: Tilpasningsdyktighet, tilpas-
ningspotensialet til en organisme, genotype eller 
populasjon. En genotype som gir opphav til 
karaktertrekk som er tilpasset en rekke miljøer 
den møter, sies å ha en stor evne til tilpasning, 
noe som kan skyldes fysiologisk eller utviklings-
messig homeostase. Se: Adaptation. 
 
ADAPTATION: (1) Tilpasning, det å tilpasse seg 
en gitt situasjon; (2) Generell tilpasning (general 
adaption), ikke-genetiske, fenotypiske tilpas-
ninger i adferd, fysiologisk akklimatisering gjen-
nom forandringer i metabolske aktiviteter eller 
forandringer i fenotypisk plastiske individer som 
respons mot faktorer i omgivelsene (Se: Adapt-
ability og Adaptedness). Med andre ord, for-
andringer som bidrar positivt til organismens 
tilpasningsgrad, den relative fitness eller sann-
synlighet for overlevelse, uten bakgrunn i den 
evolusjonære forhistorien (Se: Relative fitness). 
F.eks. kan tilpasningen til stress fra omgivelsene 
medføre mer eller mindre kortvarige fysiologiske 
tilpasninger; (3) Genetisk tilpasning (genotypic 
adaptation), en evolusjonær prosess der en 
populasjon eller en organisme har blitt bedre 
tilpasset sitt miljø, dvs. en forandring som resultat 
av naturlig seleksjon. I snever forstand er termen 
begrenset til kun de karaktertrekk som kan sies å 
være et produkt av en seleksjonsprosess for den 
karakteren det er snakk om og der forandringen 
som har forekommet er et resultat av den økte 
fitness karakteren har gitt organismen. Karak-
terene kan omfatte spesielle strukturer eller 
funksjoner som gjør en organisme spesielt 
tilpasset et gitt miljø og som øker deres fitness 
som resultat av en naturlig seleksjon for gitte 
miljøbetingelser i miljøet. Etter evolusjonsteorien 
vil enhver organisme som ikke lengre er tilpasset 
omgivelsene dø ut noe som medfører at alle 
nålevende organismer må være rimelig godt 
tilpasset sitt nåværende miljø. Baksiden er at 
med økt tilpasning til et gitt miljø vil også evnen til 
å tilpasse seg raske miljøforandringer bli 
redusert. Naturlig seleksjon av nedarvbare 
tilpasninger vil over tid lede til nye arter. De 
fundamentale, evolusjonære, genetisk / genotyp-
iske tilpasningene, kan enten referere til den 

evolusjonære prosessen eller til selve produktet 
av tilpasningsprosessen, dvs. karakteren eller 
karaktertrekket som øker en organismens evne til 
å fungere i et gitt miljø, den økologiske nisjen; 
Se: Niche). Evolusjonære genetiske tilpasninger 
gjør at organismer kan utprøve og overleve 
foranderlige (dynamiske) miljøer gjennom at den 
indre integrering og reproduksjonseffektivitet 
(fitness) øker for egen og avkommets del. 
Genetisk tilpasning involverer mutasjon og 
seleksjon, de mutante individene i en gitt 
populasjon som er genetisk bedre tilpasset blir 
over tid tallmessig dominante. Siden levende 
organismer er et produkt av en lang utvikling, er 
tilpasningen relativ, avhengig av tid. De genetiske 
modifiseringene som gir et harmonisk sam-
virkende gen-sett under relativt stabile omgiv-
elser, bygges opp og bevares over genera-
sjonene gjennom den naturlige seleksjonen og 
de evolusjonære prosessene. De evolusjonære 
tilpasningene innen arter kan følge forskjellige 
utviklingslinjer: (a) Evolusjonært forskjellige 
former av organismer kan ha tilsvarende 
tilpasninger når det gjelder f.eks. det å bevege 
seg, ete eller forsvar, dvs. tilpasningen er 
konvergent (convergent adaptation), og (b) nært 
relaterte arter eller slekter kan ha blitt tilpasset 
forskjellige typer av miljø, dvs. tilpasningen er 
divergent (divergent adaptation), eller det har 
foregått en adaptiv radiasjon (adaptive radiation); 
(4) Sansemessig tilpasning, forandringer (økt 
eller redusert) i grad av sensivitet (accomodation, 
sensory adaptation), dvs. en forandring i muskel- 
eller nervevev på grunn av kontinuerlige 
stimuleringer (for eksempel øyets synsjusteringer 
til sterkt eller svakt lys); (5) Klimatilpasning, 
tilpasninger til aktuelle eller forventede klimatiske 
effekter i menneskets miljø der tilpasningene har 
som formål å moderere eller unngå skade-
virkningene eller utnytte eventuelle fremtidige 
fordelaktige muligheter. Se: Acclimatization, 
Accomodation, Genotype og Phenotype. 
 
ADAPTATION CAPACITY: Tilpasningskapasitet, 
evnen systemer, institusjoner, mennesket eller 
andre organismer har til å tilpasse seg potensielt 
skadelige miljøforandringer, ta vare på mulig-
hetene og respondere mot konsekvensene av på 
miljøforandringer.   
 
ADAPTEDNESS: Tilpasningsevne, grad av til-
pasning en organisme har til omgivelsene; den 
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funksjonelle overlegenhet en spesiell fenotype 
(genotype) eller en populasjon har til å overleve 
og reprodusere i et gitt miljø i forhold til en annen 
tilsvarende organisme eller gruppe. Se: Adap-
tation. 

 
ADAPTIOGENESIS: Adaptiogenese, dannelsen 
eller produksjonen av nye tilpasninger hos lev-
ende organismer. Se: Adaptation. 

 
ADAPTION: Se: Adaptation. 
 
ADAPTION TYPE: Se: Ecotype. 
 
ADAPTIVE: Adaptiv, istand til å vise tilpasninger; 
forandringer og karaktertrekk hos en organisme 
som er livsbevarende, dvs. øker livsevnen, 
overlevelse og reproduksjonsraten. En adaptiv 
karakter eller egenskap er en strukturelt eller 
funksjonelt karakteristika ved en organisme som 
muliggjør eller øker sannsynligheten for over-
levelse og reproduksjon. 
 
ADAPTIVE BREAKTHROUGH: Tilpasnings-
gjennombrudd, markert evolusjonær forandring 
som medfører at en spesiell tilpasning er oppstått 
som gir en populasjon eller takson mulighet for å 
kolonisere en ny adaptiv sone. Se: Adaptive 
zone. 
 
ADAPTIVE CAPACITY: Adaptiv kapasitet, den 
genetisk bestemte fysiologiske toleranse en 
organisme eller art har mot omgivelsene. 
 
ADAPTIVE DIVERGENCE: Adaptiv divergens, 
dannelsen av nye evolusjnære former fra et felles 
opphav pga. tilpasninger til forskjellige miljø-
forhold. 
 
ADAPTIVE GENE COMPLEX: Adaptivt gen-
kompleks, sett av gener som sammen gir høy 
fitness og kombinert med andre gener mye 
lavere fitness. Slike komplekser kan oppstå kun 
når det forekommer ikke-additive interaksjoner 
mellom loci. Se: Fitness. 
 
ADAPTIVE IMMUNITY: Se: Acquired immunity. 

 
ADAPTIVE LANDSCAPE (Adaptive surface, 
Adaptive topography): Adaptivt landskap, til-
pasningslandskap, figurativ modell som beskriver 
grad av fitness hos en organisme i form av et 

topografisk kart (et landskap med fjelltopper og 
daler) som en funksjon av genotypen, dvs. en 
metafor brukt for å beskrive interaksjonen mellom 
organismer og miljøet der de tilpassede 
genotypene (artene) som er i stand til å okkupere 
visse økologiske nisjer, er tegnet som adaptive 
topper adskilt av adaptive daler som repre-
senterer utilpassede genkombinasjoner. Med 
andre ord, landskapet eller overflaten presen-
teres som en tredimensjonal grafisk fremstilling 
av fitness til organismene i form av et topografisk 
kart (med f.eks. alle mulige kombinasjoner av 
allelfrekvenser for forskjellige loci i et plan og 
gjennomsnittsfitness for hver kombinasjon i den 
tredje dimensjonen). Topper og daler sym-
boliserer fordelingen av de adaptive områdene, 
der bakketoppene utgjør tilpasningstopper 
(adaptive peaks) og der bunnen i dalene mellom 
toppene, symboliserer «ingenmannsland» for 
organismene, dvs. det forekommer en rekke av 
adaptive daler (adaptive valleys). De tilpassede 
(fit) genotypene (artene) som lever i en gitt 
økologisk nisje blir fremstilt som tilpasningstopper 
adskilt av daler som representerer dårligere 
tilpassede gen-kombinasjoner. Populasjonene 
beveger seg gjennom landskapet i løpet av 
evolusjonen. De evolusjonære trendene er 
veiene til tilpasningstoppene, de adaptive 
toppene, og evolusjonsratene tilsvarer hastig-
heten oppstigningen til toppene skjer med. Se: 
Adaptive peak, Fitness og Niche. 
 
ADAPTIVE NORM: Adaptiv norm, det mer eller 
mindre stabile kompleks som den genetiske 
diversitet utgjør innen en veltilpasset populasjon. 
 
ADAPTIVE PATHWAY: Adaptiv vei, serie av 
mindre tilpasninger (adaptive steps, akkumu-
lering av små adaptive forandringer) istedenfor 
ett mer markert, og som fører en populasjon eller 
takson fra en adaptiv sone til en annen. Se: 
Adaptive zone. 
 
ADAPTIVE PEAK (Adaptive peaks and val-
leys): Adaptiv topp, tilpasningstopp, topp i et 
symbolsk adaptivt landskap (Se: Adaptive 
landscape) som viser tilpasningsverdien til de 
genotypiske kombinasjonene, dvs. en referanse 
(fra et evolusjonært synspunkt) til relasjonene 
mellom organismer og miljøet i form av et 
topografisk kart. Tilpasningstoppen kan sies å 
være en hypotetisk tilstand i en populasjon der 
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kombinasjonen av allelene i populasjonen er 
bedre tilpasset omgivelsene enn noen annen 
kombinasjon av alleler. Grupper av relaterte 
genotyper (allel-frekvenser eller kombinasjoner 
av allel-frekvenser ved to eller flere loci) gjør 
populasjonene (eller artene) i stand til å leve i 
gitte økologiske nisjer som tilsvarer toppene på 
forskjellige steder på et topografisk kart, adskilt 
fra hverandre med «adaptive daler» som tilsvarer 
mindre tilpassede genkombinasjoner (Se: Adap-
tive valleys). Populasjonene til en gitt art vil derfor 
ha større tetthet på de adaptive toppene og være 
mer sparsomt utbredt i dalene, dvs. enhver topp 
tilsvarer en spesiell konfigurasjon av gen (allel) 
og genotype frekvenser karakteristisk for en 
populasjonslikevekt og (relativt) stabilisert gjen-
nom en kompleks interaksjon av motvirkende 
krefter. Modifiseres en av disse samvirkende 
faktorene kan følgende skje: (a) En kompen-
serende tilpasning i responsene til populasjonen 
mot de andre faktorene, (b) vandring av popula-
sjonen fra en slik likevektstilstand over dalen 
(valley) til en annen tilpasningstopp, noe som kan 
kreve en stor grad av ombygging av gen poolen. 
(en slik overgang til en ny tilpasningstopp er 
forbundet med dannelse av intermediære stadier 
som kan være mer eller mindre ubalansert), eller 
(c) utdøing av de spesielle genkombinasjonene i 
tilfelle at ingen nye mutasjoner oppstår (eller har 
oppstått til gal tid) som kan skape tilpasnings-
dyktige genkombinasjoner, dvs. den opprinnelige 
tilpasningstoppen går også tapt. Konstruksjonen 
av landskapet skjer ved at alle genotypene 
plottes på et plan, desto nærmere de er jo mer 
like er de hverandre. I ordinaten plottes den 
adaptive verdien disse genotypene har i det 
angjeldende miljø (Se: Adaptive value). På denne 
måten oppstår et landskap med topper adskilt av 
daler, der hver genotype (populasjon) er repre-
sentert som en region (punkt) på overflaten. 

 
ADAPTIVE RACE: Adaptiv rase, en rase som er 
fysiologisk adskilt, og ikke morfologisk. 

  
ADAPTIVE RADIATION: (1) Adaptiv divergens, 
adaptiv divergerende utvikling, evolusjon av øko-
logisk og fenotypisk diversitet innen en raskt 
forøkende (multipliserende) utviklingslinje (av-
stamningslinje; Se: Lineage); divergerende 
evolusjon hos to eller flere forskjellige former av 
organismer av samme opphav og utviklingslinje 
(samme relativt primitive, uspesialiserte takso-

nomiske gruppe) gjennom naturlig seleksjon og i 
løpet av en relativ kort tidsperiode. Hver form blir 
spesialisert og tilpasset sin egen spesifikke 
lokalitet, habitat eller økologiske nisje, dvs. får 
forskjellig økologisk rolle og livsstil (Se: Adaptive 
zone). Prosessen kan føre til dannelsen av nye 
arter. Adaptiv divergens er spesielt antatt å 
forekomme når en art kommer inn i et nytt 
område, der det kan sies å forekomme mange 
tomme nisjer. Det er antatt at mangelen på 
konkurranse i slike miljøer medfører store 
muligheter for at deler av populasjonen kan 
utvikle nye tilpasninger som etterhvert kan bli til 
nye arter; (2) Kladogenese (Se: Cladogenesis); 
(3) Hypotetisk prosess der en generalisert form 
gir opphav til et antall spesialiserte typer; evolu-
sjon fra generaliserte primitive arter til forskjellige 
spesialiserte arter hvor hver er tilpasset sin egen 
distinkte livsstil. Se: Convergent evolution, 
Explosive evolution, Hawaiian radiation og Paral-
lel evolution. 
 
ADAPTIVE SELECTION: Adaptiv seleksjon, 
seleksjon som produserer fenotypisk likhet som 
et resultat av tilpasninger til omgivelsene. 
 
ADAPTIVE SIGNIFICANCE: Se: Survival value. 
 
ADAPTIVE STRATEGY: Adaptiv strategi, det 
totale antall miljøtilpasninger hos en art. 
 
ADAPTIVE SURFACE (Adaptive topography): 
Se: Adaptive landscape. 
 
ADAPTIVE TYPE: Adaptiv type, populasjon eller 
takson som har spesielt godt tilpassede morfo-
logiske karakterer som er karakteristisk for et 
spesielt miljø eller livsstil. 
 
ADAPTIVE VALLEY: Adaptiv dal, en dal i et 
adaptivt landskap. Se: Adaptive landscape og 
Adaptive peak. 

 
ADAPTIVE VALUE (Darwinian fitness, Fitness, 
Selective value): Adaptiv verdi, balansen mellom 
de genetiske fordeler og bakdeler som bestem-
mer en genotype eller organismes evne til å 
overleve og reprodusere (dens fitness) i et gitt 
miljø. Den som er best tilpasset av genotypene 
eller individene, er den som produserer det 
relativt største antall avkom som blir kjønns-
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modne og kan reprodusere i miljøet. Se: Fitness 
og Survival value. 
 
ADAPTIVE ZONE: Adaptiv sone, en miljømessig 
hovedsone som organismer kan tilpasses til; et 
sett av økologiske nisjer i en sone som kan være 
okkupert av forskjellige typer av organismer som 
utnytter de relativt identiske resursene på samme 
måte. Innen evolusjonsbiologi, et begrep om den 
økologiske utviklingsretning taksa gjennomløper. 
Nisjene refererer til oppdelingen av ressursene 
innen den adaptive sonen, dvs. relativt like 
økologiske nisjer som okkuperes av relaterte 
former (ofte høyere taksa) når det gjelder leve-
måte og organisasjonsnivå. 
 
ADAXIAL: (1) Mot, eller rettet mot aksen eller 
senterlinjen; (2) På motsatt side, f.eks. av et blad. 
Se: Abaxial. 
 
ADAPTOR RNA: Se: tRNA. 
 
ADAXIAL: Forekommer på siden av, eller som 
vender mot en akse. 
 
ADDENDUM (pl. Addenda): (1) Addendum, til-
føyelse, tillegg, ting lagt til (addition); (2) Appen-
diks, supplement, vedlegg eller bilag til en bok 
(appendix). 
 
ADDER: Hoggorm, huggorm (Vipera berus), én 
av mer enn 200 arter i hoggormfamilien 
(Viperidae). Hoggorm er den eneste som lever 
fritt i Nord-Europa, og en av tre frittlevende 
slangearter i Norge, og den eneste som er giftig. 
De to andre slangene er buorm (Natrix natrix) og 
slettsnok (Coronella austriaca). Hoggormen er 
fredet i Norge. Stålorm (sleva, sleve, Anguis 
fragilis) som er den eneste norske represen-
tanten for familien stålormer (Anguidae), er ikke 
en slange uten ben, men en øgle. 
 
ADDICT: (1) Avhengig, vie (seg til), tilvenne seg 
til noe på en regulær eller avhengig basis; hengi 
eller involvere seg entusiastisk til noe vane-
messig; (2) Stoffmisbruker, misbruker, narkoman; 
kronisk, medisinsk, fysiologisk eller psykologisk 
avhengighet av et vanedannende narkotisk stoff, 
adferd eller aktivitet.  
 
ADDITION: (1) Innen matematikk, addisjon, for 
positive heltall (Se: Integer), det å øke med et 

bestemt antall tillegg på én (1), eller andre 
tilsvarende operasjoner innen matematikk som 
omfatter matematiske størrelser, men ikke tall; 
(2) Forøkelse, utvidelse, prosessen eller hand-
lingen å tillegge eller forene noe til noe annet 
(typisk sett for å gjøre det større) (increase); (3) 
Tilsetning, tilvekst, noe som er tilsatt; (4) Innen 
kjemi, kjemisk kombinasjon av substanser til et 
enkelt produkt.  
 
ADDITION MUTATION: Se: Insertian mutation. 
ADDITIVE: Innen næringsmiddelindustrien, ad-
ditiv, tilsetningsstoff, ethvert naturlig eller kunstig 
kjemisk stoff som blir tilsatt mat for bl.a. å øke 
varigheten (salt eller nitrater), forandre fargen, 
klarheten, lukten, fuktigheten, konsistensen eller 
forbedre matkvaliteten (vitaminer eller mineraler). 
Bruken av slike additiver er regulert gjennom lov 
og hvert godkjent stoff er gitt et offisielt E 
nummer. 

 
ADDITIVE FACTOR: Additiv faktor, ethvert gen i 
en gruppe av ikke-allele gener som virker på 
samme fenotypiske karakter, slik at hver og en 
adderes og forsterker effekten i fenotypen. 
 
ADDITIVE GENES: Additive gener, gener som 
samvirker, men som ikke viser noen dominans 
hvis de er alleler, eller ingen epistase hvis de er 
ikke-alleler. Se: Dominance og Epistasis. 
 
ADDITIVE GENETIC VARIANCE (Additive 
variance): Innen genetikk, additiv genetisk 
varians, den varians som oppstår i fenotypen 
som et resultat av genenes additive effekter; den 
genetiske varians som er assosiert med 
gjennomsnittseffekten ved og erstatte et allel 
med et annet. Se: Breeding value og Heritability. 
 
ADDITIVE PROCESS: Innen fysikk, additiv 
prosess, en prosess der nesten enhver farge kan 
produseres gjennom blanding av lyset av tre 
farger, kalt de additive primærfargene, vanligvis 
rødt, grønt og blått. Hvitt lys dannes gjennom å 
blande like mengder av rødt, grønt og blått, gult 
fra en blanding av rødt og grønt lys. Farge-
fjernsyn bruker en slik additiv prosess for å 
danne fargene.  
 
ADDITIVE RECOMBINATION: Innen genetikk, 
additiv rekombinasjon, gen rekombinasjon som 
skjer ved innlemmelse i et genom av en ny 

https://no.wikipedia.org/wiki/Art
https://no.wikipedia.org/wiki/Hoggormfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Slanger
https://no.wikipedia.org/wiki/Gift
https://no.wikipedia.org/wiki/Buorm
https://no.wikipedia.org/wiki/Slettsnok
https://no.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5lormer
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98gle
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sekvens av DNA uten et tilsvarende tap av DNA i 
genomet. Se: Recombination. 
 
ADDITIVE VARIANCE: Innen genetikk, additiv 
varians, genetisk variasjon som skyldes additive 
gener. Se: Additive genes. 

 
ADDIVITY: Innen statistikk, statistiske variable 
størrelser som ikke samvirker eller påvirker 
hverandre, slik at den kombinerte effekt tilsvarer 
kun summen av deres separate effekter. 
 
ADDLE: (1) Råtten, bedervet, fordervet, morken 
(rotten); (2) Tom, hul, gold; (2) Forvirre, forårsake 
at noen tenker uklart (bewilder, confuse, muddle). 
 
ADDLED: Egg som ikke klekkes. 
 
ADDUCENT: Leder eller beveger seg mot. Se: 
Abducent. 
 
ADDUCT: Addukt, det å bevege seg mot 
hverandre eller mot en midtlinje (kroppens midt-
linje). Adductor (depressor), adduktor, muskel 
som drar et lem mot kroppens hovedakse eller 
som drar to deler mot hverandre. Se: Abduct. 
 
ADECIDUATE: (1) Det å ikke falle av eller tapes 
(nondeciduate); (2) Innen botanikk, eviggrønn 
(evergreen). 
 
ADELOMORPHIC: Adelomorfisk, det å ha en 
ubestemmelig, uklar eller utydelig form.  
 
ADELONYMY: Tilstanden til et organ som gjør 
det umulig å oppnå en klar taksonomisk 
(nomenklaturisk) bestemmelse.  
 
ADELPHOGAMY: Adelfogami, sib-pollinering, 
befruktning mellom to forskjellige individer som 
stammer vegetativt fra den samme morplanten; 
paring mellom pollen og stigma som kommer fra 
to forskjellige individer, men som stammer fra 
samme morplante. Se: Backcross. 
 
ADELPHOPARASITE: Adelfoparasitt, organ-
isme som er parasittisk på en systematisk nært 
relatert vertsorganisme. Se: Alloparasite. 
 
ADELPHOPHAGY: Adelfofagi, fusjon av to gam-
eter av samme sex. 
 

ADELPHOTAXY: Adelfotaksi, gjensidig tiltrek-
ning mellom sporer etter sporedannelsen. 
 
ADELPHOTYPE (Isocotype): Adelfotype, topo-
type innsamlet samtidig med de opprinnelige 
eksemplarene av en art, men som ikke utgjør en 
del av typeserien. Se: Topotype og Type. 
 
ANDENDRIC (Adendritic): Det å mangle grener 
eller dendritter. Se: Dendrite. 
 
ADENIFORM. Kjertellik, med form lik en kjertel. 
 
ADENINE (6-aminopurine, A): Adenin, en av 
purin basene i nukleotidene i nukleinsyrene DNA 
og RNA. I dobbelttrådet DNA pares adenin med 
thymin (AT, adenine-thymine). Se: DNA, 
Nucleotide og Nucleic acid.  
 
ADENOBLAST: Adenoblast, en embryonal kjer-
telcelle. 
 
ADENOCARSINOMA: Et farlig (malignant) neo-
plasma i det glandulære epitel. Adenoma, ethvert 
neoplasm i glandulære epiteler.  
 
ADENOIDS: Polypper, vev i halsen like bak 
nesen som sammen med mandlene (tonsils) 
utgjør en del av det lymfatiske system som 
fjerner infeksjoner og balanserer kroppsvæsker.   
 
ADENOSE: Glandulær. 
 
ADENOSINE: Adenosin, nukleoside som er 
dannet ved at et adenin molekyl er koplet til et D-
ribose sukker molekyl ved hjelp av en ß-glykosid 
binding. Fosforylerte former (fosfat-ester deri-
vater) av adenosin (AMP, ADP, ATP) er av 
fundamental biologisk betydning som bærere av 
den kjemiske energien i cellene. Se: ATP. 

 
ADENOSINE DIPHOSPHATE (ADP): Adenosin 
difosfat, produktet av ATP-defosforulering ved 
hjelp av ATPaser. ADP omformes til ATP ved 
hjelp av ATP syntaser. Se: Adenosine triphos-
phate. 
 
ADENOSINE MONOPHOSPHATE (AMP): 
Adenosin monofosfat. Se: Adenosine triphos-
phate. 
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ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): Adenosin 
trifosfat, stabilt høyenergimolekyl med mange 
funksjoner, i sine fosfatbindinger er energi 
produsert gjennom fotosyntesen eller den cellu-
lære respirasjonen, lagret. Energien blir benyttet 
til de kjemiske reaksjonene i cellene gjennom 
forskjellige metabolske prosesser når ATP 
hydrolyseres til ADP. ATP er av fundamental 
betydning som bærer av energi i alle levende 
organismer og fundamentalt viktig i den biolog-
iske energimetabolismen. I cellene er ATP 
involvert i overførselen av fosfatbundet energi. 
Kjemisk sett er ATP et coenzym og består av 
adenin, D-ribose og tre fosfatgrupper kovalent 
bundet til hverandre (den kjemiske formelen er: 
C10H16N5O13P3; ADP har to og AMP én fosfat-
gruppe). Disse fosfatbindingene kan gjennomgå 
hydrolyse og gi enten ett molekyl ADP (adenosin 
difosfat) og uorganisk fosfat eller ett molekyl AMP 
(adensosin monofosfat) og pyrofosfat. Begge 
disse reaksjonene frigjør en stor mengde energi: 
30,6 kJ/mol-1 ved pH 7 for hver fosfatgruppe). 
Denne energien brukes til å drive de metabolske 
funksjonene, dvs. de biokjemiske reaksjonene 
som f.eks. muskelsammentrekningene, den 
aktive transporten av ioner og molekyler over 
cellemembranene og syntesen av biomole-
kylene. De fleste ATP-styrte reaksjonene trenger 
Mg²+ ioner som cofaktor (Se: Cofactor). ATP 
regenereres gjennom fosforylering (katalyseres 
av enzymet adenylate cyclase) av cAMP og ADP 
gjennom bruk av den kjemiske energien fra 
oksidering av maten gjennom glykolysen og 
Krebs syklus, dvs. blir produsert under fos-
foryleringsreaksjonene under respirasjonen og 
fotosyntesen hos plantene. ATP er den 
universelle energikilden for biokjemiske reak-
sjoner, lagringsmåten og kilden for metabolsk 
energi. Se: ATPase. 

 
ADENOTROPHIC VIVIPARITY: En form for 
vivipari hos enkelte insekter der egget klekkes og 
larven tilbakeholdes i hunnens uterus der den får 
næring via spesielle kjertler til den er fullt utviklet. 
 
ADENOVIRUS: Adenovirus, en gruppe DNA-
virus som en finner i rotter, fugl, kveg, aper og 
mennesket. Menneskets adenovirus er dobbelt-
trådete, nakne DNA virus som forårsaker akutte 
infeksjoner i luftveiene som kan minne om vanlig 
forkjølelse, ved siden av i tarmsystemet og øyet. 
De kan også være involvert i dannelsen av 

tumorer. Smitter gjennom dråpesmitte eller ved 
kontakt med infiserte gjenstander, smitte skjer 
særlig innen familien. Inkubasjonstiden varierer 
fra 5 - 10 dager. Pasienten er smittefarlig så 
lenge symptomer er til stede. 
 
ADEQUATE (Adequacy): Adekvat, formåls-
tjenlig, eget; tilstanden eller kvaliteten å være 
god, egnet eller hensiktsmessig nok, eller 
tilstrekkelig nok i mengde til å møte behovene.  
 
ADERMATE: Gjennomsiktig kutikula i en puppe 
slik at vinger og andre deler i det voksende 
insektet kan sees. Se: Cuticle. 
 
ADH: Se: Antdiuretic hormon. 
 
ADHERE: (1) Henge fast på, henge ved, fast-
holde, klebe seg til, være festet (Se: Adherence); 
(2) Være tilhenger av, hengiven eller en støtte for 
noe; (3) Overholde og utføre en plan eller aksjon 
uten avvik. 
 
ADHERENCE (Adhesion, Attachment): (1) 
Gripeevne, det å henge fast, det å holde fast; 
trofast, troskap; (2) Innen bakteriologi, det å feste 
seg til overflaten av vertens celler. Etter at 
bakterien har kommet inn i kroppen er dette det 
første viktige steg i infeksjonsprosessen. (Attach-
ment benyttes spesielt for parasitters feste på 
verten, mens adhesion benyttes generelt for 
mikroorganismer.) Adherence junctions, spesiali-
serte kontaktsteder mellom særlig epitelcellene, 
der cellemembranene er adskilt av et mellomrom 
på 15 – 25 nm som er fylt av et filamentøst 
materiale. Se: Adsorption (2) og Adhesion. 
 
ADHERENT: (1) Klebrig, som binder, som heng-
er fast; forbundet; (2) Troende eller talsmann for 
en spesiell idé eller trossamfunn; (3) Tilhenger av 
et parti, leder eller profesjon. 
 
ADHESION: Adhesjon, fastklebing, sammen-
klebing, det å holde (fast) på, interaksjonen 
mellom to overflater nær hverandre som får dem 
til å hefte fast til hverandre. Fenomenet skyldes 
molekylære krefter. Et adhesiv (adhesive) er et 
stoff som kleber flater sammen og kan ha et 
animalsk, vegetabilsk eller syntetisk opphav. 
Mikroorganismer bindes ofte spesifikt eller ikke-
spesifikt, til et underlag (substratum) eller til 
andre celler. Adhesjonen eller attraksjonen 
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mellom en mikroorganisme og en celle, er det 
første stadium i patogenesen og en viktig virulens 
faktor. Se: Adherence. 
 
ADHESION ORGANS: Festeorganer hos tallrike 
virvelløse dyr som benyttes for å kunne feste seg 
til diverse overflater. 
 
ADHESIVE GLAND: Kjertel hos et virvelløst dyr 
som produserer et klebrig sekret. 
 
AD HOC: Til dette, med dette for øye. 
 
ADIABATIC: Adiabatisk, uten tap eller opptak av 
varme; termodynamiske prosesser der varme 
hverken opptas eller forlater systemet som når 
f.eks. en gass eller væske blir sammentrykt eller 
utvidet i en sylinder der sylinderen ikke medfører 
noen overførsel av varme mellom gassen og 
omgivelsene. Eller som når luftmasser stiger opp, 
lufttrykket avtar og luftmassen utvides adiabatisk 
i atmosfæren. Siden den kan hverken oppta eller 
tape varme vill temperaturen falle da den utvides 
og fyller et større volum. Med andre ord, 
adiabatisk refererer til de forandringer i 
temperatur som forekommer når en gassmengde 
blir sammentrykt (oppvarmet) eller utvidet 
(avkjølt) uten ytre oppvarming eller avkjøling. Det 
gir opphav til en adiabatisk temperaturprofil som 
benyttes som grunnlag for sammenligninger av 
de aktuelle temperaturprofilene fra bakken og 
oppover og kan derfor si noe om luftbetingelsene 
på stedet. Se: Diabatic, Lapse rate og Neutral 
atmosphere. 
 
ADIAPHANOUS (Adiaphanus): Som er opak, 
ugjennomsiktig, ugjennomskinnelig; ugjennom-
trengelig for lys. Se: Opaque. 
 
ADIATHERMIC: Adiatermisk, ikke mottagelig for 
varmegjennomgang. 
 
ADICHOGAMY: Adichogami, samtidig modning 
av de hannlige og hunnlige reproduksjons-
organene til en plante eller hermafrodittisk 
organisme. Se: Dichogamy. 
 
ADIENCE: Adiens, bevegelse mot en stimulus; 
reaksjonen hos en organisme som medfører at 
den nærmer seg. Adient, det å vende mot eller 
nærme seg en stimuleringskilde. Se: Abience. 
 

AD INFINITUM: Som fortsetter i det uendelige (ut 
fra en eller annen lov). 
 
AD INT. (Ad interim): Forkortelse for: Foreløpig, 
provisorisk, inntil videre. 
 
ADIPOCYTE (Fat cell, Lipocyte): Fettcelle, cel-
ler i fettvev, et løst bindevev spesialisert til å 
lagre fett. Se: Adipose tissue. 
 
ADIPOGENESIS: Adipogenese, det å danne fett 
eller fettvev. 

 
ADIPOSE: Fet, fetladen, fettfylt, fettholdig; Adi-
pose tissue, dyrisk fettvev som omfatter runde 
celler fylt med fett. Hos pattedyr finnes de større 
fettvevene under huden, rundt nyrene og hjertet. 
Adipose fin, adiposen, laksefiskenes fettfinne 
bakerst på ryggen. 
 
ADIPOSE TISSUE: Fettvev, bindevevet under 
huden (subkutant) og spesielt rundt de viktige 
organene som hjerte og nyrer, og som består av 
aggregerte, store celler som inneholder fett og 
olje. Det er en energireserve, gir beskyttelse og 
isolasjon. Se: Fat. 
 
ADIPOSIS: (1) Infiltrering av et organ eller 
kroppsdel med fett; (2) Obesity, overvekt. 
 
ADIT: Adgang, gang, inngang.  
 
ADITUS: Anatomisk åpning eller passasje til en 
struktur eller kroppsdel. 
 
ADJACENT: Nærliggende, hosliggende, tilgren-
sende, sammenstøtende. 
 
ADJACENTLY SYMPATRIC: Se: Parapatric. 
 
ADJOIN: (1) Legge til, sette til, tilføye; (2) Grense 
til, støte til, ligge i kontakt med.  
 
ADJUST: (1) Justere, regulere, innstille, utjevne; 
prosessen å balansere motstridende behov; (2) 
Tilpasse, bli vant til en ny stuasjon (adapt); (3) 
Manipulere for å opprette normale funksjoner, 
f.eks. ledd i kroppen; (4) Bringe i orden, rette på, 
avklare, korrigere (rectify, resolve, settle). 
 
ADJUSTMENT: (1) Korrigering, omstilling, modi-
fisering, tilpassing; det å justere eller være 
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justert; (2) Innen biologi, tilpasning, adferds- eller 
funksjonell respons og tilpasning hos organismer 
til forandringer i omgivelsene; (3) Forlik eller et 
oppgjør av gjeld eller krav. 
 
ADJUSTOR NEURON: Et neuron som er 
hverken er sensorisk eller motorisk, men som 
korrelerer aktivteten av dem begge. 
 
ADJUVANT: (1) Hjelpende, medhjelp, hjelpe-
middel; (2) Innen immunologi, adjuvans, enhver 
ikke-antigenetisk substans som sammen med 
(før eller etter) et antigen øker produksjonen av 
antistoffer og fremmer utviklingen av en inflam-
matorisk respons og cellulære immunreaksjoner 
som medfører en økning og tilstrømming av 
antistoffproduserende celler. Ajuvans benyttes 
terapeutisk ved produksjonen av vaksiner for 
immunisering (det mest brukte er Freund's 
adjuvant), da den øker både mengden og 
lengden på produksjonen av antistoffer mot små 
mengder av antigener. 
 
ADLER TEST: Test for påvisning av Leishmania 
spp, sykdom foårsaket av parasittiske protozoer 
som smitter mennesket via blodsugende sand-
fluer (spesielt i underfamilien Phlebotominae). 
 
AD LIB(ITUM): Forkortelse for: Etter behag, så 
mye og så ofte som nødvendig eller ønskelig; 
som forekommer, benyttes eller fordeles så ofte 
som det er nødvendig eller ønsket.  
 
ADMEASURE: (1) Tilmåle, fordele; (2) Noe tilført 
gjennom blanding; et blandingsprodukt (mixture). 
 
ADMEDIAL (Admedian, Mediad): Nær median-
planet, det midtre planet. Se: Mediad.  
 
ADMIXTURE: (1) Blanding (mixture), noe produ-
sert gjennom å blande; (2) Noe tilsatt for å lage 
en blanding, spesielt den minste ingrediensen, 
minste bestanddelen; (3) Det å blande, sette noe 
til noe annet, eller selve tilstanden å bli blandet. 

 
ADNATE: Adnat, være nær til, forent eller 
smeltet sammen med et annet organ eller 
struktur; det å vokse på eller være festet på hele 
dets lengde. 
 
ADNEURAL: Ved siden av en nerve.  

AD NOTAM: Ad notam, å ta ad notam, å huske 
på, legge merke til, merke seg, legge seg på 
sinne. 
 
ADOLESCARIA: Cercarie (haleikte) eller meta-
cercarie stadium hos iktene. Se: Cercaria(e). 
 
ADOLESCENCE: Ungdomsalder, pubertetsalder, 
oppvekst, tenåring, et utviklingsstadium hos 
mennesket som omfatter tenårene mellom slutten 
på barndommen (infancy, childhood) og begyn-
nelsen på det voksne liv (adulthood). Perioden 
kan karakteriseres ved en rekke forandringer 
assosiert med forskjellige fysiske og psykiske 
forhold knyttet til utviklingen av reproduksjons-
systemet. Puperteten (puperty) begynner med 
menstruasjonssyklus hos hunnene og tilsyne-
komsten av sekundære kjønnskarakterene hos 
begge kjønn. Hos hannene kontrolleres utvik-
lingen av kjønnskarakterene av hormonet 
testosteron, hos hunnen av hormonet østrogen. 
Se: Juvenile, Menstrual cycle, Oestrogen, Pup-
erty, Secondary sexual characteristics og Youth. 
 
ADOPT: (1) Adoptere, ta til seg, ta det lovlige 
ansvar som forelder av et barn som ikke er ens 
eget biologiske barn; (2) Benytte, velge som 
standard, ta i bruk, f.eks. en spesiell lærebok i et 
kurs; (3) Vedta, akseptere formelt; (4) Støtte om-
sorgen, pleien av en person; sponse vedlike-
holdet av noe; (5) Innen nomenklatur, det å 
benytte et utilgjengelig navn som et lovlig (valid) 
navn for et takson på en måte slik at et nytt navn 
etableres med egen forfatter og dato.  
 
ADOPTION: Adopsjon, en situasjon der noen 
overtar forelder ansvaret for én eller flere unger 
som ikke er deres egne biologiske unger. Med 
tanke på dyr øker hyppigheten av fenomenet jo 
nærmere beslektet de er, noe som er i over-
enstemmelse med kin-seleksjonsteorien. Se: 
Genotype og Kin selection. 
 
ADOPTION SOCIETY: En gruppe organismer 
som lever fritt sammen og som ikke bringer noen 
tilsynelatende fordel for noen av dem. 
 
ADOPTION SUBSTANCE: Enhver substans som 
som sekreres av en parasitt (insekt) og som 
induserer den potensielle verten til å akseptere 
parasitten som en del av kolonien. 
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ADOPTIVE IMMUNITY (Adoptive transfer, Pas-
sive immunity): Passiv immunitet, immunitet hos 
et individ oppnådd ved overføring av lymfocytter 
(ikke antistoffer) fra et annet immunt individ av 
den samme eller lik genotype, istedenfor selv å 
bli eksponert for antigenet. Se: Passive immunity. 

 
ADORAL: Adoral, rettet mot, i nærheten eller på 
samme siden som der munnen er. Se: Aboral. 
 
ADP: Se: Adenosine triphosphate. 
 
ADPRESSED: Presset nært til eller som ligger 
flatt mot.  
 
ADRECTAL: Assosiert med rektum, anus. Se: 
Adanal og Rectum. 
 
AD REM: Til saken, som har forbindelse med 
saken.  
 
ADRENAL: Adrenal, i nyrens nærhet eller med 
henvisning til binyrene. Se: Adrenal glands. 
 
ADRENAL GLANDS (Suprarenal gland): Bi-
nyrene, kjertler hos virveldyrene som sekrerer 
hormoner som regulerer fjerningen av vann fra 
kroppen og som respons til stress gjennom 
syntesen av kortikosteroider eller katekolaminer. 
Hos pattedyr utgjør binyrene to kjertler som ligger 
over hver nyre. Binyrene består av to deler, en 
binyremarg (medulla) og en binyrebark (cortex). 
Margen sekrerer hormonet adrenalin og 
noradrenalin (norepinephrine), barken sekrerer 
kjønnshormoner (androgen og østrogen) og 
forskjellige stresshormoner slik som kortisol 
(cortisol) som har forskjellige effekter på kroppen, 
bl.a. kroppens vann- og saltbalanse da binyrene 
influerer på nyrefunksjonen gjennom sekresjon 
av aldosteron (aldosterone) som øker reab-
sorpsjonen av ioner og vann i nyrene (som igjen 
øker blodvolumet og dermed blodtrykket). Adren-
alinet øker hjerteaktiviteten, styrken, muskel-
aktiviteten og pustefrekvensen for å forberede 
kroppen på en frykt, flukt eller kamp, men 
samtidig inhiberer adrenalinet fordøyelsen og 
ekskresjonen. Se: Adrenaline og Stress. 
 
ADRENALINE (Epinephrine): Adrelanin, hor-
mon som produseres i binyremargen (medulla) 
og er kjent som «frykthormonet» som øker 
pustefrekvensen (mer oksygen til kroppen), 

hjertefrekvensen (mer oksygen gjennom krop-
pen), muskelkraften og utholdigheten for å 
forberede kroppen mot en frykt for liv og helse. 
Alternativene er kamp eller flukt (flight-or-fight 
response). Fordøyelsen opphører og svetting 
kjøler ned huden, og endorfiner (endorphins) 
frigis for å redusere smerte i tilfelle for skader og 
blodcelle produksjonen øker. Forandringene skjer 
nesten spontant står en overfor en krise-
situasjon, virkelig eller innbilt. Se: Adrenal gland. 
 
ADRENERGIC: Nerve som frigjør adrenalin eller 
noradrenalin når den stimuleres, eller en celle 
eller cellereseptor som stimuleres av adrenalin, 
noradrenalin eller relaterte substanser. 
 
ADRENOCORTICOTROPHIC HORMONE: Se: 
ACHT.  
 
ADRENOSTERONE: Androgen som sekreres av 
binyrene. Se: Adrenal glands. 
 
ADSERE: Stadiet i en økologisk suksesjon som 
forutgår sub-klimaks stadiet. Se: Sere. 
 
ADSORBENT: Adsorberende stoff, substans 
som ikke gjennomløper fysiske eller kjemiske 
forandringer når det opptar flyktige stoffer eller 
gass fra den omgivende luften. Et adsorberende 
stoff kan holde store mengder av det flyktige 
materialet på sin partikulære overflate. Silisium 
gel og aktivert kull benyttes ofte som slike 
adsorberende stoffer. Se: Adsorption og Silisium 
gel. 

 
ADSORPTION: Innen fysisk kjemi, adsorpsjon, 
molekylers adhesjon (Se: Adhesion), et ikke-
spesifikt fenomen der molekylene til en substans 
(adsorbatet) blir tatt opp på overflaten av et 
materiale (adsorbenten) (adsorbatet adsorberes 
på adsorbentens overflate). Med andre ord, 
dannelsen av et lag av en fremmed substans 
(gassmolekyler, væske, oppløste substanser) på 
overflaten av et fast legeme (eller væske), f.eks. 
fastheftelsen av proteiner til overflaten av fin-
oppdelt materiale som aktivt kull (Se: Absorption 
og Sorption). To typer adsorpsjon forekommer 
basert på de krefter som er involvert: (a) 
Kjemisorpsjon (chemisorption), et enkelt lag av 
molekyler, atomer eller ioner som er festet til en 
adsorbent overflate med kjemiske bindinger, og 
(b) fysisorpsjon (physisorption), adsorberte 
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molekyler som er bundet med «van der Walls» 
krefter (Se: van der Walls forces). Adsorbert vann 
refererer til vann som blir holdt tilbake i jorden 
pga. fysisk-kjemiske krefter og der vannet har 
fysiske egenskaper som er forskjellig fra 
absorbert vann eller kjemisk bundet vann ved 
samme temperatur og trykk; (2) Innen mikro-
biologi, fastheftelse av bakteriofager til spesifikke 
reseptorer på overflaten til vertscellen før inji-
seringen av nukleinsyrene; (3) Innen immunologi, 
fastheftingen av antistoffer på overflaten av celler 
eller partikler. Se: Absorption, Adherence, Ad-
hesion og Adsorbent. 
 
ADSPERSE (Adspersus): Det å ha nært plas-
serte små flekker. 
 
ADTIDAL: Adtidal, det å leve i litoralsonen 
umiddelbart under lavvannsmålet. Se: Tidal zone. 
 
ADULATE: Smiske for, smigre grovt, overdreven 
beundring. 
 
ADULT: (1) Voksen, person som har nådd 
modenhet eller lovlig alder; myndig (grown-up); 
(2) Innen biologi, fullt utvokst, moden organisme, 
det kjønnsmodne stadium i livssyklus (utviklingen 
fortsetter videre kun gjennom reproduksjon) (Se: 
Imago); (3) Som omhandler seksuelt materiale. 
 
ADULTATION: Tilsynekomst av adulte (voksne) 
opprinnelige karakterer i larvestadiet hos 
etterkommerne. Se: Recapitulation. 
 
ADULTHOOD: Se: Adolescence. 

 
ADULTICIDE: Adulticid, middel som dreper 
voksne individer (særlig brukt om insektmidler). 
 
ADUMBRAL: Skyggefull, overskyggende, plass 
full av skygger (dark, dim, shaded, shadowy). 
 
ADUNCATE: Kroket, innvendig bøyd, kurvet. Se: 
Hamiform. 
 
ADUST: (1) Svidd, brent (scorced); (2) Solbrent; 
(3) Trist, mørk, dyster, nedtrykt, melankolsk (glo-
omy). 
 
ADV. (Advena): Forkortelse for: Innført, fremmed 
(alien). 
 

ADVANTAGE: (1) Fortrinn, gunstig, fordelaktig 
faktor eller kombinasjon av faktorer (a benefit, 
gain); (2) Fordel, gagn, fortjeneste; muligheten å 
vinne noe, en fordel eller gevinst (profit); (3) 
Overtak, overlegenhet, forsprang; det første 
poeng i tennis etter deuce. 
 
ADVECTION: Adveksjon, det å overføres ved 
hjelp av bevegelse; bevegelsen eller overføring 
av luft, vann eller andre væsker i et horisontal-
plan pga. at den fysiske massen forflyttes. 
Varmeoverføringer pga. havstrømmer eller kald 
luft fra polarområdene, er eksempler på ad-
veksjon pga. horisontale bevegelser av hav- eller 
luftstrømmer. Se: Convection. 
 
ADVENE: Komme (til), det å bli lagt til noe eller 
bli en del av noe.  
 
ADVENTITIA: Bindevevet som dekker et organ. 
 
ADVENTITIOUS: (1) Ekstra, attpå-, ytterligere, 
fremmed, opptrer tilfeldig, ikke medfødt eller 
nedarvet, men stammer fra en ytre kilde; (2) 
Sekundært, ektraordinært, som opptrer eller skjer 
på et uvanlig sted; organer eller strukturer som 
opptrer i uvanlige områder eller i uvanlige 
posisjoner, dvs. på andre steder enn de normale. 
Adventitious roots, andre røtter enn de primære, 
røtter som vokser ut fra f.eks. stammen eller fra 
blader.  
 
ADVENTITIOUS EMBRYONY: Form for apo-
mixis der det skjer produksjon av frø uten at 
seksuelle prosesser er involvert. Se: Apomixis. 
 
ADVENTITIOUS COLOURATION: Overfladisk 
farge på en kropp, f.eks. rustfarge hos fugl pga. 
jern i vannet. 
 
ADVENTIVE: Ikke innfødt, organisme som er 
transportert inn i et nytt habitat, naturlig eller ved 
menneskets hjelp. 
 
ADVERSARY: Motstander, fiende. 
 
ADVERSE: (1) Motsatt, som ligger ovenfor, vendt 
mot i posisjon; bevege seg i motsatt retning 
(adverse currents); (2) Fientlig, som er imot, som 
forårsaker skade (harmful, hostile) eller er 
ugunstig for ens interesser eller velvferd 
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(unfavorable); (3) Handle mot, motarbeide, mot-
sette seg; som forhindrer suksess eller utvikling. 
 
ADVERSARY: (1) Fiende, motspiller, motstan-
der, opponent; (2) Djevelen, satan (the Devil). 
 
ADVERTISEMENT BEHAVIOUR: Se: Display. 
 
ADVERTISING DISPLAY: Adferd som gjør et 
individ så iøynefallende som mulig, spesielt for å 
tiltrekke seg en paringspartner eller forsvare et 
territorium gjennom å avskrekke rivaler. En slik 
adferd er ofte ledsaget av sang. 
 
ADYNAMANDROUS: (1) Som mangler funksjo-
nelle hannlige reproduksjonsorganer; (2) Selv-
steril, ikke i stand til selvbefruktning. 
 
ADYNAMIC (Adynamia): Kraftløs, veik, karak-
terisert ved manglende livskraft, styrke eller 
funksjon, spesielt pga. sykdom eller kroppslig 
svekkelse.   
 
ADYNAMOGYNOUS: (1) Som mangler funksjo-
nelle hunnlige reproduksjonsorganer; (2) Selv-
steril, ikke i sand til selvbefruktning. 
 
AECIOSPORE (Aecidiospore): Aseksuell, to-
kjernet spore hos rustsopper som dannes gjen-
nom fusjon av to celler.   
 
AEDOTYPE: Aedotype, det opprinnelige, første 
individet av en art hvor genitaliene ble undersøkt 
eller det aktuelle preparatet (slide) av dette 
individet. Se: Type. 
 
AEGRICORPUS: (1) Genetisk-fysiologisk kom-
pleks manifestert gjennom en vert - patogen 
(parasitt) interaksjon; (2) Fenotypen til en sykdom 
i planter (Se: Flor’s model). 
 
AEOLIAN: Se: Eolian. 
 
AEOLATION: Se: Eolation.  
 
AEON (Eon): Æon, evighet, tidligere brukt for å 
beskrive en uendelig lang tidsperiode, men 
refererer nå innen geologi, kosmologi og astro-
nomi til én milliard år (109), eller en lang, uendelig 
lang, tidsperiode. Termen brukes til å unngå 
forvekslingen som kan oppstå ved at det 
engelske ord «billion» betyr milliard i store deler 

av verden. Æon kan også referere til i den 
geologiske tidsskalaen, Prekambrium (Precam-
brian) og Phanerozoicum (Phanerozoic). Jordens 
alder kan sies å være 4,5 æon (milliarder år). Se: 
Geological time scale.  

 
AER-: Prefiks som refererer til luft, atmosfære. 
 
AERATION: Lufting, utlufting, gjennomlufting, til-
førsel av luft eller oksygen (egentlig gass, 
uavhengig av gassart) til vann eller avløpsvann. 
Luften kan tilføres vha. overflatelufting eller 
trykkluftinnblåsing. Aeration of soil, jordlufting, 
erstatningen av jordens luft med atmosfærisk luft. 
Dårlig jordlufting medfører lavt oksygennivå og 
høyt karbondioksidnivå. Jordens permeabilitet 
bestemmer grad av utlufting av jordsmonnet. 
 
AERATION ZONE: Luftingssonen, sonen over 
metningssonen i jorden der vann siver inn, 
infiltrerer, og fyller mer eller mindre alle porer og 
tomrom.  
 
AERIE: Ørnereir, rovfuglreir. 
 
AERATION: (1) Eksponere mot luft; (2) 
Oksygenering av blodet i lungene; (3) Sette luft 
eller oksygen til en væske. 
 
AERATOR: Aerator, lufter, apparat for å tilføre 
(aerate) luft til vann eller avløpsvann. 
 
AERIAL (Antenna): (1) Luftig, eterisk, atmos-
færisk, som eksisterer, lever eller forekommer i 
luften; (2) Antenne, den del av et radiosystem 
som mottar eller sender elektromagnetiske 
bølger og som henholdsvis omformer til eller fra 
et elektrisk signal.  
 
AERIAL PLANKTON (Anemoplankton): Luft-
plankton, sporer, bakterier og andre mikroorgan-
ismer som «flyter» i luften. 
 
AERIFORM: (1) Luftformig, som har natur av en 
gass (gaseous); (2) Uvirkelig, immatriell, som 
mangler reell eksistens eller substans (intang-
able, unsubstantial). 
 
AERO-: Prefiks som betyr luft-. 
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AEROBE (Aerobiont): Aerob, en organisme som 
utnytter luft, som respirerer aerobisk. Se: Aerobic 
organism og Aerob respiration. 

 
AEROBIC: (1) Aerobisk, som forekommer og 
vokser kun i nærvær av molekylært oksygen; 
organismers avhengighet av oksygen i gassform; 
(2) Det å ha de karakteristiske trekk og 
metabolske prosesser til aerobe organismer som 
lever i nærvær av atmosfærisk oksygen; (3) Miljø 
hvor oksygen er tilstede med et partial trykk lik 
det som forekommer i normal luft; (4) Prosess 
som kun kan forekomme i nærvær av oksygen. 
Se: Aerobic organism og Anaerobic. 
 
AEROBIC ORGANISM (Aerobe): Aerob organ-
isme, organisme som krever fritt oksygen for å 
kunne vokse, benyttet spesielt om mikro-
organismer som kan leve og vokse i nærvær av 
fritt oksygen. Noen aerober kan også vokse 
under fravær av oksygen (fakultativ aerob). 
Nesten alle organismer (dyr og planter) er 
aerobe, dvs. de vil dø i fravær av oksygen. Se: 
Anaerobic organism. 
 
AEROBIC PROCESS: Aerobisk prosess, bio-
teknologiske produkter og prosesser som er 
avhengig av oksygen for å kunne gjennomføres; 
kjemiske reaksjoner som trenger oksygen som 
f.eks. nedbrytning av avløpsvann ved hjelp av 
mikroorganismer som trenger oksygen for sin 
metabolisme. I elektrontransportkjeden ved 
cellulær respirasjon, tjener oksygen som den 
endelige elektron-akseptoren, dvs. prosessen er 
aerob. Da vannet i en elv inneholder oppløst 
oksygen kan vannlevende mikroorganismer 
oksidere organiske stoffer til enklere stoffer: 
Organiske materialer + O2 = CO2 + H2O + NH3. 
Da ammoniakk kan videre oksideres til nitrationer 
(NO3

-) av bakterier, kan avfallsstoffer bli helt 
nedbrutt. Se: Aerobic respiration, Aerobic sludge 
digestion, Anaerobic process og Krebs cycle. 
 
AEROBIC RESPIRATION: Aerob respirasjon, 
form for respirasjon der mat blir komplett oksidert 
til karbondioksid og vann, med frigivelse av 
kjemisk energi. Aerob respirasjon krever oksygen 
for å oppnå den mest effektive frigivelse av 
energien i matmolekylene. Spesielt karbo-
hydratene blir fullstendig oksidert til CO2 og vann 
ved den aerobe respirasjonen ved hjelp av 
molekylært oksygen under frigivelse av energi 

som lagres i form av energirike ATP molekyler. 
Reaksjonen kan summeres slik: C6H12O6 + 6O2 
→ 6CO2 + 6H2O + energi. De energirike 
molekylene blir senere brukt av cellen under de 
metabolske prosessene. De fleste organismene 
har aerobisk respirasjon, men ikke bakterier og 
gjærsopp. Se: Aerobic process, Aerobiosis, 
Anaerobic respiration og ATP og Krebs cycle. 
 
AEROBIC SLUDGE DIGESTION: Aerob slam-
behandling, slamstabilisering, mikrobiell prosess 
for omdanning av organisk stoff i slam til stabile 
forbindelser ved tilførsel av oksygen (luftning). 
Se: Aerobic process. 

 
AEROBIOLOGY: Aerobiologi, studiet av luft-
bårne organiske partikler eller organismer; læren 
om mikroorganismer i luften, deres forekomst, 
levedyktighet og bekjempelse. 
 
AEROBIONT: Se: Aerobe. 
 
AEROBIOSIS: Aerobiose, biologiske prosesser 
som trenger oksygen; metabolismen til en 
organisme som kun kan fullføre sin livssyklus i 
nærvær av oksygen i gassfase (O2). Aerob 
respirasjon refererer til den oksidative nedbryt-
ning av næringsmolekylene der den endelige 
elektron mottageren er oksygen (O2). Prosessen 
foregår inne i den mitokondriske matriksen i 
cellene hos eukaryoter. Se: Anaerobiosis og 
Krebs cycle. 
 
AEROCHOROUS: Som er spredt med vinden. 
Se: Anemochory. 
 
AERODYNAMICS: Aerodynamikk, studiet av 
gassenes bevegelse (spesielt luft) og bevegelse 
og kontroll av faste legemer i luft. Se: Hydro-
dynamics. 
 
AEROPHOBIA (Aviophobia, Flight phobia): 
Unormal frykt for luftdrag, gasser, luftbåren 
materie eller for å fly.   
 
AEROGENESIS: Aerogenese, en gassproduser-
ende prosess. 
 
AEROGENIC: Aerogenisk, gassproduserende. 
Se: Anaerogenic.  
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AEROHYGROPHILOUS: Det som lever og trives 
under forhold med høy luftfuktighet. Se: Aero-
hygrophobous. 
 
AEROHYGROPHOBOUS: Som ikke kan leve og 
trives under forhold med høy luftfuktighet. 
 
AEROLITE: Meteoritt, meteorsten (består hoved-
sakelig av silikater). 

 
AEROLOGY: Aerologi, luftlære, studiet av at-
mosfæren over jordoverflaten. Aeronomy, aero-
nomi, studiet av den øvre atmosfæren (>  50 km) 
der gassmolekylene er ionisert. 
 
AEROMETER: Luftmåler, instrument for å måle 
vekten eller tettheten i luft eller andre gasser. 
 
AEROMORPHOSIS: Aeromorfose, strukturell 
forandring som skyldes eksponering mot vind og 
vær. 
 
AERONOMY: Se: Aerology. 
 
AEROPHILOUS: (1) Det som lever og trives på 
vindeksponerte steder; (2) Vindbestøvning; be-
fruktes med vindbårent pollen. Se: Anemophily. 
 
AEROPHYTE: Aerofytt, epifytt som vokser på en 
terrestrisk plante og mangler direkte kontakt med 
jord eller vann. Se: Epiphyte. 
 
AEROPLANKTON (Aerial plankton): Luftplank-
ton, aeroplankton, organismer som er fritt svev-
ende (suspendert) i luften der de spredes ved 
hjelp av vind. 
 
AEROSOL: (1) Aerosol, sprayboks, sprayflaske; 
(2) Væskepartikler, fine partikler, faste eller 
flytende (støv, sjøsalt, kull, bly, aluminium, etc.) 
fordelt og oppløst i en gass, vanligvis atmos-
færen (luften). To typer forekommer: Kon-
denserte aerosoler som dannes når fuktig gass 
avkjøles og aerosoler som dannes gjennom en 
finfordeling av faste stoffer eller væsker. Den 
finfordelte eller kolloide fase av faste partikler 
eller væskedråper (som gir tåke, dis, røk; mist, 
fog, haze, smoke), reduserer solstrålingen mot 
jorden og dermed kjøler og reduserer drivhus-
effekten skapt av bl.a. karbondioksid og 
vanndamp. I sprayflasker for å danne og spre en 
aerosol, brukes ofte som drivstoff (aerosol 

propellant) en lite reaktiv væske med lavt koke-
punkt blant klorfluorkarbonene eller hydrokar-
bonene som fordamper umiddelbart ved 
romtemperatur når trykket faller og som frakter 
aerosolen (av en eller annen substans) dit en vil. 
Drivstoffet forsvinner i luften. Klorfluorkarboner 
som inneholder klor (som diklordifluormetan) er 
skarpt kritisert da disse stoffene forblir i 
atmosfæren og kan redusere ozonlaget når klor 
frigjøres pga. den ultrafiolette strålingen i den 
øvre del av atmosfæren. Andre drivstoffer for 
sprayflasker som butan, benyttes kun for visse 
formål da den er meget brannfarlig. Karbondiok-
sid, nitrogenoksider og nitrogen kan benyttes 
isteden til de fleste formål; (3) Fin suspensjon av 
vanndråper inneholdende infeksiøse organismer.  

 
AEROSPHERE: Aerosfæren, det gassholdige 
skallet som omgir planeten jorden. 
 
AEROTAXIS: Aerotaxis, rettet bevegelse hos en 
mobil celle eller organisme som er orientert i 
forhold til en gradient (Se: Taxis), enten en luft-
væske overgang eller en gradient i konsentra-
sjonen av oppløst oksygen i en organismes 
umiddelbare nærhet. Bevegelsen kan være rettet 
mot (positiv) eller bort fra (negativ) en høyere 
oksygen konsentrasjonen. Se: Rheotaxis.  
 
AEROTOLERANT: Aerotolerant, anaerobe or-
ganismer som har evne til begrenset vekst under 
aerobe betingelser. 
 
AEROTROPISM: Aerotropisme, respons orien-
tert mot en gass stimulus. Se: Tropism. 
 
AERUGINOUS (Aeruginose, Aeruginus): Som 
er irrgrønt, irret. Se: Verdigris. 
 
AESTHACYTE (Esthacyte): En sansecelle hos 
primitive organismer. 
 
AESTHESIA (Esthesia): Følsomhet, følsom, 
evnen til å oppfatte, sanse (perception, sensi-
bility). Se: Anaesthesia. 
 
AESTIVAL: Sommer-, sommerlig, den tidlige 
sommersesongen. Utgjør et av de 6 periodene 
året inndeles i av økologene. Se: Autumnal, 
Hiemal, Prevernal, Serotinal og Vernal. 
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AESTIVATE: (1) Se: Hibernation; (2) Måten 
plantestrukturer er foldet på forut for en utvidelse 
eller åpning. 

 
AESTIVATION (Estivation): Sommerdvale, aest-
ivasjon. Hos enkelte dyr en periode med søvn 
eller inaktivitet av varierende lengde i løpet av en 
tørr sesong eller ekstremt varm årstid, vanligvis 
sommeren. Bevegelser, furasjering og de meta-
bolske prosessene som respirasjon er betraktelig 
nedsatt. Se: Dormancy og Hibernation. 
 
AETIOLOGY: Se: Etiology. 
 
AFAR: (1) Fjernt, langt borte; (2) Afar depres-
sion, geologisk nedsynkning i Øst-Afrika som har 
vært kilde til mange homonide fossiler. Se: Afar 
hominids. 
 
AFAR HOMINIDS: Menneske-lignende fossilfunn 
fra Afar, et område mellom Nilen og Rødehavet. 
Her ble opptil 3 millioner år gamle fossile rester 
av hominider funnet, bl.a. Lucy, en hunn av 
Australophitecus afarensis (sør-apen fra Afar). 
Nærmere 25 % av bena til Lucy ble funnet. 
 
AFF.: Se: Affinis. 
 
AFFABILITY: Vennlighet, hyggelig væremåte, stil 
og oppførsel. 
 
AFFECT: (1) Affisere, affektere, sinnsbevege, 
berøre noens følelser; bevege emosjonelt; (2) 
Angripe, infisere (lik en sykdom); (3) Virke på, få 
noe forandret, medføre en forandring på; ha en 
innflytelse på (influence).  
 
AFFECTED RELATIVE PAIR: Par av relaterte 
individer som begge har samme egenskap, dvs. 
er påvirket av det samme gen(er) som har 
forårsaket egenskapen. Se: Siblings. 
 
AFFERENCE: Impulser fra de ytre sanse-
organene hos et dyr som har registrert forand-
ringer i omgivelsene. Se: Reafference. 
 
AFFERENT: Afferent, tilførende, leder mot, noe 
som leder fra det ytre av et organ eller struktur til 
det indre (brukt særlig om nerver eller blodårer). 
Se: Efferent. 
 

AFFERENT FIBER: Nervefiber som leder im-
pulser fra en reseptor til det sentrale nerve-
system. Afferent nerve, nerve som leder impulser 
fra periferien til et nervesenter: aksonet i et sanse 
neuron (afferent neuron, neurone) mellom en 
reseptor og det sentrale nervesystem. 
 
AFFINIS (Aff., Afin): Affinitet, har affinitet med 
(men ikke identisk), relatert, i slekt med, 
tilstøtende. Termen blir enkelte ganger feilaktig 
brukt synonymt med fenetisk likhet (= akin). Se: 
Affinity og Akin 

 
AFFINITY: (1) Samhørighet, likhet, mål for en 
naturlig interaksjon (vanligvis reversibel) mot et 
objekt eller mellom to substanser; (2) Innen 
immunologi, affinitet, et uttrykk for bindingsener-
gien (styrken) i reaksjonen mellom et antigens 
determinant (epitop, eller monovalent hapten) og 
et antistoffs kombinasjonssted (paratop), eller et 
enzym og dets substrat; (3) Slektskap, 
beslektethet, f.eks. svogerskap ved giftermål (Se: 
Akin); (4) Term brukt av taksonomer før Darwin 
for de mystiske likhetene mellom taksa som 
kunne observeres, det som man i dag vet skyldes 
felles nedstamning (Se: Analogy og Homology).  
 
AFFINITY INDEX: Likhetsindeks, mål på den 
relative likhet mellom to prøver (sampler) eller 
artssammensetningen i to samfunn (A og B), 

kalkulert som A = c/(a x b); der A er lik-
hetsindeksen, a og b er antall arter i de to 
respektive prøver eller samfunn (A og B) og c er 
antall arter som er felles for begge. Den resiproke 

verdi (a x b)/c indikerer den økologiske avstan-
den (D) mellom prøvene eller samfunnene. Se: 
Similarity coefficient. 
 
AFFIX: (1) Feste til, tilsette, tilføye, forbinde, 
knytte til (noe) fysisk (attach); (2) Affiks, samnavn 
for for- og etterstavelse, én eller flere bokstaver 
som settes foran (ahead) eller bak (attend) 
stammen av et ord for å danne et forskjellig ord 
med forskjellig mening (Se: Prefix og Suffix). 
 
AFFLICTION: (1) Prøvelse, sorg; noe som er 
årsak til vedvarende bekymring, pine og ubehag; 
(2) En tilstand av lidelse, sykdom; det å ha det 
meget vondt.  
 
AFFLUENT: (1) Tilstrømmende, som strømmer 
bredt, fritt og rikelig (copious); (2) Sideelv, 
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tverrelv; (3) Velstående, velhavende, som mani-
festerer rikdom (wealthy). 
 
AFFORESTATION: Skoglegging, prosessen å 
etablere en skog i et område der det ikke tidligere 
i historisk tid har forekommet skog. Se: Refor-
estation 
 
AFIELD: I felten, i marken, ut på marken.  
 
AFIN: Se: Affinis. 
 
AFLAGELLAR: Uten flageller. Se: Flagellum. 
 
AFLATOXIN: Aflatoksin, én av fire giftige meta-
bolitter som produseres av soppen Aspergillus 
flavus. Aflatoksin bindes til DNA og forhindrer 
replikasjon og transkripsjon. Se: Replication og 
Transcription. 
 
AFLOAT: Flytende, i fart, i drift. 
 
AFLP: Se: Amplified fragment length polymorph-
ism.   
 
AFRICAN SLEEPING SICKNESS (African 
trypanosomosis, Gambian or Rhodesian 
trypanosomosis): Sovesyke, kronisk og ofte 
fatal protozoinfeksjon i mennesket i tropisk Afrika. 
Overføres med Tsetse-fluer (Glossina spp.). 
Ingen vaksine eksisterer mot de to aktuelle 
underarter (eller arter) Trypanosoma brucei 
gambiense (i de vestlige deler av Sentral Afrika, 
også spredt i Sudan og Uganda) og T. b. 
rhodesiense (hovedsakelig i Øst Afrika, fra 
Etiopia til Botswana). Sykdommen som 
forårsakes av T. b. rhodesiense, er mer akutt. 
Uker eller måneder etter infeksjonen opptrer en 
tilbakevendende feber, forstørrelse av lymfe-
knutene, leddsmerter og vekttap, senere søvn-
anfall, epileptiske anfall og koma. Det er antatt at 
også toksiner bidrar til sykdomsbildet, ved siden 
av auto-antistoffer. 
 
AFTERBIRTH: Etterbyrden, morkaken (plac-
enta), blod og annet vev og membraner som 
skilles ut fra livmoren (uterus) kort tid etter en 
fødsel hos et pattedyr. Da etterbyrden inneholder 
næringsemner blir den vanligvis hos dyr, spist av 
moren etter fødselen.  
 

AFTER-DISCHARGE (After-sensation): Kontin-
uerlige motoriske responser (reflekser) etter at 
stimulus har opphørt; kontinuerlig utsendelse av 
impulser etter at stimulus av en sansereseptor 
har opphørt.   
 
AFTOSA: Munn- og klovsyke. 
 
Ag: (1) Antigen (Se: Antibody); (2) Symbol for 
sølv (Se: Silver). 
 
A/G RATIO (Albumin/Globulin ratio): Forholdet 
mellom albumin og globulin i blodserum (som er 
normalt ca. 1,55).  
 
AGAMANDROECIOUS: Planter med blomster 
som er hannlige eller kjønnsløse (neuter) i 
samme blomsterstand. Se: Agamogynoecious.  
 
AGAMEON (Agamospecies, Binom): Agam-
eon, agamoart, art eller populasjon som består 
kun av aseksuelt reproduserende individer, dvs. 
de reproduserer kun gjennom apomiksis. Termen 
er brukt om primært eller sekundært ukjønnete 
organismer som er morfologisk så like at de er 
klassifisert som samme art (Se: Uniparentale, 
Agamic, Apomictic og Asexual). Disse artene er 
fundamentalt forskjellige fra biparentale arter 
(biospecies) da relasjonen mellom medlemmene 
av en agamoart er rent hierarkisk, og ikke basert 
på de nett-lignende relasjoner mellom bioarter. 
Det er da ingen forskjell mellom tokogenetiske og 
fylogenetiske relasjoner hos uniparentale organ-
ismer. Men uniparentale organismer danner 
kloner som kan identifiseres ved autapomorfier 
slik som for monofyletiske grupper. Se: Apomixis, 
Autapomorphy, Monophyletic, Phylogenetic og 
Toko-genetic.   

 
AGAMETE: Agamet (spore), i vid forstand, en-
hver moden reproduktiv celle (Se: Propagule) 
som ikke smelter sammen med en annen celle 
for å danne en zygote, dvs. som utvikler seg til et 
nytt individ uten syngami (ikke-kopulerende 
gamet celle; Se: Syngamy). Vanligvis brukes 
begrepet om en haploid celle som selv om den 
har potensialet for syngami, utvikler seg uten det 
(Se: Azygospore). Agameter dannes enten 
gjennom meiose (meiosporer, tetrasporer, gon-
ier) eller mitose (gonidier). Se: Gamet. 
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AGAMIC (Agametic): Agam, ukjønnet, uten 
gameter, reproduksjon uten paring; organismer 
der individene reproduserer aseksuelt, enten via 
meiose eller mitose. Se: Agameon. 
 
AGAMIC GENERATION (Asexual generation): 
Ukjønnet generasjon, generasjon som kun består 
av partenogenetisk reproduserende hunner som 
er genetisk diploid. Egget som legges kan ha 
gjennomløpt en meiose og blitt hann eller ikke ha 
gjort det, og blitt hunn. 
 
AGAMIC REPRODUCTION: Se: Asexual repro-
duction. 
 
AGAMOBIUM: Agamobium, den aseksuelle fas-
en i en generasjonsveksling. 
 
AGAMODEME: Agamodeme, populasjon som 
består overveiende av aseksuelt reproduserende 
individer. Se: Deme. 
 
AGAMOGENESIS: Agamogenese, aseksuell re-
produksjon ved at en lokal utvekst på overflaten 
av kroppen hos en forelder, adskilles og starter 
eget liv; reproduksjon uten befruktning med en 
hannlig gamet (agamogenetic). Se: Partheno-
genesis. 
 
AGAMOGONY: Agamogoni, aseksuell repro-
duksjon, aseksuell (vegetativ) reproduksjon eller 
utvikling av nye individer fra en enkelt celle. 
Agamogoni hos encellede organismer forløper 
etter tre metoder: (a) Enkel deling av cellen hvor 
resultatet er to relativt like delingsprodukter (en 
mitose etterfulgt av en cytokinese), (b) knopp-
skytning hvor bare en liten del av cellen blir 
snøret av, eller (c) mangedeling, hvor kjernen 
deler seg mange ganger før cytoplasmaet 
oppdeles i det antall det er kjerner til (mange 
mitoser etterfulgt av en fragmentering i en-
kjernete celler, såkalte agameter) (Se: 
Schizogony). Agamogoni er den eneste repro-
duksjonsmetoden hos enkelte amøber, og utgjør 
en fase i den kompliserte (seksuelle) reproduk-
sjonssyklusen til sporozoene. 
  
AGAMOGYNOECIOUS: Planter med blomster 
som er kun hunnlige eller kjønnsløse (neuter) i 
samme blomsterstand. Se: Agamandroecious.  
 

AGAMOHERMAPHRODITE: Agamohermafro-
ditt, planter som har hermafrodittiske og 
kjønnsløse (neuter) blomster i samme blomster-
stand. Se: Agamandroecious og Agamogyn-
oecious. 
 
AGAMONT: Agamont, det aseksuelle individet 
eller aseksuelle generasjonen som gir opphav til 
agameter; organismer i det vegetative stadium 
som kan reprodusere gjennom mitose, men som 
ikke kan produsere celler eller kjerner som 
gjennomløper meiose eller befruktning. Se: Aga-
mete og Gamont 
 
AGAMOSPECIES: Aseksuell art; en art uten 
seksuell reproduksjon. Se: Agameon. 
 
AGAMOSPERMY: Agamospermi, reproduksjon 
der embryoene eller frøene dannes aseksuelt 
(uten seksuelle prosesser, befruktning), men som 
ikke omfatter vegetativ reproduksjon, dvs. en 
form for apomixis. Se: Apomixis. 
 
AGAMOTROPIC: Agamotrofisk, blomster som 
ikke lukker seg igjen etter at de har åpnet seg. 
Se: Gamotropic og Hemigamotropic. 
 
AGAR: Agar, gelatinøst (polysakkarid) materiale 
laget av visse marine alger (f.eks. Gelidium spp. 
og Gracilaria spp.) kalt agarofytter, og som består 
av to komponenter: Lineære polysakkarider 
(agarose) og en heterogen blanding av mindre 
molekyler kalt agaropektin. Disse danner en 
støttestruktur i celleveggen hos disse algene, og 
frigjøres ved koking.  Agar brukes (med inn-
støpte næringsstoffer) som vekstmedium og 
kulturmedium for mikroorganismer (bakterier, 
sopp og alger) eller i medisiner og kosmetiske 
kremer, geleer og innen immunologi for presi-
piteringsreaksjoner i gel.  
 
AGAROSE GEL: Agarose gel, polysakkarid gel 
som brukes for å måle størrelsen på nuklein-
syrer (i baser eller basepar). Agarose gel 
benyttes særlig for DNA og RNA i lengdeområdet 
som omfatter tusener av baser.   
 
AGARICOLOUS: Som lever på sopp og avføring 
etter padder. 
  
AGASTRIC: Som mangler fordøyelsestrakt eller 
hulrom. 
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AGE: (1) Tid, lang tid, evighet; (2) Tidsalder, 
tidsavsnitt, tidspunktet for en hendelse (spesielt i 
geologisk tidsskala); (3) Alder, menneskealder, 
alderdom, alderstrinn, det å bli gammel eller 
moden; tidsperioden et individ, organisme eller 
gruppe har eksistert; (4) Innen geologi, alder, en 
geologisk tidsenhet, kortere enn en epoke. 
Jordens alder er beregnet å være 4,6 x 109 år og 
har en felles opprinnelse med resten av sol-
systemet vårt. Universets alder er beregnet å 
være et sted mellom 10 - 20 (ofte benyttet 13,7) x 
109 år som beregnet gjennom Hubbles konstant. 
Alderen er imidlertid usikker og avhenger av 
hvilken kosmologisk teori som brukes. Alder 
innen geologi kan også referere til tiden det har 
gått siden dannelsen av et berg eller klippe enten 
fra en smeltet tilstand (igneous) eller gjennom 
sedimentering (sedimentary) eller en periode i 
den geologiske historien som kan karakteriseres 
gjennom en dominant livsform, slik som fiskenes 
tidsalder.  

 
AGE-AND-AREA HYPOTHESIS (Age and area 
theory): Hypotesen om at et område som er 
okkupert av en gitt art eller takson, er 
proporsjonal med arten eller taksonets 
evolusjonære alder. Dette medfører at i en f.eks. 
slekt vil artene med den minste utbredelsen være 
den senest utviklede slekt. Hypotesen har ikke 
fått status som en lov eller regel, da mange andre 
faktorer sjelden er så like at dette kan bevises. 
 
AGE CLASS: Aldersklasse, alderskategori som 
omfatter alle individer av en gitt alder i en 
populasjon. Se: Cohort. 
 
AGE COMPOSITION: Se: Age distribution. 
 
AGE DIMORPHISM: Aldersdimorfisme, forskjel-
lene i utseende mellom unge og voksne dyr. 
Forskjellene skyldes særlig de unge stadienes 
behov for kamuflasje eller å vekke foreldrenes 
interesse. Forskjellene er særlig tydelige hos 
arter som har et larvestadium. Hvis mer enn to 
utviklingsmessige stadier kan adskilles gjennom 
utseende, kalles tilfellet alderspolymorfisme (age 
polymorphism). Se: Larvae. 
 
AGE DISTRIBUTION (Age composition, Age 
structure): Aldersfordeling, alderssammenset-
ning, aldersstruktur, den relative hyppighet av de 
forskjellige aldersgruppene i en populasjon. 

Forskjeller i aldersfordeling avhenger av art og 
om populasjonen øker eller avtar i størrelse. I en 
ekspanderende populasjon forekommer en stor 
andel unge individer (alderspyramide med bred 
basis), mens en stabil populasjon har en mer lik 
aldersfordeling (alderspyramide med jevnt 
avtagende sider) og en avtagende populasjon 
har en stor andel av gamle individer (alders-
pyramide bredest over basis). Aldersfordelingen i 
en populasjon virker inn på både fødsels- (Se: 
Natality) og dødsratene (Se: Mortality). Arter som 
produserer et høyt antall av unge individer har 
generelt en høy dødsrate i de unge stadiene. En 
stabil populasjon der fødselsraten tilsvarer 
dødsraten vil også ha en stabil aldersfordeling 
(stationary age distribution: Lx i livstabeller; Se: 
Life table). Lengden på de tre forskjellige 
livsperiodene alle organismer gjennomløper, pre-
reproduktive, reproduktive og post-reproduktive 
perioder, varierer hos forskjellige individer også i 
relasjon til deres aktuelle livslengde. De fleste dyr 
og planter har ofte relativt lange pre-reproduktive 
perioder. Dataene over aldersfordelingen i en 
populasjon kan arrangeres i en alderspyramide 
der antallet eller prosenten organismer av en viss 
alder, er vist som bredden i en pyramide over de 
suksessive aldersstadiene. Se: Innate capacity 
for increase og Population growth form. 

 
AGEING (Agening): Aldring, den irreversible 
degradering og svekkelse i kroppens funksjoner 
og kroppens tilpasningsdyktighet over tid eller 
med økende alder. Se: Aging og Senescence. 
 
AGENCY: (1) Måte, sett, kraft eller inngriping 
som produserer en gitt effekt eller er årsak til 
forandring; (2) Byrå, etat, agentur. 
 
AGENESIS: (1) Agenesi, manglende utvikling, 
eller feil i utviklingen av et organ eller kroppsdel 
(Se: Aplasia); (2) Uten evne til å produsere 
avkom. 
 
AGENNESIS: Steril, impotent. 
 
AGENT: (1) Agent, person som handler på vegne 
av en annen person eller gruppe; (2) Agens, 
reagens, kraft eller substans som medfører 
forandringer; (3) En som handler eller har 
autoritet eller makt til å handle; (4) Middelet som 
forårsaker noe eller som noe er gjort med.    
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AGE-OLD: Eldgammel. 
 
AGE OF AMPHIBIANS: Amfibienes tidsalder, 
den periode i jordens historie som var dominert 
av amfibier (dvs. de geologiske tidsaldrene Kritt 
og Perm). 
 
AGE OF FISHES: Fiskenes tidsalder, den peri-
ode av jordens historie som var dominert av 
fisker (dvs. de geologiske tidsaldrene Silur og 
Devon). 
 
AGE OG GYMNOSPERMS: De nakenfrøetes 
tidsalder, den periode av jordens historie som var 
dominert av nakenfrøete planter (dvs. den 
geologiske tidsalderen Mesozoicum). Se: Gym-
nosperm. 
 
AGE OF MAMMALS: Pattedyrenes tidsalder, 
den periode av jordens historie som var dominert 
av pattedyr (dvs. den geologiske tidsaldeen 
Kenozoicum). Se: Kenozoicum. 
 
AGE OF MAN: Menneskets tidsalder, den peri-
ode av jordens historie som er dominert av 
mennesket (dvs. den geologiske tidsalderen 
Kvartær). Se: Quaternary. 

 
AGE OF MARINE INVERTEBRATES: De marine 
evertebraters tidsalder, den periode i jordens 
historie som var dominert av marine virvelløse 
dyr (dvs. de geologiske tidsaldrene Ordovicium 
og Kambrium). Se: Ordovician og Cambrian. 
 
AGE OF REPTILES: Reptilenes tidsalder, kryp-
dyrenes tidsalder, den periode av jordens historie 
som var dominert av krypdyr (dvs. den 
geologiske tidsalderen Mesozoicum). Se: Meso-
zoicum. 
 
AGE POLYETHISM (Temporal polyethism): 
Tilstedeværelse av forskjellige arbeidsaktiviteter 
blant forskjellige medlemmer i en insektkoloni, 
eller det at medlemmene i en koloni av sosiale 
insekter utfører forskjellig arbeid ved forskjellig 
tidspunkt i livet. Se: Caste polyethism. 
 
AGE POLYMORPHISM: Se: Age dimorphism. 
 
AGE SPECIFIC DEATH RATE: Aldersspesifikk 
dødsrate, dødsraten for en spesifikk kohort eller 
aldersklasse i en populasjon, kalkulert som antall 

døde i aldersklasse x, delt på antall som når 
aldersklasse x per tidsenhet. 
 
AGE SPECIFIC FECUNDITY RATE: Alders-
spesifikk fødselsrate, gjennomsnittlig antall unger 
(eller egg) som blir produsert per tidsenhet blant 
individene av en gitt alder. 
 
AGE SPECIFIC SURVIVAL RATE: Aldersspesi-
fikk overlevelsesrate, antall (eller prosent) 
individer som overlever til en gitt alder av et 
bestemt antall individer i en kohort per tidsenhet. 
 
AGE STRUCTURE: Aldersstruktur, antall eller 
prosentandel individer innen hver aldersklasse i 
en populasjon. Se: Age distribution. 
 
AGE-STRUCTURED MODELS: Aldersstruktu-
rerte modeller, matematiske modeller som tar i 
betraktning oppdelingen av en vertspopulasjon i 
forskjellige aldersklasser. Modellene kan derfor 
benyttes til å vurdere innvirkningen på en 
populasjon av slike faktorer som aldersavhengig 
infeksjon og mortalitetsrate eller aldersspesifikke 
vaksinasjonsopplegg. 
 
AGENING: Se: Ageing.  
 
AGEOTROPISM: (1) Aegotropisme, mangel på 
orienterende bevegelser som respons på gravita-
sjon; (2) Det å vende bort fra jorden. Se: 
Tropism. 
 
AGG. (Aggregate): Forkortelse for: Aggregat, 
samling, sammenstimling, sammenhopning. 
 
AGGLOMERATE: (1) Agglomerere, klumpe sam-
men, klumpe seg sammen, bli sammendynget; 
(2) Agglomerat, sementert blanding av vulkansk 
materiale der fragmentene er større enn 2 cm i 
diameter og sementen meget finkornet. 
 
AGGLOMERATIVE CLASSIFICATION (Agglo-
merative method): System for hierarkisk 
biologisk klassifikasjon, der hierarki-dannelsen 
skjer gjennom kopling av de mest like organ-
ismene til enheter som suksessivt grupperes ut 
fra samme prinsipp i stadig større, mer og mer 
ulike (heterogene) enheter. På vært trinn i 
hierarkiet er de organismene gruppert som gir 
minst økning i gruppens heterogenitet. 
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AGGLUTINATION: (1) Agglutinasjon, aggluti-
nering, sammenklebing, sammenliming; (2) Innen 
biologi, sammenklebing av mikroskopiske 
partikler eller celler (f. eks. røde blodlegemer og 
bakterier) på grunn av en reaksjon mellom 
antigener på celleoverflatene og løst antistoff 
(agglutininer) i deres ytre miljø; dannelse av 
uløselige, synlige organiske aggregater gjennom 
krysskoblinger mellom agglutininer og celler/-
mikroorganismer eller annet partikulært antigen (i 
blodet skyldes dette en binding mellom løselig 
antigen (agglutininer i plasma) og cellebundet 
antistoff (agglutinogen på de røde blodlege-
mene)). Når antigenet er festet på celleoverflaten 
in vitro, benyttes uttrykket «passiv agglutina-
sjon». Adhesjonen mellom celler eller partikler 
danner agglutinater/aggregeringer (flocks). 
Agglutinering er en spesifikk reaksjon som 
medfører at et spesifikt antigen kun vil klumpes i 
nærvær av et spesifikt antistoff noe som skjer 
meget raskt når en ytre agens tilføres systemet. 
Agglutinering brukes til identifisering av ukjente 
blodgrupper (haemagglutination), bakt-erier, 
cellelinjer, etc. Se: Agglutinin, Agglutinogen og 
Blood group. 
 
AGGLUTININ: Agglutinin, en substans eller 
spesifikt antistoff som agglutinerer celler eller 
partikler. Se: Agglutination og Blood group. 
 
AGGLUTINOGEN: Agglutinogen, partikulært 
antigen som er til stede på de ytre overflatene av 
de røde blodlegemene. Det finnes over 100 av 
disse agglutinogenene som utgjør basis for 
identifikasjonen av blodgruppene. Antistoffene 
kalt agglutinin i plasma reagerer med agglutino-
genene i blodet hvis blodgruppene er uforenlige. 
Se: Agglutination. 
 
AGGRADATION: Tilvekst, oppbygning med 
materiale som er brutt ned fra landoverflaten og 
fraktet med elver (fluvialt materiale) eller marine 
avsetninger, sedimenteringer i strandområder. 
 
AGGREGATE: (1) Aggregat, samling, sammen-
hopning, opphoping; (2) Innen zoologisk 
nomenklatur, gruppe arter i en slekt, gruppe arter 
i en underslekt eller en gruppe av underslekter i 
en art. Et aggregat av dyr kan angis med et 
gruppenavn satt i parentes; (3) Klump jord-
partikler som henger sammen slik at de fungerer 
som en enhet. 

AGGREGATED DISTRIBUTION: Se: Contagious 
distribution. 
 
AGGREGATION: (1) Samling, sammenhopning; 
(2) Innen økologi, aggregering, sammenstimling 
eller gruppe av organismer av samme art med 
manglende eller svak sosial struktur da gruppen 
består av enkeltindivider med liten grad av 
koordinering og integrering i genetiske relasjoner 
eller adferd. Slike aggregeringer er karakteristisk 
for mange arter. Utgjør vanligvis ikke en sosial 
struktur eller organisasjon, da aggregeringen ikke 
skyldes sosiale attraksjoner. Aggregering er 
gjerne knyttet til steder for å drikke, gjemme seg, 
sove eller overvintre. Overgangene til sosiale 
sammenstimlinger kan være diffuse (subsosial 
gruppering) (Se: Colony); (3) Innen mikrokulturer, 
flokkulering av celler eller organismer slik at 
grupper dannes, Se: Agglutination. 
 
AGGRESS: Angripe, overfalle. 
 
AGGRESSIN: Enhver giftig substans eller komp-
onent produsert av en patogen mikroorganisme i 
mennesker eller dyr som fremmer invaderings-
evnen og overlevelsen til organismen gjennom at 
substansen inhiberer, paralyserer vertens for-
svarsevne. 

 
AGGRESSION: Aggresjon, aggressiv adferd, 
angrep; fiendtlig handling, overfall eller trussel 
som kan omfatte alle elementer i angreps- og 
forsvarsadferd mellom organismer av den 
samme eller en konkurrerende art, men som ikke 
er knyttet til predasjon. Aggresjon som ender i 
død er sjeldent. Aggresjon forekommer særlig 
ved territoriumbeskyttelse eller dominans-
hevding, eller beskyttelse og forsvar av familie 
eller avkom. Aggresjonen er rettet mot 
konkurrenter og vil relativt sett redusere de 
angrepenes frihet og reproduktive muligheter. 
Den aggressive adferd kan være rettet mot 
samme dyreart (intraspesifikk aggresjon) eller en 
annen dyreart (interspesifikk aggresjon). 
Interspesifikk aggresjon omfatter ikke som nevnt, 
predator-bytte forhold. Intraspesifikk aggresjon 
har betydning innen ressursutnyttelse (mat, 
territoriehevdelse, paring og seksuell seleksjon) 
og ved dannelse av sosiale hierarkier, og 
omfatter oftere ritualiserte kamper i motsetning til 
de interspesifikke konflikter. Resultatet er gjerne 
at en av de stridende parter trekker seg tilbake 
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og overgir det de konkurrerte om til den som 
vant, den dominante parten. Aggresjon kan også 
være knyttet til situasjoner som utløser 
frustrasjoner og smerte, som særlig forekommer 
hos dyr i fangenskap. Se: Agonistic behaviour. 
 
AGGRESSIVE MIMICRY (Peckhamian mimi-
cry): Aggressiv mimikry, form for mimikry hvor en 
predator (mimic) ligner en ikke-predator (modell) 
for å lure et bytte eller skremme byttet fra en 
operator. Et bytte kan lures på mange måter, ved 
å ligne maten til byttet eller ved f.eks. å sende ut 
falske paringssignaler. Se: Mimicry og Operator. 
 
AGGRESSIVENESS: Angrepslyst, individ eller 
artsspesifikk tendens til å angripe i en gitt 
situasjon. Denne lysten ligger innenfor visse 
spesifikke grenser, men kan variere over 
sesongene og gjennom utviklingen, ontogenien. 

 
AGGRESSIVITY: (1) Aggressivitet (Se: Aggres-
sion); (2) Vannets evne til å angripe og skade 
fast materiale ved oppløsning av kalsium-
karbonat. Karbondioksidet i vann utover det som 
skal til for å holde en gitt mengde kalsium i 
løsning i nærvær av hydrogenkarbonat, kalles 
aggressivt karbondioksid, mens aggressivt vann 
refererer til vann som virker oppløsende på 
kalsiumkarbonat og dermed kan fremkalle 
korrosjon (slikt vann inneholder vanligvis over-
skudd av karbondioksid).  
 
AGIGERIATE: Uten muskelmage. Se: Gizzard. 
 
AGILE: (1) Rask, behendig, smidig, kvikk til 
bens, evne til å bevege seg lett og ledig (nimble); 
(2) Rask oppfattelse, evne til å tenke og forstå 
raskt; mentalt kvikk.  
 
AGING: Aldring, den biokjemiske og genetiske 
prosess som over tid fører til en gradvis kroppslig 
og mental svekkelse og død av en organisme. 
 
AGITATION: (1) Rastløshet, uro, bevegelse; (2) 
Sinnsbevegelse, nervøs opphisselse, ekstrem 
emosjonell forstyrrelse; (3) Agitasjon, det å vekke 
den offentlige oppmerksomheten for noe med 
håp om handling. 
 
AGIUM (Aigialium): Agium, et strandsamfunn. 
 
AGLOSSATE: Det å mangle en tunge. 

AGMATOPLOIDY: Agmatoploidi, økning i kromo-
somantallet pga. en fragmentering av kromo-
somene med diffus eller multippel centromer 
organisering som leder til pseudopolyploidi eller 
pseudoaneuploidi. 
 
AGMINATE: Aggregert, gruppert sammen. 
 
AGNAIL: Neglerot. 
 
AGNATE: Agnat, beslektet på den mannlige 
siden. 
 
AGNATHA: Urfisk, kjeveløse fisk, en underrekke 
eller overklasse av marine eller ferskvanns-
virveldyr som er fiske-lignende, mangler kjever 
og har bruskskjelett (omfatter niøyer og 
rundmunner som er parasitter eller åtseletere). 
De kjeveløse fiskene utgjør de eldste kjente 
fossile virveldyr. 
 
AGNATHOUS: Som mangler kjeve. 
 
AGNOBIOTIC CULTURE: Agnobiotisk kultur, 
kultur eller populasjon som omfatter mer enn én 
type av organismer. 
 
AGNOSTICISM: Agnostisisme, filosofisk an-
skuelse at det ikke finnes mulighet for er-
kjennelse av det oversanselige, absolutte, eller 
det som går ut over all erfaring. Derfor kan 
eksistensen av det oversanselige, ikke obser-
verte, hverken hevdes eller fornektes. Med andre 
ord, en skeptisk, eksperimentell holdning til tro og 
vitenskap. 
 
AGONIST: (1) Konkurrent, person involvert i 
konkurranser, kamp og slagsmål; (2) Innen 
fysiologi, agonist, en kontraherende muskel som 
motvirkes av en annen muskel, antagonisten (Se: 
Antagonist); (2) Kjemisk substans (medikament, 
hormon) som danner et kompleks med et 
spesifikt mottagersted (reseptor på en celle) og 
dermed starter (initierer) en aktiv respons i cellen. 
Se: Antagonist. 
 
AGONISTIC BEHAVIOUR (Antagonistic dis-
play): Agonistisk adferd, enhver sosial inter-
aksjon mellom medlemmene av en art som 
medfører kamp mellom individene, dvs. aggre-
sjon (angrep, trussel, forsvar), forsoning, 
unnvikelse eller flukt. Agonistisk adferd er av og 
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til brukt synonymt med aggressiv adferd, dvs. at 
forsoning, unnvikelse og flukt ikke er medregnet. 
Agonistisk adferd forekommer ofte i forbindelse 
med forsvar av territorium eller paringskamper og 
kan også være ritualisert og gjerne oppstå i 
dilemmaet mellom aggresjon og frykt. 
 
AGONISTIC BUFFERING: Agonistisk bufring, 
voksnes bruk av barn for å dempe aggressiv 
adferd hos andre voksne. 
 
AGONIZE: (1) Pines, det å lide av ekstrem 
smerte; (2) Det å lide av ekstrem angst, redsel 
eller engstelse for noe.  
 
AGONY: (1) Dødskamp, voldsom og intens 
kamp; dødsangsten før døden; (2) Plutselig og 
intens sinnsbevegelse; angst, redsel og frykt 
(anguish, torture); (3) Pine, det å lide av intense 
fysiske eller mentale smerter, kvaler; (4) Sterkt 
og plutselig utbrudd, f.eks. av begeistring eller 
glede (outburst). 
 
AGORAPHOBIA: Plassangst, frykt for åpne 
plasser eller sosiale situasjoner med mange 
mennesker til stede. En person med agorafobi 
har angst når han er borte fra hjemmet eller 
oppholder seg i folkemengder, på steder med 
mange mennesker. 
 
AGRANULOCYTE: Agranulocytt, hvit blodcelle 
(leukocytt) med ikke-granulært cytoplasma og en 
stor sfærisk kjerne, for eksempel lymfocytter og 
monocytter. Agranulocyttene utgjør 30 % av alle 
leukocyttene.  
 
AGRARIAN: (1) Agrarisk, jordbruks-, landbruks-, 
refererer til kultivering av land (agricultural); (2) 
Bruk og eiendomsforhold knyttet til dyrket mark.  
 
AGRESTAL: Agrestal, det å vokse på kultivert 
land eller land som passer til kultivering. 
 
AGRESTIC: Landlig, bondsk. 
 
AGRETOPE: Agretop, det området av et protein-
antigen som reagerer med Klasse II vevs-
forlikelighetsmolekyler under antigenpresenter-
ingen. 
 
AGRICULTURAL REVOLUTION: (1) Jordbruks-
revolusjonen, introduksjonen av jordbruk som et 

tilskudd til jakt og veiding i Yngre stenalder 
(Neolithic, 10 000 - 8 000 f.Kr.) som gjorde mat 
lettere tilgjengelig og dermed et behov for mindre 
land for å brødfø en populasjon, noe som 
medførte sterk vekst i populasjonsstørrelsen; (2) 
Den industrielle revolusjonen, introduksjonen og 
mekaniseringen av landbruket (og gartneriene) 
som begynte i Europa i det 18. århundre. 
 
AGRICULTURAL SCIENCES: Agrikulturelle vit-
enskaper, vitenskaper knyttet til jordbruk, hage-
bruk, skogbruk og fiske med tilhørende fag-
områder. Se: Science. 

 
AGRICULTURE: Agrikultur, jordbruk, landbruk, 
hagebruk, skogbruk; kultivering av land. Agri-
kultur omfatter i videste mening, både studiet og 
praksisen i å kultivere land for høsting av avlinger 
og skog, og det å ale opp husdyr og buskap. 
Utviklingen av jordbruket var et viktig steg i 
menneskets historie for det medførte økt, 
kontinuerlig og stabil mattilgang, stabile samfunn 
med utvikling av landsbyer og byer og kompli-
serte sosiale systemer. Utviklingen har imidlertid 
gått mot et mer og mer intenst jordbruk med bruk 
av monokulturer, kjemiske pesticider (pesticides) 
og uorganisk kunstgjødsel (fertilizers), og ofte 
medført avskoging, jorderosjoner og forurens-
ninger av vann og næringskjeder. Se: Agrology. 
 
AGRIOTYPE: Villtypen, den opprinnelige typen 
(ancestral type), en tidligere villform av et 
domestisert dyr eller plante.  
 
AGRIUM (Culture community): Agrium, sam-
funn på kultiverte landområder eller andre 
områder influert av menneskets aktiviteter. 
 
AGROCLIMATOLOGY: Agroklimatologi, studiet 
av klimaet i relasjon til produktiviteten til planter 
og dyr av jordbruksmessig betydning. 
 
AGRO-ECOSYSTEM: Agroøkosystem, et øko-
system som er kultivert. 
 
AGROLOGY: Agrologi, den delen av jord- eller 
landbruket som studerer og arbeider med 
opphavet, strukturen og klassifikasjonen av 
jorden og da spesielt mht. vekst og avlinger. Se: 
Agriculture. 
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AGRONOMY: Agronomi, jordbrukslære, den 
delen av jordbruket som omhandler teorien og 
praksisen bak produksjonen av avlinger og stell 
av jord; læren knyttet til jordbruksforvaltningen, 
jordbruket og avlingsutbytte. Se: Husbandry. 
 
AGROPHILOUS: Agrofil, det å leve og trives på 
eller i kultivert jord. 
 
AGROSTOLOGY (Graminology): Agrostologi, 
den delen av systematisk botanikk som om-
handler gress.  
 
AGUE: (1) Feber, koldfeber, kuldegysning, kul-
sing, skjelving; (2) Malaria eller annen sykdom 
som medfører feber, svetting og skjelving som 
opptrer ved regelmessige intervaller.   
 
AHERMATYPIC: (1) Ikke-koloniale samlinger av 
organismer eller et individ; (2) Koraller som 
mangler symbiotiske alger. 

 
A-HORIZON: A-horisonten, det mørkfargede 
øvre laget eller horisonten i et jordprofil, direkte 
under O-horisonten og som består av humifisert 
organisk materiale som resultat av biologiske 
aktiviteter eller kultiveringer. Se: Soil horizons. 
 
AI: Se: Artifical insemination. 
 
AID: (1) AID, hjelpemiddel, hjelp, støtte, bistand 
(support); bistå et land, område, organisasjon 
eller folk materielt eller finansielt; (2) Hjelper, 
assistent, person eller ting som er en kilde til 
letttelse, hjelp eller assistanse (relief); (3) Kunstig 
inseminasjon.  

 
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syn-
drome): AIDS, sykdom hos mennesket som er 
forårsaket av en infeksjon med HIV viruset 
(Human Immunedeficiency Virus; Retrovirus i 
underfamilien Lentivirinae) som overføres via 
blod og seksuelle sekresjoner og ødelegger den 
cellebaserte immuniteten ved å drepe T-cellene 
som infiseres. En infisert person kalles HIV-
positiv, og vedkomne kan være symptomfri opp til 
10 år før AIDS utvikles. T-cellene er funda-
mentale for immunsystemets funksjon, 
sykdommen har derfor en meget høy dødelighet. 
AIDS resulterer i nedsettelse av immunapparatet 
som igjen medfører en økt mottagelighet for 
mange andre opportunistiske infeksjonssyk-

dommer (f.eks. Pneumonocystis carinii / lunge-
betennelse, Mycobacterium avium / tuberkulose, 
toxoplasmose, cryptosporidiose, candidiose) og 
visse former for kreft, særlig Kaposis sarkom. 
Både blod, blodprodukter, vevsvæsker, sæd og 
vaginalvæsker fra infiserte personer, er 
smittebærere av AIDS. Hovedrutene for infeksjon 
er via ubeskyttet vaginal eller anal sex, 
intravenøse injeksjoner av dop og overføring av 
kontaminert blod eller blodprodukter. Viruset 
viser antigenetisk drift og antistoffer som dannes 
synes ofte ikke å ha effekt på viruset. Forskjellige 
isolater av viruset virker å ha stor variasjon i 
ENV-genet som koder for glykoproteiner i 
kapselen, noe som igjen gjør det vanskelig å 
produsere vaksiner. AIDS er antatt oppstått på 
slutten av femtitallet, men fikk sin medisinske 
identifikasjon først i begynnelsen på åttitallet. 
Sykdommen er antatt å stamme fra Afrika, 
antagelig gjennom flere mutasjoner fra virus som 
opprinnelig infiserte aper (green monkeys) og 
som brukes av mennesker i enkelte Afrikanske 
land til mat. Sykdommen var i de første tiår 
begrenset til spesielle grupper som f.eks. homo-
seksuelle, narkomane og blødere, men har nå 
fått fotfeste blant heteroseksuelle, og spredes 
særlig i U-land. I enkelte land i Afrika skjer 80 % 
av smitten via heteroseksuelle kontakter. Tradi-
sjonen her var at en mann hadde flere koner, 
men holdt sin seksuelle aktivitet innen familien. 
Nå har han ofte én kone, men et ukjent antall 
elskerinner i stedet. Det vestlige monogami har 
sine svakheter, da menneskelig adferd er 
vanskelig å forandre. Dessuten har vi religiøse 
tradisjoner som oppmuntrer til å få mange barn, 
dessuten katolisisme og islam som forbyr 
prevensjon. Og på landsbygdene forklarer man 
heller død med overnaturlig forbannelse, enn å 
innse at folk er død av AIDS. I 2018 døde 
770 000 mennesker av AIDS globalt. I Norge 
diagnostiseres ca. 200 personer med HIV årlig 
(2017), hvorav 60 - 70 % av infeksjonene skjer i 
utlandet. Totalt er det påvist 6 277 (4 260 menn, 
2 017 kvinner) hiv-positive i Norge (2017); årlig 
rapporteres det 20 - 30 AIDS tilfeller (inntil 2012 
var 618 døde av AIDS i Norge). Se: Global Aids 
Policy Coalition og Venereal diseases. 

 
AIGIALIUM: Se: Agium. 
 
AIGIALOPHILOUS: Det å leve og trives på 
strender (strandhabitater). 
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AIGICOLOUS: Som lever på strender.  
 
AIL: Plage, være syk, hangle. 
 
AILMENT: Lidelse, mindre alvorlig sykdom. 
 
AILUROPHOBIA: Frykt for katter. 
 
AIM: (1) Sikte, rette noe mot et punkt eller mål; 
(2) Aspirere, strebe, trakte, planlegge eller gjøre 
noe for å oppnå noe spesielt (aspire, intend). 
 
AIPHYLLOPHILOUS: Det som lever og trives i et 
eviggrønt skogslandskap.  
 
AIPHYLLOUS (Aiophyllus): Som er eviggrønn. 
 
AIR: Luft, lufte (ut), gi luft, luftning; usynlig 
blanding av gasser som utgjør jordens atmos-
fære og som utnyttes av de levende aerobe 
organismene gjennom pusting og ånding. Luft 
inneholder vanligvis også forskjellige mikro-
organismer, sporer, pollen og annet partikulært 
stoff. Vanndampinnholdet i luft er meget variabelt 
avhengig av de atmosfæriske betingelsene. Ren 
luft er luft der ingen av de mer sjeldne gassene i 
luft opptrer i slike mengder at de truer helse og 
velferd til mennesker og dyr, og vegetasjonen. 
Normal tørr luft har følgende sammensetning 
(etter volum): Nitrogen (78,08 %), oksygen (20,94 
%), argon (0,9325 %), karbondioksid (0,04 %), 
neon (0,0018 %), helium (0,0005 %), krypton 
(0,0001 %), xenon (0,000009 %) og radon (6 x 
10-18 %). Den spesifikke varmekapasiteten ved 
konstant temperatur er 718 Jkg-1 K-1, og den 
spesifikke varmekapasiteten ved konstant trykk 
er 1.006 Jkg-1K-1. Kokepunktet ved normalt trykk 
er -193 til -185oC. Flytende luft som kan dannes 
gjennom sterk nedkjøling under høyt trykk, er 
svakt blålig farget pga. tilstedeværelsen av 
flytende oksygen.  
 
AIRBORNE: Luftbåret, flybåren, fraktet med luft. 
 
AIR CAPACITY: Luftkapasitet, den mengde luft 
som er igjen i jord når jorden er mettet med vann. 

 
AIR MASS: Luftmasse, tilnærmet homogen 
masse av luft i de lavere deler av atmosfæren og 
med stor utstrekning og der den horisontale 
temperaturgradienten ved alle nivåer er meget 
liten. Slike luftmasser har ved kanten av 

utbredelsesområdet, veldefinerte fronter som 
adskiller dem skarpt fra tilsvarende luftmasser 
utenfor. Luftmassene benevnes etter opprinn-
elsessted, temperaturforhold eller fuktighet, eller 
en kombinasjon av disse. Varm- eller kaldfront 
refererer til om de under forflytningene henholds-
vis blir oppvarmet eller avkjølt. Se: Airstream. 
 
AIR POLLUTION (Atmospheric pollution): Luft-
forurensning, forurensning av atmosfæren 
gjennom bevisste eller ubevisste utslipp av sub-
stanser med skadelige effekter på det naturlige 
miljø slik som svoveldioksid (SO2), karbondioksid 
(CO2), karbonmonoksid (CO) og metan (CH4). 
Alle disse gassene er antatt å bidra til driv-
huseffekten. Svoveldioksid og nitrogenoksider fra 
bileksos, er årsaken til dannelsen av sur nedbør 
og fotokjemisk smog. Størstedelen av luftforu-
rensningen omfatter gasser som slippes ut i 
troposfæren som strekker seg ca. 8 km over 
jordens overflate. Luftforurensningsindeksen (air 
pollution index) er en funksjon av forurensningen 
av én eller flere kilder som benyttes for å måle 
hvor alvorlig luftforurensningen er for liv og helse. 
En indeks som er benyttet i USA er: 10 ganger 
SO2 konsentrasjonen + CO konsentrasjonen 
(begge i ppm i relasjon til volum) + to ganger en 
koeffisient som angir grad av dis. Denne indek-
sen bør være < 50. Luftforurensninger fjernes fra 
atmosfæren gjennom to prosesser, naturlig tørr- 
eller våtdeponering. Tørrdeponering medfører at 
forurensningene havner i jorden, vegetasjonen 
eller vannet på jordens overflate. Våtdeponering 
omfatter absorbsjon av forurensningene i dråper i 
atmosfæren som deretter fjernes gjennom ned-
bør (Se: Acid rain). Avhengig av om forurens-
ningen befinner seg i fuktige eller tørre områder, 
vil den relative betydning av disse to måtene 
variere geografisk. Se: Ozone layer, Pollution og 
Smog. 
 
AIR POROSITY: Innen geomorfologi, volum luft i 
en gitt mengde jord i forhold til jordens totale 
volum; beskriver jordens grad av porøsitet.   
 
AIR QUALITY: Luftkvalitet, konsentrasjonen i luft 
av visse spesifikke forurensningsstoffer en vet er 
uheldig for liv og helse. For mange av disse 
stoffene blir luftkvaliteten uttrykt som en 
gjennomsnittskonsentrasjon over en viss tid, 
f.eks. mg/m3 over et døgn eller en 8 timers 
periode. Man har satt visse krav til luftkvaliteten 
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slik at det finnes standarder hvor høye visse 
konsentrasjoner kan være før en må gripe inn 
med tiltak for å redusere konsentrasjonen i løpet 
av en viss tid i et gitt område. WHO foreslår for 
CO langtids virkning, standarder på 30 mg/m3 
som et 1-times gjennomsnitt og 10 mg/m3 som et 
8-timers gjennomsnitt. Målet er at blodnivået av 
CO hos ikke-røkende personer skal holde seg 
under visse verdier. Ved kortere belastninger er 
nivåene høyere. For nitrogenoksider (NO og 
NO2) som ikke direkte er farlige for menneskets 

helse, er nivåene av WHO satt til: 400 g/m3 som 

et 1-timers gjennomsnitt og 150 g/m3 som et 24-
timers gjennomsnitt. Her er nivåene beregnet 
spesielt for at astmatikere ikke skal lide. For 
sulfat (SO4) har WHO satt grensene på 500 

g/m3 over et 10-minutters gjennomsnitt og 350 

g/m3 over et 1-timers intervall. Her er verdiene 
satt direkte for å beskytte menneskets helse. Når 
det gjelder bly er WHOs rekommandasjon: 0,5 -

1,0 g/m3 i gjennomsnitt over en lengre tid, f.eks. 
ett år. Disse nivåene er relatert til de høyeste 
akseptable verdier i blodet hos mennesket. For 
partikulært materiale er det ikke satt noe spesielt 
krav for maksimale verdi, da det også er 
vanskelig å vurdere det relative forhold mellom 
organisk og uorganisk materiale som er viktig 
med tanke på eventuelle helseskader. 
 
AIT: Holme, liten øy (i en elv). 
 
AITHALOPHILOUS: Det å leve og trives på 
eviggrønn krattvegetasjon. 
 
AITIOGENIC (Paratonic): Bevegelse eller reak-
sjon forårsaket av en ytre stimulus, spesielt 
plantebevegelser som respons på ytre stimuli. 
 
AITIONOMIC: Vekstmønster eller andre fenomen 
som er forårsaket av omgivelsene.  
 
AITIOTROPISM: Enhver tropisme som skyldes 
en ytre stimulus. Se: Tropism. 
 
AIRSHED: Relativt homogen luftmasse med et 
forutsigbart sirkulasjonsmønster. 

 
AIRSTREAM: Luftstrøm, luft fraktet i en spesiell 
retning fra et spesielt utgangspunkt, men ikke 
nødvendigvis av homogen sammensetning. Se: 
Air mass. 
 

AKARYOTIC (Acaryotic, Non-nucleated): Aka-
ryotisk, som mangler kjerne. Akaryote, som 
mangler en kjerne; en celle uten kjerne. 
 
AKIN: (1) Akin, beslektet, av samme kin, relatert 
gjennom blodsbånd; (2) Som deler et felles 
opphav eller forfaderlig form; (3) Av samme 
kvalitet eller karakter (analogous); essensielt lik, 
relatert eller sammenlignbar. 
 
AKINESIA (Akinesis): Mangel, tap eller opphør 
av kraften i en bevegelse, motorisk funksjon som 
er viljestyrt. Akinesia kan skyldes sykdom i det 
sentrale nervesystem. 
 
AKINETE: Akinet, struktur dannet gjennom 
encystering av en vegetativ celle med både DNA 
og opplagsnæring, og som gjennomløper en 
hvilefase. Akineter er spesialiserte, meget 
motstandsdyktige, tykkveggede reproduksjons-
celler (hvilesporer) hos forskjellige typer av 
filamentøse blågrønnbakterier under perioder da 
omgivelsene er lite fordelaktige, og som er i 
stand til å frigjøre seg fra forelderkolonien. 
 
AKTOLOGY: Aktologi, studiet av økosystemene 
som forekommer i grunnområdene nær strender. 
 
Al: Kjemisk symbol for aluminium. Se: Alumin-
ium. 
 
AL.: Se: Alii. 
 
ALA: (1) Morfologisk, vinge eller en vinge/øre-
lignende struktur eller utvekst; (2) Innen biokjemi, 
alanin, en aminosyre som kan syntetiseres av 
cellene, dvs. som ikke er essensiell. Se: Alanine. 
 
ALACRIOUS: Som er aktiv, livlig, rask. 

 
ALANINE (A, Ala): Alanin, én av de tjue vanlige 
aminosyrene i proteiner, utgjør en av de viktigste 
bygningsstenene, men utgjør ikke en essensiell 
aminosyre, dvs. alanin kan syntetiseres i cellene. 
Se: Amino acid. 
 
ALAR: Som har vinger, relatert til eller som ligner 
en vinge eller vinger. Se: Alate. 
 
ALARM: (1) Skrekk, plutselig frykt, angst eller 
uro pga. en overhengende fare; (2) Alarm, alarm-
varsel om eksisterende eller kommende fare; (3) 
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Apparat som varsler om fare ved hjelp av et 
blinkende lyssignal eller et høyt lydsignal; (4) 
Lydmekanismen i et alarmapparat, f.eks. alarm-
klokke; (5) Alarmere, kalle til våpen (ala-rum).  
 
ALARM BEHAVIOUR: Se: Warning behaviour. 
 
ALARM CALL: Alarmskrik, varselsskrik, lyd som 
produseres av dyr under fare mens faren fortsatt 
er et stykke unna. Se: Warning behaviour. 
 
ALARMONE (Alarm pheromone): Alarmon, 
enhver av en rekke signalmetabolitter som 
syntetiseres som respons på en spesifikk 
metabolsk stress situasjon og som indiserer frykt-
responser i andre medlemmer av samme art. 
 
ALARM PHEROMONE: Alarm feromon, kjemisk 
stoff som utveksles mellom medlemmene i en 
gruppe som gjør individene alarmert, oppmerk-
som og forberedt på farer. 
 
ALARM REACTION: Alarm reaksjon, summen 
av alle ikke-spesifikke responser etter en plut-
selig eksponering mot en stimulus som organ-
ismen eller individet ikke er tilpasset til. 
 
ALARM RESPONSE: Se: Warning behaviour. 
 
ALARM SIGNAL: Alarm signal, varselsignal 
mellom medlemmene i en populasjon som 
respons på fare. Hvis medlemmet som sender ut 
signalet gjør seg mer utsatt for faren hvis 
trusselen f.eks. er en predator, er slike alarm-
signaler en form for altruisme. Se: Altruism.  
 
ALARM SUBSTANCE: Alarm substans, en sub-
stans som utskilles fra huden til skadete fisk og 
som umiddelbart gir en alarm reaksjon i fiskene 
omkring, og som kan medføre en spredning av 
fiskestimen. En slik alarmsubstans ble opprin-
nelig oppdaget hos ørekyte (Phoxinus phoxinus), 
en fisk i karpefamilien (Cyprinidae). 
 
ALARY: Vingelik; vinge-formet. Se: Aliform. 
 
ALATE: Det å ha vinger eller bære vingelig-
nende utvekster (ala). Se: Alar. 
 
ALB- (Albi-, Albo-): Prefiks som betyr hvit. 

 

ALBEDO: Albedo, prosentandelen av den inn-
kommende stråling som reflekteres diffust fra en 
overflate eller objekt (f.eks. partikkel, planet eller 
satellitt); den relative del av den totale elektro-
magnetiske stråling fra solen som reflekteres 
spredt tilbake (ofte uttrykt som prosent). Den er 
alltid mindre eller lik én fordi en måler albedoen 
på en skala fra 0 - 1 der en svart overflate ikke 
reflekterer noe lys (albedo = 0), og hvor en hvit 
overflate reflekterer alt innstrålende lys (albedo = 
1). Den gjennomsnittlige albedoen fra jorden er 
0,34 (34 %), for ny snø kan albedo være opptil 
0,90 (90 %), for is er den normalt omkring 40 - 60 
%, mørk jord 0,03, gress ca. 0,25, og skog 0,05 - 
0,1. Albedoen for stille vann varierer fra 0,7 ved 
lav sol til 0,05 ved høy sol. Generelt varier 
jordens planetariske albedo pga. den varierende 
grad av skyer, snø og is, bladvegetasjon og 
variasjoner i jorddekket. Jordens albedo spiller en 
viktig rolle i strålingsbalansen og influerer den 
årlige gjennomsnittstemperatur og derfor klimaet 
på jorden, både lokalt og globalt. 
 
ALBIDUS: Hvit, hvitaktig. Se: Albus. 
 
ALBINISM: Albinisme, nedarvet mangel på pig-
ment (melanin) i kroppen hos dyr og mennesket; 
en tilstand hvor melanin ikke syntetiseres i hår, 
hud eller øyet. Albinisme er en unormal tilstand 
som skyldes en genetisk feil (vanligvis et tap av 
evnen til å syntetisere enzymet tyrosinase pga. et 
autosomalt recessivt gen (det å være hvit er ikke 
albinisme). Delvis albinisme hos planter 
benevnes «variegation» som medfører farge-
variasjoner i forskjellige soner på samme plante. 
Se: Melanism og Variegation. 
 
ALBUMIN (Albumen): Eggehvitestoff, eggehvite 
(albumen), ett av flere vannløselige proteiner 
som danner uløselige koagulater når de blir opp-
varmet noe som skyldes denaturering. Albumin 
forekommer i eggehvite (protein komponenten 
kalt albumen), melk (α-lactalbumin) og i en rekke 
av vevsvæskene (blod, lymfe, tårer, ryggmargs-
væske) og i planter. Serum albuminer utgjør ca. 
55 % av blodplasma proteinene. Albumin utgjør 1 
% av menneskets kroppsvekt. Funksjonen til 
albumin er primært antatt å være knyttet til den 
osmotiske regulering og dermed plasmavolumet, 
eller materialtransport da det binder og 
transporterer fettsyrer. Se: Globulin og Protein. 
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ALBUMIONOID: Lik eller med karakter som et 
eggehvitestoff (Se: Albumin), inkludert keratin og 
kollagen. 
 
ALBUMOSE: Albumose, forskjellige produkter 
etter enzymatisk proteinhydrolyse; ethvert 
proteinderivat produsert under fordøyelsen gjen-
nom aktiviteten til de hydrolytiske enzymene på 
proteinene, og da spesielt enzymet pepsin. 

 
ALBUS: Hvit, gråhvit, lys Se: Albidus. 
 
ALCOHOL: Alkohol, sprit, organisk hydrokar-
bon, enhver organisk forbindelse der et hydrogen 
atom er erstattet med en hydroksylgruppe (-OH) 
bundet til et karbon atom. Vanlig etyl alkohol har 
formelen C2H5OH, metanol CH3OH. I den 
kjemiske nomenklatur ender forskjellige alkohol-
navn på -OH, alkoholer som har to -OH grupper 
er dioler, de med tre, trioler, etc. De forskjellige 
alkoholene kan avvike i deres kjemiske reak-
sjoner. Alkoholene reagerer med syrer under 
dannelse av estere og dehydrering av alkoholer 
gir etere og alkener. Denaturert alkohol er alkohol 
som er gjort udrikkelig for mennesket ved tilførsel 
av diverse andre stoffer som kan variere, et 
eksempel er metanol. 
 
ALCOHOL DEHYDROGENEASES: Alkohol de-
hydrogenase, en gruppe dehydrogenaser som 
omdanner alkoholer og aldehyder eller ketoner 
gjennom reduksjon av NAD+. Hos dyr bryter 
dehydrogenasene ned giftige alkoholer. I gjær og 
mange mikroorgansimer reverserer de prosessen 
og danner alkohol gjennom fermentering. Se: 
Fermentation.  
 
ALDER: Or, older. I Norge forekommer to arter or 
i bjørkefamilien (Betulaceae): Gråor (Alnus in-
cana) og svartor (Alnus glutinosa). Gråor kan bli 
opptil 23 m høy, finnes over hele landet.  Svartor 
kan bli opptil 22 m høy, og finnes på Østlandet 
opp til Rendal, og langs kysten opp til Nord-
Trøndelag. 
 
ALDOSE: Aldose, monosakkarid eller et derivat 
av dette som inneholder en aldehyd-gruppe. Se: 
Monosaccharide. 
 
ALDEHYDE: Aldehyd, en gruppe organiske 
stoffer som er meget reaktive og som inneholder 
en formylgruppe; en del av et molekyl med struk-

turen R-CHO der karbon er dobbelt-bundet til 
oksygen, hvor oksygenet er bundet til hydrogen 
og en R-gruppe og hvor en sidekjede (aldehyd-
gruppe eller formylgruppe) er resten av mole-
kylet. Aldehydene er forskjellige fra ketonene 
fordi formylguppen er i enden av molekylet i et 
aldehyd, mens det er i midten av molekylet i et 
keton. Eksempler på aldehyder er formaldehyd 
(HCOH) og acetaldehyd (CH3CHO). Aldehydene 
dannes gjennom oksidasjon av primære 
alkoholer. Aldehydene polymeriserer lett, som 
luftforurensning har disse en ubehagelig lukt, 
f.eks. i dieseleksos. Flere er også giftige, som 
f.eks. formaldehyd. 
 
ALDOSTERONE: Aldosteron, hormon produsert 
av binyrekjertelen som kontrollerer ekskresjonen 
av natrium over nyrene og derfor opprettholder 
salt- og vannbalansen i kroppsvæskene. Se: 
Corticosteroid. 

 
ALDRIN: Aldrin, insekticid som benyttes i jord-
bruket sammen med andre klorenerte hydro-
karboner slik som Eldrin, DDT, Dieldrin og 
Benzenhexaklorid. Disse er alle viktige stoffer 
også mht. forurensninger, og er funnet i bl.a. 
melk fra mødre. Det er nå nedlagt forbud mot 
benyttelse av flere av disse stoffene.  
 
ALEATORY: Organer som er tilstede eller 
mangler avhengig av tilfeldigheter, sjanse. 
 
ALEMBIC: (1) Destillerkolbe, apparat brukt til 
destillasjon av en væske; (2) Noe som rafinerer 
eller transformerer som om det var destillasjon. 
 
ALEPPO BOIL: Se: Leishmaniosis. 
 
ALERT: (1) Signal som advarer om angrep eller 
fare; (2) Alarmere, sette i alarmberedskap; 
vaktsom (watchful), periode med høy grad av 
årvåkenhet eller handlingsklarhet ved en kom-
mende fare eller nødssituasjon; (3) Kvikk, men-
talt oppmerksom og mottagelig; (4) Rask og livlig 
i bevegelsene (active, brisk).  
 
ALERTNESS: Se: Vigilance. 
 
-ALES: Bokstavendelse som angir et ordensnavn 
innen botanisk og bakteriologisk nomenklatur. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Art
https://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A5or
https://no.wikipedia.org/wiki/Svartor
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98stlandet
https://no.wikipedia.org/wiki/Rendal
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Tr%C3%B8ndelag
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Tr%C3%B8ndelag
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ALETOCYTE. Aletocytt, celle som vandrer, en 
fagocytt. Se: Phagocyte. 
 
ALETOPHILOUS: Det som lever og trives i 
veiskjæringer og ved sidene av jernbanespor. 
 
ALEUKIA: Fravær eller redusert antall leuko-
cytter i blodet. 
 
ALEUROPLAST: Leukoplast der proteingranuler 
dominerer som lagringsprodukt. Se: Amyloplast 
og Elaioplast. 
 
ALEVIN: Alevin, fiskeyngel, plommesekkyngel, 
larvestadiet hos laksefisk (spesielt laks og ørret) 
fra klekkingen til yngelen ikke er avhengig av 
plommesekken lengre som næringskilde. Se: 
Salmon. 

 
ALGA (pl. Algae): Alge, primitiv gruppe plante-
lignende, enkle eukaryotiske organismer med 
klorofyll (dvs. de kan utføre fotosyntese) som 
lever i vann og fuktige habitater på land, og som 
er ikke-vaskulære, dvs. de mangler karsystem, 
stamme, røtter, blad og blomster. Og de mangler 
i motsetning til mer avanserte plantene, multi-
cellulære kjønnsorganer omgitt av somatiske 
celler ved siden av evnen til å holde sporofytten i 
det hunnlige organet (Se: Sporophyte). Algene 
omfatter både éncellede og flercellede organ-
ismer som tidligere ble betraktet som planter, 
men er nå klassifisert som protoktister (Se: 
Protoctista) som er videre oppdelt i diverse 
rekker basert på celleveggens sammensetning, 
hvilke fotosyntetiske pigmenter de har og 
hvorledes matreservene er lagret. Noen én-
cellede alger kan klassifiseres både som 
protozoer og alger. Alger er også en av de 
symbiotiske partnerne i lav der den andre 
komponenten er sopp. Alger ligner høyere 
planter ved at de utvikler O2 under fotosyntese og 
at de har klorofyll, men de er som sagt, uten et 
karsystem (ledningsnett), stamme, røtter, blad og 
blomster. Alger klassifiseres som nevnt på basis 
av deres pigmenter, lagringsform for karbo-
hydrater og sammensetning av celleveggen, ved 
siden av flagellenes form og arrangement og 
kloroplastenes ultrastruktur. Størrelsen er fra få 
mikrometer til 50 meter eller lengre (tangarter), 
og de er vanligvis akvatiske. Alger kan forårsake 
problemer hvis de forekommer i større mengder 
(algeoppblomstringer) pga. overskudd av 

næringsstoffer, spesielt nitrater som medvirker til 
eutrofiering. Forråtnelsen av algene kan gi meget 
ubehagelig lukt (H2S) og føre til omfattende 
vannforurensninger. Artene som tidligere ble 
klassifisert som blågrønnalger er nå klassifisert 
som bakterier (Cyanobacteria). Se: Algal bloom. 

 
ALGAL BLOOM: Algeoppblomstring, eksplosiv 
økning i tettheten av planktoniske alger og andre 
fytoplankton, spesielt blågrønnbakterier, innen et 
gitt område. Tettheten kan bli så stor at lyset ikke 
trenger gjennom til de dypere partiene i vannet. 
En slik algeoppblomstring skyldes først og fremst 
nitrat forurensninger som ofte stammer fra 
kunstig gjødsling i det omkringliggende landbruk, 
og medfører til en eutrofiering av området. Se: 
Eutrophic og Red tide. 
 
ALGALL LINE: Algelinjen, den høyest belig-
gende kontinuerlige linjen langs stranden som 
bebos av en eller annen art av alger, eller et 
samfunn av algearter 
 
ALGEBRA: Algebra, bokstavregning, en gren av 
matematikken som omfatter læren om ligninger, 
strukturer, relasjoner og kvantiteter; regning med 
tallsystemer og bokstaver, og forskjellige opera-
sjoner og variabler. Ting som blir studert av 
algebraikere. Se: Algorithm og Arithmetic. 
 
ALGENY: Genetisk manipulering, den eksperi-
mentelle manipuleringen med den genetiske 
sammensetning i en organisme eller celle; for-
andringer av genene i kroppscellene eller i et 
kimcellevev, eller introduksjonen av ønskede 
celler fra utsiden. 
 
ALGESIA: Sensitiv eller hypersensitiv til smerte.  
 
ALGICIDE (Algicid): Algicid, substans som 
benyttes for å dempe, drepe og fjerne algevekst. 
 
ALGICOLOUS: Som lever på eller rundt tang og 
tare.  
 
ALGINATE: Alginat, komponent i celleveggen 
hos mange tangarter. Alginater tiltrekker seg 
vann og demper derfor uttørringsprosessene når 
alger blir eksponert for luft. De er også kom-
mersielt viktige i diverse produksjonsprosesser, 
f.eks. av frossen mat, papir og tannpasta. 
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ALGINIC ACID (Algin): Alginat, komplekst poly-
sakkarid; gelatinøs organisk syre som finnes i 
celleveggen hos brunalger (Phaeophyta). Alginat 
absorberer vann som medfører dannelse av 
viskøse geler, og produseres kommersielt som 
alginater fra tang og tare arter, f.eks. fra Lami-
naria arter. Alginatene benyttes spesielt i mat-
industrien for å forbedre og stabilisere strukturen 
av produktene.  
 
ALGOLOGY (Phycology): Algologi, den delen 
av botanikk som omfatter studiet av algene. Se: 
Phycology. 

 
ALGOPHAGOUS: Som eter alger. 
 
ALGOPHYTIC: Se: Archaeophytic. 
 
ALGORITHM: Algoritme, en presis beskrivelse 
av en endelig serie operasjoner som skal utføres 
for å løse et problem eller et sett med flere 
problemer. Hvis en prosess er algoritmisk kan 
den skrives som en serie operasjoner som kan 
utføres gjennom beregninger; instruksjon eller 
formel for en utregning som omfatter særlig 
metoder som kontinuerlig gjentar en grunnleg-
gende prosess. Se: Algebra og Arithmetic. 
 
ALIEN (Exotic, Foreign): Alien, ikke-innfødt, 
fremmed, utenlandsk, utlending, innflytter; art 
som opptrer i et område der den ikke hører 
naturlig hjemme og hvor den er blitt overført fra 
sitt naturlige område av mennesket eller på andre 
mer eller mindre tilfeldige måter. Etablerer en slik 
fremmed art seg med en levedyktig populasjon i 
et nytt område, sies den å være naturalisert 
(naturalized). Alien benyttes også innen «science 
fiction» om organismer fra verdensrommet. Se: 
Exotic og Science. 
 
ALIFEROUS: Som bærer eller har vinger. 
 
ALIFORM: Vinge-formet, med vingeformede ut-
vekster. Se: Alar, Alary og Alate. 
 
ALII (Aliorum, Al.): Andre, for andre, av andre. 
 
ALIMA: Alima, larvestadium av stomatopoder 
som hører til slekten Squilla, en type av erichthus 
larve. Se: Erichthus. 
 
ALIMBATE: Det å mangle en utvidet kant. 

ALIMENT: (1) Ernære, nære, næring, noe som 
nærer, føde (food, nourishment, nutriment) (2) 
Livsnødvendighet, noe som forsørger, bistår og 
opprettholder (support, sustain, sustenance). 
 
ALIMENTARY: Nærende, som gjelder mat, er-
næring. 

 
ALIMENTARY CANAL (Alimentary tract, Gut): 
Tarmkanal, røret som går fra munnen der mat tas 
inn og til endetarmsåpningen (anus) der uab-
sorbert materiale forlater kroppen. Tarmkanalen 
består av forskjellige regioner hos mennesket: 
Svelg, mage, tynntarm (duodenum, ileum, 
jejunum), tykktarm og endetarm. I tynntarmen 
nedbrytes maten til næringsemner med en 
størrelse som kan absorberes over tarmveggen 
og assimileres av kroppsvevet. Hos enkelte 
virvelløse dyr har tarmkanalen kun én åpning. 
Se: Gut og Intestine. 
 
ALIMENTARY SYSTEM: Tarmsystemet, tarm-
kanalen (alimentary canal / gut) der mat passerer 
og blir gradvis fordøyet, med de tilhørende 
kjertler og andre organer. Se: Alimentary system.  
 
ALIMENTATION: (1) Innen ernæring, det å ete, 
ta inn (oppta) næring; (2) Innen glasiologi, 
prosessene inkludert presipitasjon, sublimasjon 
og gjenfrysning, som medfører at massen til en 
isbre eller et snøområde, øker.  
 
A LINE: Innen planteavl, avlslinje, innavlet 
hannlig steril linje; produksjon av plantehybrider. 
 
ALIORUM: Se: Alii. 
 
ALIPHATIC: Alifatisk, substanser som har en 
åpen-kjede struktur, og de sykliske stoffene som 
ligner en åpen-kjede struktur. 
 
ALIQUOT: Innen biologi, det å dele en 
populasjon av organismer jevnt, eller i to like 
deler.  
 
ALIVE: (1) Levende, fortsatt eksisterende (i mot-
setning til død); (2) Spillevende, i full vigør; aktiv, 
årvåken (active, alertness, animated); (3) Tallrike 
levende, bevegelige organismer (lively, swarm-
ing, teeming); (4) Mottagelig, oppmerksom på 
eller interessert i; (5) I live, fortsatt med i en 
konkurranse om seier. 
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ALIZARIN(E): Transparent, gjennomskinnelig 
oransje-rød farge eller fargestoff.  
 
ALKALESCENT: Lett alkalisk. 
 
ALKALI: (1) Alkali, kjemisk substans med pH 
høyere enn 7,4; substans som har sterke basiske 
egenskaper, nøytraliserer og danner salter i 
kombinasjon med syrer. Alkali salter som dannes 
ved å koke aske fra f.eks. bjørk, er generelt 
løselige og består vesentlig av et hydroksid av et 
alkali metall, vesentlig natriumkarbonat (soda, 
Na2CO3) eller malersoda (Na2CO3.10H2O), og 
kaliumkarbonat (pottaske, E501, K2CO3) som kan 
benyttes i bakverk som hevmiddel da det under 
påvirkning av syre danner CO2 (engelsk 
potassium, kalium, kommer av pot ash, pottaske) 
Alkali oppløst i vann frigjør hydroksid ioner (OH-), 
og alkali farger rødt lakkmus papir (litmus) blått; 
(2) Løselige salt eller blanding av salter i noen 
jordarter i tørre regioner, som ved høye nivåer 
umuliggjør landbruk. Alkalisering vil si en økning 
av natrium innholdet i jorden. Alkalisk jord er et 
jordsmonn med pH høyere enn 7,4; (3) Alkali 
metall, metallene (grunnstoffene) i den første 
gruppen i det periodiske system: Lithium, 
natrium, kalium, rubidium, cesium, og francium 
som alle er kjemisk sett typiske metaller og 
meget reaktive. Alle reagerer med vann og 
hydroksidene av alkali metallene er alle sterkt 
alkaliske, derfor navnet. Se: Alkaline og pH. 

 
ALKALI DISEASE: Se: Botulism. 
 
ALKALIMETRY: Alkalimetri, analyse der alkal-
iske standardløsninger benyttes til å bestemme 
mengden syre tilstede. 
 
ALKALINE (Basic): Alkalisk, lik et alkali, basisk, 
substanser eller habitater som har pH høyere 
enn 7,4; alkalisk stoff eller løsning som har et 
overskudd på hydroksid ioner. Desto høyere pH 
jo sterkere er alkaliteten. En tilsetter ofte papir en 
alkalisk buffer, f.eks. kalsiumkarbonat, i tilstrek-
kelig mengde (3 % er anbefalt) for å nøytralisere 
syren som kan dannes under papirets aldrings-
prosess eller pga. fra luftforurensninger. Se: 
Alkali, Base og Basic. 
 
ALKALINITY: (1) Alkalinitet, alkalitet, det å være 
alkalisk eller den grad man har egenskapene til 
alkali i vann eller et alkali metall (Se: Alkali og 

pH); basisk, vannets kapasitet til å motstå 
forandinger i pH ved å binde og nøytralisere sure 
komponenter; (2) Mengden alkali eller base i en 
løsning, ofte uttrykt gjennom løsningens pH.  Se: 
Alkali og Alkaline. 
 
ALKALIPHILE: Alkalifil, organisme som lever, 
trives og utvikles best i et alkalisk (basisk) habitat 
eller miljø, spesielt oganismer som overlever pH 
mellom 8,5 og 11 og vokser optimalt ved pH 
rundt 10. Se: Alkaliphobic, Acidophilic og pH. 
 
ALKALIPHOBIC: Alkalifob, organismer som er 
lite tolerante eller hemmes i et alkalisk (basisk) 
habitat eller miljø der pH er høyere enn 7,4. Se: 
Alkaliphile, Acidophobic og pH. 
 
ALKALIZATION: Alkalisering, tilsetning av kjemi-
kalier (alkalier) til vann for å øke alkaliteten (heve 
pH verdien). Det som er mest brukt til dette, er 
kalsiumhydroksid (Ca(OH)2), natriumhydroksid 
(NaOH) og natriumkarbonat (Na2CO3). 
 
ALKALODURIC: Basetolerant, tolerant til meget 
høye (alkaliske) pH konsentrasjoner. Se: Aciduric 
og Thermoduric. 

 
ALKALOID: Alkaloid, én i en gruppe av basiske 
nitrogenholdige, ofte giftige, komplekse organiske 
stoffer produsert av spesielt planter. Alkaloidene 
som kan ha sterke farmakologiske effekter, 
omfatter f.eks. atropin, colchicin, koffein, kinin, 
kokain, morfin, nikotin og stryknin. De fleste 
alkaloider benyttes som smerte- eller bedøv-
elsesmidler. Flere alkaloider er giftige, som 
stryknin og colchicin som inhiberer celledelingen. 
 
ALKALOSIS: Alkalose, tilstand der kropps-
væskene blir alkaliske med pH >7,4. 
 
ALKANE (Paraffin): Alkan, paraffin, enhver av 
mange mettete hydrokarboner (CnH2n+2), f.eks. 
metan, propan og butan. Alkaner forekommer 
også i Pre-Kambriske geologiske berglag der de 
er antatt å utgjøre fossiler. Se: Karosene og 
Paraf-fin. 
 
ALKENE (Olefines): Alken, olefin, umettede 
hydrokarboner som inneholder én eller flere 
doble karbon-karbon bindinger i deres molekyler 
(generell formel: CnH2n). 
 



 

52 

ALKYL GROUP: Alkyl gruppe, gruppe som 
fremkommer ved å fjerne ett hydrogenatom fra et 
alkan, f.eks. metyl gruppen CH3- avledet fra 
metan (CH4), der den generelle formel er CnH2n+1.  
 
ALLANTOIS. Én av de fire membranene som 
omgir et embryo og som skiller ut nitrogen-
avfallsstoffene produseret av embryoet. 
 
ALLATUM HORMONES: Se: Juvenile hor-
mones. 
 
ALLAUTOGAMY: Se: Autoallogamy. 
 
ALLAY: (1) Dempe, stilne, roe, f.eks. en oppjaget 
sinnstemning (calm); (2) Lindre, lette, redusere 
intensiteten av noe, f.eks. en hudkløe (alleviate). 
 
ALLEE EFFECT (Alle’s principle): Konseptet 
om en optimal populasjonsstørrelse da organ-
ismene blomstrer og trives optimalt. Hos mange 
arter vil individene i en populasjon som avtar 
sterkt i størrelse få nedsatt livsdugelighet og 
reproduksjonsevne av ikke-genetiske årsaker. 
Det kan forekomme en terskelverdi som angir 
den minste tetthet en populasjon må ha for at 
populasjonen skal kunne overleve. Denne 
såkalte Allee effekten kan forårsakes av 
organismer som fysisk eller kjemisk modifiserer 
omgivelsene gjennom sosiale interaksjoner eller 
tetthetsavhengig paringssuksess. 

 
ALLELE (Allelomorph): Allel, alternative former 
av et gen, dvs. to eller flere forskjellige former av 
et gen som okkuperer samme relative posisjon 
(genlocus, locus, site) på de homologe kromo-
somer i en diploid organisme og som pares under 
meiosen (Se: Meiosis) som en enhet (Mendelsk 
faktor) og som kan mutere fra den ene til den 
andre (alleler har oppstått gjennom mutasjoner). 
En haploid organisme eller fase i livssyklus, har 
et enkelt allel, en diploid organisme har to alleler 
av hvert gen (fra hver av foreldrene), en polyploid 
organisme har mer enn to av det totale antall 
alleler som finnes i populasjonen som helhet. 
Innen en populasjon kan det forekomme tallrike 
alleler av et gitt gen, der hvert enkelt har en unik 
nukleotidsekvens. Allelene rekombineres igjen 
under fusjonen av gametene. Forskjellige alleler 
har unike nukleotid sekvenser og kan gjen-
kjennes spesielt ut fra sin fenotypiske effekt. Alle 
allelene til et gitt gen er knyttet til samme 

biokjemiske og utviklingsmessige prosess, selv 
om produktet eller funksjonen allelet koder for er 
forskjellig kvalitativt og/eller kvantitativt fra det 
andre alleler i dette genet koder for. To former av 
et gen kalles diallelisme, mange former, multippel 
allelisme. Tre eller flere alleler i et gitt gen danner 
en allelomorf (allel) serie (series of multiple 
alleles). Termen allelomorf brukes også for den 
karakteristiske karakteren som allelet produserer. 
Hyppigheten av et gitt allel i en populasjon kalles 
allel frekvensen. Hvis de to allelene ved et gitt 
locus på de to homologe kromosomene er 
genetisk identiske, sies cellen eller organismen 
og være homozygot, hvis de er forskjellige, 
heterozygot, med tanke på dette spesielle genet. 
Når allelene opptrer i par er ofte én dominant 
over den andre som da kalles recessiv, og vil 
bestemme hva som skal uttrykkes i en spesiell 
karakter hos en organisme. Dvs. hvis fenotypen 
av et heterozygot allel par (Aa) ligner det av det 
homozygote paret (AA), er A dominant, a 
recessivt (vill-type allelet er vanligvis det 
dominante allel (angis med stor bokstav eller +), 
recessive alleler (angis med liten bokstav) 
oppstår gjerne ved mutasjon og er vanligvis 
skadelig). DNA-sekvens varianter oppstått ved 
direkte sekvensering, kalles vanligvis haplotyper. 
Flere klasser av alleler finnes: (a) Amorfer 
(amorphs), inaktive alleler som blokkerer den 
normale biosyntesen (dvs. er inoperative, gir ikke 
målbar effekt eller genet mangler), (b) antimorfer 
(antimorphs), alleler med en effekt motsatt det av 
vill-type allelene, (c) hypermorfer (hypermorphs), 
alleler som produserer et overskudd av et 
produkt i forhold til vill-type allelene), (d) 
hypomorfer (isomorphs, hypomorphs), alleler 
(leaky genes) som funksjonerer ufullstendig til 
sammenligning med vill-type allelene (vanlig ved 
induserte mutasjoner), (e) isoalleler (isoalleles), 
alleler som produserer meget små forskjeller i 
fenotypisk uttrykk (krever spesielle metoder for 
påvisning), (f) neomorfer (neomorphs), alleler 
hvis aksjon er kvalitativt forskjellig fra vill-type 
allelene (heterozygoter av neomorfene produ-
serer vanligvis allelproduktene av begge alleler), 
og (g) ustabile alleler (unstable alleles), alleler 
som har en høy mutasjonsrate somatisk eller i 
selve kimcellebanen. Se: Allelomorph og Gene. 
 

ALLELE FREQUENCY (Gene frequency): Allel 
frekvens, gen frekvensen for et gitt allel i et gitt 
locus; forholdet av alle alleler som forekommer i 
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en populasjon i dette locuset, dvs. fraksjonen av 
et allel i en populasjon i relasjon til alle alleler av 
det spesielle genet i samme locus. Se: Allele og 
Gene frequency. 
 
ALLELE SHIFT: Allel endring, forandring av allel 
frekvensen forårsaket av en seleksjon som kan 
lede i ekstreme tilfeller, til et totalt tap av et allel 
avhengig av dets opprinnelige hyppighet. 
(Tilsvarende effekter kan være en konsekvens av 
genetisk drift.) 
 
ALLELE TREND: Allel trend, en rettet forandring 
i allel frekvensen i løpet av en gitt tid. 
 
ALLELIC: (1) Som viser til allelene (Se: Allele); 
(2) Som viser til allelene i samme gen; én av to 
eller flere alternative former oppstått gjennom 
mutasjon og som forekommer på samme sted 
(locus) på kromosomet; relasjonene mellom 
allelene ved samme locus. Allelisk eksklusjon 
refererer til at kun ett av to forskjellige alleler i et 
gitt locus blir fenotypisk uttrykt, eller syntese av 
immun-globulin fra kun én allotype fra et 
heterozygot antistoff produserende celle. Se: 
Allotype.  
 
ALLELIC COMPLEMENTATION: Dannelsen av 
en ikke-mutant fenotype når to uavhengige 
mutasjoner ved samme gen locus på de to 
homologe kromosomene (eller kromosom 
settene) er begge defekte og ikke kan produsere 
en normal utvikling, men er i stand til det hvis de 
opptrer sammen i samme celle.  
 
ALLELIC EXCLUSION: Allelisk eksklusjon, det 
at én av de to allelene ikke uttrykkes i en diploid 
celle. Dette regnes forskjellig fra vanlig normal 
genetisk dominans, da det undertrykte allelet kan 
per definisjon uttrykkes i en annen celle i samme 
organisme. Innen immunologi viser allelisk 
eksklusjon til at kun ett allel uttrykkes i spesielle 
lymfocytter som koder for det uttrykte immun-
globulinet, dvs. prosessen sikrer at alle antistoff 
molekylene som produseres av en B-celle, har 
samme spesifisitet. 
 
ALLELISM: Allelisme, relasjonene mellom allel-
ene i et genom; relasjonene mellom to karakterer 
som er alleler. 
 
ALLELO-: Prefiks som betyr hverandre. 

ALLELOCHEMICAL (Allelochemic, Allelo-
pathic substance): Allelokjemisk, stoff som blir 
produsert av en art, men som influerer adferden, 
veksten eller populasjonsdynamikken til andre 
arter, og da spesielt en inhiberende eller 
regulatorisk effekt. Allelokjemikalier kan inndeles 
i forskjellige kategorier: (a) Allomoner som er 
fordelaktige for produsenten, men ikke 
mottageren, (b) kairomoner som gir fordeler for 
mottageren, men ikke produsenten, og (c) syno-
moner som er fordelaktige for både produsent og 
mottager. Se: Allelopathic substance og Syno-
mone. 
 
ALLELOCHEMISTRY: Allelokjemi, kjemien til 
substanser som en populasjon utskiller og som 
påvirker vekst, adferd og populasjonsdynamikken 
til en annen populasjon eller art; slike substanser 
er ofte inhiberende eller regulerende. 
 
ALLELOGENOUS: Som produserer kull av bare 
ett kjønn, enten kun hanner eller kun hunner i 
forskjellige kull. Se: Amphogenous, Arrheno-
genous, Monogenous og Thelygenous. 
 
ALLELOMIMETIC BEHAVIOUR: Allelomimetisk 
adferd, imiterende adferd hos to eller flere dyr 
som et resultat av gjensidige påvirkninger; adferd 
som øker sannsynligheten for at den også blir 
utført av dyr i nærheten.  
 
ALLELOMORPHS (Allelomorphic gene, All-
ele): Allelomorfer, alleler som ligger i samme 
locus (relative posisjon) på homologe kromo-
somer og pares under meiosen. Allelomorfer 
følger Mendels lover, og produserer forskjellig 
effekt på samme utviklingsprosess. Se: Allele. 
 
ALLELOPATHIC SUBSTANCE: Allelopatisk 
substans, allelokjemisk stoff, et avfallsprodukt, 
ekskresjonsprodukt eller metabolitt som har en 
inhiberende eller regulatorisk effekt på andre 
organismer. Se: Allelochemic. 
 
ALLELOPATHY: Allelopati, kjemisk sekresjon fra 
planter som inhiberer vekst og reproduksjon av 
andre plantearter; interaksjon mellom organismer 
hvor den ene holder den andre konkurrentens 
livsfunksjoner nede gjennom utskillelse av 
giftstoffer (toksiner) til omgivelsene. Fenomenet 
er spesielt observert mellom bakterier, sopp, 
ferskvannsdyr og blomsterplanter.  
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ALLELOTROPISM: Allelotropisme, den gjen-
sidige attraksjonen mellom to celler eller 
organismer. Se: Tropism. 

 
ALLELOTYPE: Allelotype, forekomsten av alleler 
i en populasjon, allel frekvensene eller et gitt sett 
av alleler i en kryssbefruktende populasjon. 
Forandringer i allelotypen i en populasjon kan 
skyldes prøvefeil (sampling error), mutasjon, 
seleksjon, genetisk drift og genflyt hvis 
populasjonen er utilstrekkelig isolert. Ved 
ufullstendig isolasjon kan immigrasjoner øke 
frekvensen av visse alleler eller introdusere nye, 
emigrasjon kan minke frekvensen til visse alleler, 
eller i ekstreme tilfeller, føre til et totalt tap av et 
spesielt allel. 
 
ALLELOZYME: Allelozym, enhver genetisk vari-
ant av et enzym. 
 
ALLEN'S RULE (Allen's principle, Allen's law): 
Allens lov, generelt innen en varmblodig 
(pattedyr)art er ekstremitetene, f.eks. nese, øre, 
hale og ben, relativt kortere jo kjøligere det er 
innen artens utbredelsesområde. Fenomenet 
resulterer i mindre varmetap. Regelen er 
omdiskutert da det er mange andre tilpasninger 
for å bevare varme som kan være like viktige, 
f.eks. fettlag, pels, fjærdrakt og adferdsmessige 
tilpasninger. Se: Bergmann's rule og Gloger's 
rule. 
 
ALLERGEN: Allergen, substans (antigen) som 
gir en unormal immunrespons, allergisk respons 
(hypersensitivitet, allergi). Allergener omfatter 
antigener som har tendens til å fremkalle selektiv 
produksjon av IgE-antistoffer som bindes til 
mastceller i hud og slimhinner. Når IgE-
antistoffene reagerer med allergenet, utvikles det 
umiddelbart en allergisk reaksjon som skyldes at 
mastcellene frigjør histamin og andre vasoaktive 
substanser. Vanlige allergener omfatter pollen og 
diverse støvpartikler. 
 
ALLERGENIC: Allergenisk, som gir allergi. 
 
ALLERGIC: Allergisk. 

 
ALLERGY (Allergic reaction): Allergi, reak-
sjonen i kroppens immunsystem når en fremmed 
substans påvises; uspesifikk term som refererer 
til at kroppen produserer en unormal immun-

respons som vanligvis utgjør en akutt hyper-
sensivitet mot visse substanser (antigener kalt 
allergener) som normalt er harmløse. Hos 
allergiske personer vil substanser som vanligvis 
blir ødelagt av antistoffer, stimulere frigivelse av 
histamin som gir f.eks. inflammasjoner, astma, 
høysnue og mat allergier (food allergy). Allergi 
kan også utvikles etter stikk eller bitt fra dyr. Se: 
Anaphylaxis, Antibody, Antigene, Histamine og 
Immune response. 
 
ALLERGIC: Allergisk, det og ikke kunne tåle noe. 
 
ALLEVIATE: (1) Redusere, minske; fjerne eller 
rette noe uønsket (lessen, relieve); (2) Dulme, 
døyve, lette, lindre (vanligvis kun midlertidig. 
 
ALLO-: Prefiks som betyr andre, forskjellig. 
 
ALLOANTIBODY: Alloantistoff, antistoff som rea-
gerer med antigen fra andre genetisk forskjellige 
individer av samme art. Se: Alloantigen og 
Heteroantibody. 
 
ALLOANTIGEN: Alloantigen, antigen som ikke 
finnes hos alle individer av en art eller antigen fra 
et genetisk forskjellig individ av samme art. 
Injiseres alloantigen i en vert av samme art, men 
av forskjellig genotype, forårsaker denne 
genetiske markøren en immunrespons. Anti-
stoffer produsert som respons på alloantigen 
stimulering, kalles alloantistoffer (alloantibodies). 
Se: Isoantigen. 
 
ALLOBAR: (1) Allobar, blanding av isotoper av 
et grunnstoff som avviker fra den naturlige isotop-
blandingen; grunnstoff hvis atomvekt avviker fra 
den naturlige formen og derfor har en forskjellig 
isotop sammensetning; (2) Atmosfærisk trykkfor-
andring. 
 
ALLOBIOSIS: Allobiose, et avvik fra det normale; 
et forandret miljø. 
 
ALLOBIOSPHERE: Allobiosfære, den del av 
eubiosfæren hvor heterotrofe organismer fore-
kommer, men hvor organisk føde må tran-
sporteres inn da primærproduksjon ikke finner 
sted. Se: Autobiosphere og Eubiosphere. 
 
ALLOCENTRIC: Allosentrisk, med større inter-
esse for andre enn seg selv; opptatt med tanker 
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og sterke følelser for andre (Se: Egocentric); (2) 
Med tanke på romlige forhold, en referanse-
ramme knyttet til det ytre miljøet uavhengig av 
ens egen lokalisering i miljøet.  
 
ALLOCHEIRAL: Det å ha motsatt symmetri. 
 
ALLOCHEMIC: Allokjemisk, sekundært kjemisk 
stoff som produseres av planter som et ledd i 
deres forsvar mot planteetere. Stoffet kan enten 
virke som et toksin eller som et stoff som 
reduserer evnen til å fordøye mat. 
 
ALLOCHORIC: Allokorisk, det å opptre i to eller 
flere relaterte samfunn innen et gitt geografisk 
område eller region, f.eks. i skog og gressarealer. 
Allochore, enhver organisme som opptrer i to 
forskjellige habitater i samme geografiske region. 

 
ALLOCHROIC: Allokroisk, organismer innen 
samme art eller populasjon som viser farge-
variasjoner, eller det å ha evnen til å skifte farge. 
 
ALLOCHROMY: Allokromi, utsendelsen av elek-
tromagnetisk stråling fra f.eks. atomer og 
molekyler indusert av en innkommende stråling 
av en annen bølgelengde, lik fenomenet fluori-
sens. 
 
ALLOCHRONIC: Allokronisk, ikke samtidig, som 
eksisterer til forskjellig tid; arter eller populasjoner 
som opptrer, lever, vokser og reproduserer på 
forskjellige tidspunkter eller perioder (sesonger) i 
løpet av året. Se: Syncronic. 
 
ALLOCHRONIC SPECIATION: Allokronisk arts-
dannelse, en form for sympatrisk artssdannelse 
der differensieringen mellom populasjoner prim-
ært skyldes forandringer i det sesongmessige 
reproduksjonsmønster uten geografisk oppsplit-
ting, habitat eller vertsskifte. Se: Speciation og 
Synchronic speciation. 
 
ALLOCHTONE: (1) Mat som transporteres inn i 
et område fra omgivelsene; (2) En ikke-innfødt 
organisme. 
 
ALLOCHTONOUS (Allochthonous, Allogenic): 
(1) Ikke-innfødt, av fremmed, ytre eller fjern 
opprinnelse; (2) Alloktont materiale, materiale 
produsert på et annet sted enn funnstedet, dvs. 
er transportert inn i et gitt system eller areal; (3) 

Alloktone organismer, organismer som opptrer 
utenfor sitt opprinnelsessted, og ofte bare 
midlertidig (transient). Se: Autochtonous og Exo-
genous. 
 
ALLOCHTONOUS PLANKTON: Se: Exogenous 
plankton. 

 
ALLOCRYPTIC: Allokryptisk, organismer som 
gjemmer eller dekker seg selv med annet 
materiale, både levende eller dødt materiale. 
 
ALLODIPLOID: Allodiploid, celler eller individer 
hvor ett (allomonodiplosom), to (allodidiplosom) 
eller flere av kromosomparene er utvekslet med 
ett eller flere par fra en annen art; hybrid diploid 
med kromosompar fra forskjellige arter. I 
ekstreme tilfeller er to genomer, ett fra hver art, 
kombinert i zygoten. Allodiplomonosomer har to 
fremmede, enkle kromosomer i kromosom 
komplementet. 
 
ALLOGAMY (Cross-pollination, Xenogamy): 
Allogami, kryssbefruktning. Se: Autogamy, 
Cross-fertilization, Cross-pollination, Exogamy og 
Fertilization. 
 
ALLOGENE: (1) Allogen, et recessivt allel (Se: 
Allel og Protogene); (2) Sten eller mineraler som 
er fraktet til det sted det er deponert og funnet 
(allothigene, allothogene). 
 
ALLOGENEIC (Allogenic): (1) Allel variasjoner i 
genotypen mellom medlemmene i en populasjon; 
variasjon i genene hos forskjellige individer av 
samme art; (2) Forandringer hos en organisme 
forårsaket av en eller annen ytre faktor, f.eks. 
miljøforandringer. Se: Isogeneic, Syngeneic og 
Xenogeneic. 
 
ALLOGENETIC PLANKTON: Allogent plankton, 
planktoniske organismer som transporteres inn i 
et område gjennom bevegelsen til det medium de 
befinner seg i, men som vanligvis lever og 
reproduserer andre steder. 
 
ALLOGENIC: (1) Se: Allochtonous; (2) Innen 
genetikk: (a) Det å ha forskjellige gensett, alleler 
eller kromosomsegmenter av uavhengig opphav 
(Se: Allogeneic og Isogenic), eller (b) rekombi-
nasjon gjennom overkrysning innen et kodon 
(noe som kan skje hos heterozygoter som bærer 
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på samme sted, kodoner for forskjellige 
aminosyrer eller forskjellige kodoner for samme 
aminosyre og som gir opphav til kodoner for en 
tredje, forskjellig aminosyre). Allogeniske re-
kombinasjoner ligner meget gen mutasjoner og 
dets effekter (Se: Codon og Syngenic); (3) Innen 
botanikk, suksesjonen av planter på et gitt sted; 
utskiftningen av en assosiasjon eller samfunn 
med et annet innen samme sere (Se: Sere); (4) 
Innen geologi og geomorfologi, faktorer som 
virker på utsiden av systemet eller hvis 
opprinnelse ligger et annet sted, lik et materiale 
som er transport inn i et område fra området 
utenfor (f.eks. de deler av sedimentære bergarter 
som er fraktet til stedet der bergartene 
forekommer). 

 
ALLOGENIC SPECIES: Innen parasittologi, allo-
gen art, parasittart som ikke fullfører hele sin 
livssyklus innen samme økosystem, men f.eks. 
benytter fisk eller andre akvatiske virveldyr som 
mellomvert, men er kjønnsmoden i landlevende 
fugl eller pattedyr. Se: Autogenic species. 
 
ALLOGENIC SUCCESSION: Allogen sukse-
sjon, suksesjon innen et samfunn som skyldes 
forandringer i omgivelsene, de ytre faktorene. 
 
ALLOGENOUS: Som har fremmed opprinnelse. 
 
ALLOGRAFT (Homograft): Allograft (homo-
graft), vevstransplantat fra en donor av samme 
art, men som ikke er genetisk identisk. Se: Graft 
og Homograft. 
 
ALLOGROOMING: Innen zoologi, lopping av et 
dyr av et annet medlem av samme art. Se: 
Autogrooming, Grooming, Preening og Social 
grooming. 
 
ALLOHETEROPLOID: Alloheteroploid, hetero-
ploid celle, individ eller strain der kromosomene 
stammer fra forskjellige kromosomsett, eller har 
ekstra kromosomer fra en annen art (de med et 
ekstra kromosom kalles allomonoheteroploid). 
Se: Aneuploidy og Autoheteroploid. 
 
ALLOHOSPITALIC: Innen parasittologi, én av to 
eller flere parasittiske arter som kun opptrer på 
forskjellige vertsarter (allohospitalic parasite). Se: 
Synhospitalic. 
 

ALLOIOGENESIS: Alloiogenese, generasjons-
veksling, alternering mellom seksuelle og aseks-
uelle faser i en livssyklus. 
 
ALLOIOMETRON: Målbar variasjon i den fysiske 
utvikling innen en art eller rase. 
 
ALLOKINESIS: Allokinese, passiv eller ufrivillig 
bevegelse, drift (spesielt brukt om plankton tran-
sport). Se: Autokinesis. 
 
ALLOLECTOTYPE: Allolektotype, typeindivid av 
motsatt kjønn til lektotypen og valgt fra typeserien 
etter den originale beskrivelsen. Se: Type. 
 
ALLOMARKING: Se: Self-marking. 
 
ALLOMATERNAL: Hunnlig hjelper (allomother), 
hunn som assisterer en forelder eller forelderpar 
med å ta seg av ungene. Se: Alloparent og 
Allopaternal. 
 
ALLOMERISTIC: Enhver del av en organisme 
som avviker i antall deler av et kroppsorgan fra 
det som er det normale innen gruppen. 
 
ALLOMETRIC: Allometrisk, spesiell anisomet-
risk vekstform der den relative veksten av to 
forskjellige strukturer eller aspekter ved en 
organisme (f.eks. x og y) følger en funksjon lik y 
= bxa og hvor a og b er konstanter og der a ikke 
er lik 1. Se: Allometric growth. 
 
ALLOMETRIC COEFFISIENT: Allometrisk koef-
fisient, forholdet mellom relative vekstrater. Se: 
Allometry. 
 
ALLOMETRIC GROWTH (Allometric, Heter-
auxesis, Heterogony, Tachyauxesis): Allo-
metrisk vekst, regulær, systematisk og differ-
ensiert vekst av kroppsdelene i et organisk 
system som er i dynamisk likevekt og som 
medfører en forandring i form eller kropps-
proporsjoner med økende størrelse. Med andre 
ord, veksten av en del av organismen kan 
uttrykkes i relasjon til den totale størrelsen av 
organismen i henhold til den allometriske ligning 
y = bxα, der y refererer til kroppsdelen og x hele 
organismen, og der α er den beregnede 
vekstkoeffisienten av organet og b en beregnet 
konstant. Se: Allometry, Isometric growth og 
Tachyauxesis. 
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ALLOMETRIC VARIABILITY: Allometrisk varia-
bilitet, variasjon i kroppsproporsjonene mellom 
individer av forskjellig størrelse hos arter som har 
allometrisk vekst. Se: Allometric growth. 
 
ALLOMETEROSIS: Forskjellige arter eller raser 
som lever sammen i en organisert gruppe.  
 
ALLOMETRY: Allometri, relasjonen mellom form-
forandring og størrelse; forskjellen i vekstrater 
mellom en del av en kropp i forhold til en annen 
del eller i forhold til hele kroppen. Med andre ord, 
studiet av forandringene i størrelsespropor-
sjonene mellom karakterer eller karaktertrekk 
innen en organisme når denne relasjonen ikke 
utgjør et enkelt forhold til størrelsen, men en 
eksponentiell funksjon av størrelsen. Allometri 
omfatter ontogenetisk allometri (forskjeller 
mellom vekstratene til forskjellige kroppsdeler), 
statisk allometri (forskjeller mellom proporsjonene 
hos en serie av relaterte taksa av forskjellig 
størrelse) og evolusjonær allometri (gradvise 
forandringer i proporsjonene ettersom størrelsen 
forandres i en utviklingslinje). En allometri kan 
være positiv eller negativ, i siste tilfelle leder den 
til forholdsvis mindre kroppsdeler. Se: Allometric 
growth. 

 
ALLOMIXIS: Allomixis, kryssbefruktning. Se: 
Allogamy og Cross-fertilization. 
 
ALLOMONE: Allomon, kjemisk stoff som produ-
seres og utskilles av en art for å kommunisere 
med en annen art. Se: Pheromone. 
 
ALLOMORPHOSIS: (1) Allomorfose, evolusjon 
karakterisert ved en rask utvikling i en strukturell 
spesialisering (allomorphic evolution); (2) Det å 
vise individuell eller fylogenetisk, rase- eller 
artsmessig variasjon i de allometriske vekst-
ratene. 
 
ALLOMOTHER: Fostermor, individ annen enn 
den biologiske moren til et avkom som utfører 
den biologiske morens funksjoner, med andre 
ord, har omsorg for barnet. Se: Alloparent og 
Parental care. 
 
ALLOPARALECTOTYPE: Alloparalektotype, et 
eksemplar fra den originale samling av individer, 
en paralektotype av motsatt kjønn til lektotypen 
(holotypen), og beskrevet senere enn den 

originale publisering. Se: Holoparalectotype, 
Lectotype, Paralectotype og Type. 
 
ALLOPARASITE: Alloparasitt, organisme som 
parasitterer på en systematisk urelatert eller 
fjerntstående vertsorganisme. Se: Adelphopara-
site. 
 
ALLOPARATYPE: Alloparatype, paratype av 
samme kjønn som allotypen. Se: Paratype og 
Type. 
 
ALLOPARENT: Alloforelder, individ som assi-
sterer en forelder i å ta vare på dets unger. 
Alloforeldre forekommer hos enkelte gnagere, 
rovdyr og over 300 fuglearter, der andre individer 
enn foreldrene (alloforeldrene) spiller en 
hovedrolle i oppfostringen av ungene. Se: Allo-
mother. 
 
ALLOPATERNAL: Hannlig hjelper, hann som 
assisterer en forelder med å ta seg av ungene. 
Se: Allomother, Alloparent og Allomaternal. 
 
ALLOPATRIC: Allopatrisk, geografisk isolert, 
som ikke opptrer sammen i naturen; taksa, arter 
eller populasjoner som lever i geografisk adskilte 
områder eller regioner slik at isolasjonen gjør 
kryssbefruktning umulig. Genotypisk distinkte 
allopatriske populasjoner av samme art, kalles 
underarter, geografiske raser eller (lokale) 
varieteter. Enhver genutveksling eller genflyt 
mellom allopatriske populasjoner, vil være sterkt 
nedsatt eller mangle helt. Allopatrisk artsdan-
nelse er en term som beskriver differensieringen 
av allopatriske populasjoner til det evolusjonære 
stadium der de kan betraktes som taksonomisk 
diskrete arter (Se: Allopatric speciation). Se: 
Dichopatric, Parapatric, Peri-patric, Speciation og 
Sympatric. 
 
ALLOPATRIC SEPARATED POPULATIONS: 
Allopatrisk adskilte populasjoner, fullstendig geo-
grafisk isolasjon mellom populasjoner uten 
kontaktsoner. Se: Allopatric. 
 
ALLOPATRIC SPECIATION (Geographical 
speciation): Allopatrisk artsdannelse, differ-
ensiering mellom populasjoner som er repro-
duktivt adskilt geografisk; evolusjon av to eller 
flere arter som resultat av en divergerende 
evolusjon blant populasjoner av samme art pga. 
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fysiske (geografiske) barrierer og genetisk 
isolasjon. Se: Allopatric, Geographic(al) speci-
ation og Sympatric speciation. 
 
ALLOPATRIC SPECIES: Allopatriske arter, rela-
terte arter som okkuperer geografiske områder 
adskilt med en eller annen form for barrierer. Se: 
Allopatric. 
 
ALLOPATRY (Disjunction): Allopatri, geografisk 
(romlig, spatial) adskillelse slik at medlemmene 
av to eller flere populasjoner lever i forskjellige 
geografiske områder så de ikke kan fysisk møtes 
og kryssbefruktes, dvs. som forhindrer genflyt. 
Underarter er per definisjon allopatriske. Se: 
Allopatric og Sympatry. 
 
ALLOPELAGIC: Allopelagisk, organismer som 
forekommer på forskjellige dyp i den pelagiske 
sonen. Se: Autopelagic. 
 
ALLOPHENE (Allophenic): Allofen, fenotype 
som ikke skyldes mutasjoner i de aktuelle vevs-
cellene, dvs. vevet vil utvikle en normal fenotype 
hvis det transplanteres i en vill-type vert (feno-
typen har oppstått pga. intercellulære påvirk-
ninger, aksjonen til gener i andre cellesystemer 
hos organismen). 
 
ALLOPHILOUS: Innen botanikk, som mangler 
morfologiske tilpasninger for å tiltrekke og 
rettlede pollinatorer til en blomst. Se: Euphilous. 

 
ALLOPLASM: (1) Alloplasm, differensiert og 
aktivt protoplasma slik som myofibriller, tono-
fibriller, cilier, flageller og kontraktile vakuoler 
som tjener spesielle oppgaver, men som ikke 
opptrer regulært; (2) Visse protoplasmiske 
avledete produkter som cellevegg eller inter-
cellulære substanser. Se: Paraplasm og Proto-
plasma. 
 
ALLOPLAST: Celle organell som er sammensatt 
av flere forskjellige typer vev. Se: Homoplast. 
 
ALLOPLOID: Se: Allopolyploid. 
 
ALLOPLOIDEON: Art som er oppstått gjennom 
allopolyploidi. Se: Allopolyploid. 
 
ALLOPLOIDY: Alloploidi, det å ha ett eller flere 
sett av kromosomer fra en forelder av en art og 

ett eller flere sett av kromosomer fra en forelder 
av en annen art. Se: Allopolyploidy. 
 
ALLOPOLYPLOID (Alloploid): Allopolyploid, 
alloploid, organisme som kombinerer to distinkte 
kromosomsett fra forskjellige kilder, produsert 
gjennom hybridisering. Allopolyploide er vanligvis 
planter som har genetisk forskjellige (multiple) 
kromosomsett som stammer på naturlig (eller 
kunstig) måte fra forskjellige arter eller slekter. 
Opptrer hvert kromosomsett én gang, kalles 
organismen allodiploid, og hvis flere ganger, 
allopolyploid (alloploid). Slike hybrider er 
vanligvis sterile da de ikke har sett av homologe 
kromosomer slik at kromosomparing kan finne 
sted. Men hvis doblingen skjer i en hybrid der 
utgangspunktet var to diploide (2n) arter kan den 
såkalt allotetraploide hybriden være fertil da den 
har to sett av homologe kromosomer slik at 
paring og overkrysninger er mulig. Gjennom 
dannelse av allopolyploider kan fertilt avkom 
oppstå fra hybrider der steriliteten skyldes 
kromosomal ubalanse eller meiotiske uregel-
messigheter. Slike allopolyploider er viktige i 
utvikling av plantesorter da fordelaktige gener 
hos forskjellige arter kan kombineres. Hvete 
(Triticum aestivum) for eksempel er en 
allohexaploid (6n) med 42 kromosomer som er 
seks ganger det opprinnelige haploide antall på 
7. Det forekommer tre typer allopolyploider: 
Genom polyploider, hemialloploider (segmental 
polyploids) og autoallopolyploider. Se: Aneuplid 
og Polyploid. 

 
ALL-OR-NONE (All-or-none response, All-or-
nothing law, All-or-nothing responsiveness): 
Alt-eller-intet, maksimalt eller minimalt; to 
diskrete nivåer uavhengig av bakgrunn. Alt-eller-
intet respons viser til en stimulus som gir enten 
en total, komplett respons av full intensitet eller 
ingen reaksjon overhodet, med andre ord, det 
forekommer ingen delvis (partiell) respons. 
Responsen er uavhengig av styrken på stimulus 
hvis den bare overskrider en eller annen gitt 
terskelverdi. Nervesystemet eller en nervecelle 
fungerer etter alt-eller-intet prinsippet da 
responsen i et axon er uavhengig av styrken på 
stimulus hvis den er kraftig nok til å snu den 
elektriske polariteten over nervecelleveggen fra 
et hvilepotensial (negativt på innsiden, positivt på 
utsiden) til et aksjonspotensial (positivt på 
innsiden, negativt på utsiden). Hvis ikke 
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opprettholdes cellens hvilepotensial. Et annet 
typisk eksempel er aktiveringen av neslecellene 
hos nesledyrene (rekken Cnidaria) som enten 
skjer eller ikke vil skje.  
 
ALLOSEMATIC: Allosematisk, det å ha farger 
som imiterer fargene hos andre organismer som 
er giftige eller farlige og dermed gir beskyttelse. 
Se: Batesian mimicry og Sematic. 
 
ALLOSOME: Allosom, ethvert kromosom eller 
kromosomfragment som avviker i størrelse, form 
eller adferd fra de andre normale A-kromo-
somene. Se: Autosome og Sex chromosome. 
 
ALLOSPECIES: Allospecies, art innen en super-
art. Se: Superspecies og Semispecies. 
 
ALLOSTERIC: Allosterisk, proteinmolekyl som 
har to eller flere sider som kan binde seg til andre 
molekyler slik at bindingen på en side influerer 
bindingen på den andre siden. Et allosterisk 
enzym (allosteric enzyme) er et enzym som har 
to strukturelle distinkte former der en er aktiv, den 
andre inaktiv. Den inaktive varianten kan 
forandres til den aktive formen med nye 
biologiske egenskaper når et effektor molekyl 
bindes til enzymets aktive senter og dermed 
forandrer enzymets konfigurasjon. Allosteriske 
enzymer er viktige i katalyseringen av starten i 
diverse biokjemiske sykler som leder til syntese 
av nye molekyler. Sluttproduktet av en slik 
syntese kan fungere som en inhibitor og medføre 
at enzymet overgår igjen til den inaktive formen, 
på den måte kan produktmengden som 
syntetiseres, kontrolleres. Allosteric control, 
regulering av aktiviteten på en side av et protein 
via interaksjoner med en annen side av proteinet.  
 
ALLOSTERISM: Allosterisme, reguleringsmek-
anisme for enzymaktiviteten gjennom spesifikke 
aktivatorer eller inhibitorer (allosteriske effek-
torer).  

 
ALLOSYNDESIS: Allosyndese, meiotisk kromo-
somparing av ikke-homologe kromosomer fra 
diverse sett i et allopolyploid individ (Se: 
Allopolyploid); helt (eller delvis helt) homologe 
kromosomer introdusert i zygoten via forskjellige 
gameter under befruktningen. Se: Autosyndesis. 
 

ALLOTETRAPLOID (Amphidiploid, Didiploid, 
Double diploid): Allotetraploid, interspesifikk 
hybrid som har et komplett diploid kromosomsett 
fra hver forelder; individ eller celle som har fire 
ganger kromosomene til en haploid organisme. 
Se: Allopolyploid, Didiploid og Double diploid. 
 
ALLOTHERM (Poikilotherm): Alloterm, organ-
isme der kroppstemperaturen bestemmes over-
veiende av omgivelsestemperaturen. Se: Poikilo-
thermic. 
 
ALLOTHETIC: Informasjon som angår et indi-
vids orientering i omgivelsene og som skyldes 
ytre romlige kjennetegn. 
 
ALLOTOPE (Allotypic determinant): Innen 
immunologi, allotop, epitopen (antigen determi-
nant) av en allotype. Se: Allotype. 
 
ALLOTOPIC: (1) Innen zoogeografi, popula-
sjoner eller arter som lever i forskjellige makro-
habitater (Se: Syntopic); (2) Innen genetikk, 
mutasjon som medfører en metabolsk forandring 
i et vev til det som normalt opptrer i et annet vev. 
 
ALLOTOPOTYPE: Allotopotype, en allotype som 
stammer fra den originale lokalitet. Se: Allotype. 
 
ALLOTRIOMORPHIC: Med en unormal eller 
uventet form. 
 
ALLOTRIPLOID: Allotriploid, en triploid med to 
like og et forskjellig kromosom sett. Se: Auto-
triploid og Ploidy. 
 
ALLOTROPH: Se: Heterotroph. 
 
ALLOTROPHIC: (1) Det å oppta næring fra en 
annen organisme (Se: Heterotrophic); (2) Allo-
tropisk, innførsel utenfra av næring til et øko-
system (eller vannmasse). 
 
ALLOTROPHIC LAKE: Allotropisk vann, vann 
som får sitt organiske materiale gjennom 
drenasje fra det omgivende land. Se: Autotrophic 
lake. 
 
ALLOTROPHY: Allotropi, forekomsten av grunn-
stoffer i to eller flere former (allotroper), f.eks. 
oksygen (O) i form av O2 (normalt) og O3 (ozon). 
Karbon har også to allotroper, diamant og grafitt, 
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der grafitt er den stabile form ved alle tempera-
turer. 
 
ALLOTROPISM: (1) Allotropisme, den gjensidige 
tiltrekning mellom celler, spesielt gameter (Se: 
Tropism); (2) Tilstanden hos en blomst med mye 
nektar lett tilgjengelig. 
 
ALLOTROPOUS: Som kan hente sin næring fra 
mange forskjellige typer av blomster, og da 
spesielt insektarter. Se: Eutropous. 
 
ALLOTROPY: Allotropi, eksistensen av to eller 
flere krystallinske strukturer eller molekylær-
strukturelle former av et grunnstoff (allotroper) 
som avviker i fysiske egenskaper. De vanligste 
allotrope grunnstoffene er fosfor, karbon og 
svovel.  
 
ALLOTYPE: (1) Innen immunologi, antigener 
(alloantigener) på immunglobulin molekyler eller 
andre serum proteiner som kan adskille 
innavlede linjer eller forskjellige individer av 
samme art; enhver av flere serologisk forskjellige 
varianter av et Ig molekyl som blir produsert som 
et resultat av allel variasjoner i det Ig-
spesifiserende gen. En gitt allotype er derfor bare 
til stede i de individer som har det relevante 
allelet (Se: Immunoglobulin og Serum); (2) Innen 
biologisk nomenklatur, allotype, en paratype av 
motsatt kjønn til holotypen (termen er ikke 
regulert av Koden, Se: Code og Type). 
 
ALLOTYPIC DETERMINANT: Se: Allotope. 
 
ALLOTYPY: Allotypi, egenskapen visse pro-
teiner (immunglobuliner) har til å forekomme i 
mange allele former eller allotyper. Se: Allotype. 
 
ALLOXENIC: Innen parasittologi, to eller flere 
parasittiske arter som alltid opptrer på ulike 
vertsarter. Se: Homoxenic. 
 
ALLOZYGOTE: Allozygot, en homozygot med 
kun recessive karakterer. Se: Recessive. 
 
ALLOY: Legering, et materiale som ikke er et 
rent grunnstoff og med karakteristiske metalliske 
egenskaper. I det minste må ett av hovedstoffene 
i legeringen være et metall. De fleste legeringene 
produseres ved å smelte forskjellige substanser 
sammen. Stål er legeringer av jern med ikke-

metallisk karbon (og ofte med en del spesifikke 
andre substanser i tillegg), messing er legering 
mellom kobber og sink og bronse er legering 
mellom kobber og tinn. Amalgam er en legering 
med metallisk kvikksølv.  
 
ALLOZYGOUS: Genotype der de to allelene ved 
et gitt locus stammer fra forskjellige kilder, dvs. 
har uavhengig opprinnelse. Se: Autozygous og 
Zygous. 
 
ALLOZYGOTE: Allozygot, individ som har for-
skjellige mutasjoner i de to allene ved et gitt 
locus; heterozygot for forskjellige mutante alleler. 
 
ALLOZYME (Alloenzyme): Allozym, enhver 
variant av et enzym som avviker i molekylær 
struktur, men ikke funksjonelt fra andre allozymer 
som er kodet for av forskjellige alleler ved samme 
locus. Alle allozymer katalyserer samme prosess, 
men avviker i aminosyresekvens da de er 
produsert (kodet) av forskjellige alleler ved 
samme locus. Individer som er homozygote for et 
gitt allel, produserer kun ett gitt enzym, men 
enzymet kan variere fra individ til individ 
avhengig av det allel som forekommer på det 
bestemte locus hos de forskjellige individene. 
Heterozygote individer vil generelt også ha andre 
former av enzymet da de bærer to forskjellige 
alleler på samme locus på de to homologe 
kromosomene. Allozymer kan påvises gjennom 
diverse elektroforetiske teknikker. Se: Isozyme. 
 
ALLSPICE: Allehånde, krydder fra planten 
Pimenta dioica i myrtefamilien (Myrtaceae). 
Navnet allehånde skyldes at krydderet gir en 
smaksopplevelse lik en kombinert effekt av 
kryddernellik, pepper, kanel og muskat. Alle-
hånde er sterk som svart pepper, mellom 100 og 
500 på Scoville skalaen (SHU (Scoville Heat 
Units), en enhet for å bestemme den opplevde 
smaksstyrke på pepperfrukter).  
 
ALLURE: Lokke, forlokke, tiltrekke ved hjelp av 
noe ønskverdig (alluring colouration, entice); det 
å være meget attraktiv, fascinerende eller 
mystisk; potent. 
 
ALLURING GLANDS: Kjertler som produserer 
og sprer en duft som er attraktiv for det motsatte 
kjønn. Se: Pheromone. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kryddernellik
https://no.wikipedia.org/wiki/Svartpepper
https://no.wikipedia.org/wiki/Kanel
https://no.wikipedia.org/wiki/Muskat
https://no.wikipedia.org/wiki/Scovillegrader
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ALLUVIAL DEPOSIT: Alluvial deponering, 
materiale skylt opp eller avsatt av vann, vesentlig 
fint materiale (fin sand, leire, silt) som har blitt 
fraktet i vann og avsatt, deponert, i et område. 
Se: Aeolian deposit og Colluvial deposit. 
 
ALLUVIATION: Alluviasjon, en elvs deponering 
av sediment uansett hvor langs elveløpet.  
 
ALLUVIUM: Alluvium, generell term for fint 
materiale (fin sand, leire, silt) transportert og 
avleiret (relativt nylig) fra rennende vann (elver), 
spesielt som resultat av oversvømmelser. Se: 
Soil. 
 
ALLY: (1) Forbinde, forene, danne en forbindelse 
eller relasjon mellom noe (associate); (2) Alliere, 
inngå i en allianse (the allies); (3) Ally, person 
(eller land) som hjelper og støtter, spesielt mot 
andre som motarbeider en. 
 
ALMOND: Mandel (pl. mandler), stenfrukt fra 
mandeltreet (Prunus dulcis), et løvtre i rose-
familien (Rosaceae). Mandelfrukten har en håret 
ytterhinne og et hardt og uspiselig skall; det er 
frøet inne i skallet som er spiselig og som kalles 
«mandel». Mandelen blir kalt en nøtt, men 
botanisk sett er den en stenfruktkjerne (latin 
Semen amygdali). Mandler er en viktig ingrediens 
i marsipan; mandelmelk kan brukes som 
erstatning for dyremelk da det ikke inneholder 
kolesterol eller laktose og derfor kan benyttes av 
allergikere. 
 
ALPESTRINE (Alpine): Alpin, alpestrin, det å 
leve ved store høyder (over tregrensen), vanligvis 
brukt som synomym for alpint. Subalpint refererer 
til områdene like under tregrensen. Se: Alpine. 
 
ALPHA: (1) Innen adferdsøkologi, alfa individet 
(alfa hannen), det mest dominante individet i et 
sosialt hierarki; (2) Alfa (Se: Greek alphabeths). 
  
ALPHA DIVERSITY: Alfa-diversitet, artsdiver-
siteten innen et gitt område, habitat, samfunn 
eller økosystem. Diversiteten kan reflektere 
konkurransen mellom artene som reduserer 
variasjonen innen arten da de blir nærmere 
tilpasset den nisje de okkuperer, noe som igjen 
reduserer artskonkurransen. Se: Beta diversity, 
Gamma diversity og Niche diversification. 
 

ALPHA-HELIX: Alfa-helix, den vanlige strukturen 
eller konfigurasjonen til en polypeptidkjede; 
spiral-formet sekundærstruktur til mange protein-
molekyler som er vridd i en helix. Alfa-helixen er 
vanligvis en høyredreid vindelstruktur som er 
stabilisert ved hjelp av hydrogenbindinger mellom 
hver C=O og H-N gruppe i de suksessive 
vindingene i helixen. 
 
ALPHA-NAPHTHOL TEST: Biokjemisk test for 
påvisning av karbohydrater i løsning.  
 

ALPHA PARTICLE (-partikkel): Alfa partikkel, 
den positive kjernen av et helium atom som 
består av to nøytroner og to protoner og derfor 
har dobbel ladning (4H; kjerne med en positiv 
ladning på 2e); stabil partikkel som emitteres fra 
en større kjerne (atomkjerne) under radioaktiv 
nedbrytning. Dens relative atommasse er 
4,001506 som er høy i forhold til andre slike 
strålingspartikler. Alfa stråling (alpha radiation) 

refererer til en strøm -partikler som utskilles fra 
mange radioaktive grunnstoffer med en hastighet 
på 1,6 x 106 meter per sekund. Partiklene 
beveger seg noen få cm i luft, men stoppes f.eks. 
av et tynt papir. De taper fort sin energi og har 
liten evne til å gjennomtrenge stoffer (0,001 - 
0,007 cm i bløtvev). De er imidlertid sterkt 
ioniserende og kan påvises bl.a. med Geiger-
teller, og kan gjøre stor skade gjennom inhalering 
eller i sår og er derfor biologisk skadelige. En 

kjerne kan spontant emittere en -partikkel når 
dets masse er større enn produktets masse, eller 

datterkjernen og -partikkelen. Spontan emit-

tering av -partikler forekommer hos mange av 
grunnstoffene som er tyngre enn bly. Se: Radio-
nuclide. 
 
ALPHA TAXONOMY: Alfa taksonomi, deskriptiv 
taksonomi, den gren av taksonomien som er 
opptatt med å beskrive, avgrense og navnsette 
organismer, typisk på basis av morfologiske og 
anatomiske karakterer. Se: Beta taxonomy og 
Gamma taksonomi. 
 
ALPINE: (1) Alpint, alpin, alpe-; alpene; (2) 
Organismer som forekommer mellom tregrensen 
og snøgrensen i fjellområder; (3) Fjellet over 
tregrensen, men under det permanente snø-
dekket. Se: Alpestrine. 
 
ALSOCOLOUS: Som lever i skogholt. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Steinfrukt
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8vtre
https://no.wikipedia.org/wiki/Steinfrukt
https://no.wikipedia.org/wiki/Marsipan
https://no.wikipedia.org/wiki/Melk
https://no.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
https://no.wikipedia.org/wiki/Laktose
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ALSOPHILOUS: Det å leve og trives i mindre 
skogshabitater, skogholt.  
 
ALTER: (1) Endre, forandre, legge om forholds-
vis lite, men signifikant; (2) Kastrere, ødelegge 
eller fjerne testiklene (castrate) eller ovariene 
(spay) så å bli svanger (drektig) er umuliggjort. 
 
ALTERCATE: Trette, krangle sint og høylytt 
(wrangle). 

 
ALTERNATE: (1) Alternere, veksle, avløse hver-
andre vekselsvis; (2) Passere til og fra to steder 
eller mentale tilstander; (3) Arrangert langs en 
akse slik at posisjonen veksler; (4) Elektrisk 
reversering i en strømkrets ved regulære inter-
valler. 
ALTERNATE HOST: Alternativ vert, organisme 
som kan fungere som en sekundær vert, dvs. 
alternere med en annen i en parasitts livssyklus. 
Se: Host. 
 
ALTERNATING PARASITE: Alternerende para-
sitt, parasitt som ved samme stadium i livssyklus 
kan benytte forskjellige vertsarter. Se: Parasite. 
 
ALTERNATION OF GENERATIONS (Digen-
esis, Heterogenesis): Generasjonsveksling, syk-
lisk alternering mellom en haploid og en diploid 
form hos seksuelle organismer; forekomsten 
innen en livssyklus av to eller flere distinkte 
generasjoner (former) som avviker fra hverandre 
i utseende og reproduksjonsmåte og der det 
vanligvis forekommer en veksling mellom seksu-
elle (diploide) og aseksuelle (haploide) faser eller 
generasjoner. Generasjonsveksling forekommer 
hos alle seksuelle organismer der ploidi-tallet 
alternerer med vekslende faser av meiose, 
mitose og syngami. Med generasjon forståes den 
fase i livssyklus som varer fra en reproduksjon til 
den neste. Den vanligste form for generasjons-
veksling er en alternering mellom en kjønnet 
(seksuell) og en ukjønnet (aseksuell) generasjon, 
i sjeldnere tilfeller (protozoer), forskjellige typer 
av aseksuelle reproduksjonsmåter. Hos metazoa 
(Se: Metazoa) der det forekommer forskjellige 
typer av individer som kan reprodusere, er 
generasjonsvekslingen alltid diploid, kalt meta-
genese (Se: Metagenesis). Hos planter er 
alterneringen en veksling mellom en diploid (2n) 
aseksuell (sporofytt, sporothallus, agamont) fase 
og en haploid (n) seksuell (gametofytt, gameto-

thallus, gamont) fase som produserer gameter, 
adskilt ved meiose (produksjon av meiosporer) 
og karyogami (som gjenoppretter den diploide 
tilstanden). Generasjonsvekslingen kan være 
isomorfisk eller heteromorfisk, avhengig om 
sporofytt og gametofytt generasjonen er hen-
holdsvis morfologisk like eller ikke. Den 
dominerende generasjonen i livssyklus kan 
variere mellom forskjellige organismegrupper. 
Hos bregner er den dominante planten den 
diploide sporofytten som produserer sporer som 
spirer til en liten haploid gametofytt som bærer 
kjønnsorganene. Hos moser er gametofytten den 
dominerende planten der sporofytten er den 
sporebærende kapselen som vokser opp fra 
gametofytten. Hvis de alternative formene for 
reproduksjon ikke er helt bestemte, kalles det 
fakultativ generasjonsveksling, skjer vekslingen 
etter en fast, bestemt sekvens av fenomener, 
kalles vekslingen obligatorisk. Forskjellige typer 
av generasjonsvekslinger forekommer: (a) 
Primær generasjonsveksling, alternering mellom 
generasjoner som produserer gameter og de 
som reproduserer gjennom agameter (Se: 
Agamete). Ved homofasisk generasjonsveksling 
er alle generasjonene like mhp. antall 
kromosomsett per kjerne (ploidi, Se: Ploidy), ved 
heterofasisk generasjonsveksling har de som 
produserer gameter og de som produserer 
agameter, forskjellig ploidi, (b) sekundær gene-
rasjonsveksling, alternering mellom generasjoner 
som produserer gameter og de som reproduserer 
partenogenetisk (alloiogenese, heterogami, syk-
lisk partenogenese), og (c) aseksuell gene-
rasjonsveksling, alternering mellom to aseksuelle 
måter å reprodusere på og med avvikene repro-
duksjonsprodukter. Innen livssyklus til parasitter, 
kan flere enn to generasjoner alternere 
regelmessig med hverandre. Se: Digenesis, 
Diploid, Haploid, Heterogamy, Heterogenesis, 
Heterogony, Metagenesis, Meiosis og Mitosis. 

 
ALTERNATION OF HOSTS: Innen parasittologi, 
vertsskifte, en nødvendighet for å overleve for de 
arter med minst to forskjellige vertsarter eller 
ennå mer komplekse livssykluser. Skiftet mellom 
artene kan skje aktivt eller passivt.  
 
ALTERNATIVE ENERGY: Alternativ energi, 
energikilder som er fornybare og dermed 
økologisk bedre sammenlignet med de ikke-
fornybare som også kan produsere giftige 
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biprodukter, slik som fossile brennstoffer: Kull, 
olje, gass og uran. De viktigste alternative 
energikilder omfatter vannkraft, bølgekraft, 
vindkraft, solenergi og jordens indre energi, den 
geotermale energien som gir seg uttrykk i 
bergvarme, varme kilder og vulkanske aktiviteter.  
 
ALTERNE: Økologisk suksesjon som har sin 
årsak i en total forandring i omgivelsesfaktorene. 
 
ALTIMETER: Altimeter, instrument for å måle 
høyde, væskefritt barometer som måler senk-
ningen i atmosfæretrykket med høyde og som 
kalibrerer resultatet slik at høyden kan leses av 
direkte. Se: Barometer. 
 
ALTIMETRY: Altimetri, vitenskapen å måle 
høyden av et objekt over et fiksert høydenivå, en 
terrestrisk referanseramme eller det geosen-
triske sjønivå. Se: Bathymetry, Geocentric og 
Hypsometry. 
 
ALTITHERMAL PERIOD: Altitermale periode, 
postglacial intervall fra ca. 7 500 - 4 000 f.Kr. som 
er karakterisert med varmere klima enn idag. Se: 
Anathermal period og Medithermal period.  
 
ALTITUDE (Elevation): (1) Høyde, vertikal høy-
de over et gitt referansenivå, f.eks. havoverflaten, 
det geosentriske havnivå (høyden over havet); 
(2) Én av to koordinater som angir posisjonen til 
en stjerne (den andre koordinaten kalles azimut).  
 
ALTITUDINAL DISTRIBUTION: Innen zoogeo-
grafi, høydeutbredelse, den geografiske utbred-
elsen av organismer i vertikal retning (eller 
høyderetningen i rommet), spesielt av landlev-
ende dyr. Se: Geographical distribution, Bathy-
metrical distribution og Geological distribution. 
 
ALTRICIAL (Altricial animal, Altricial species): 
Altrisial, sakte utvikling, langt pleiestadium, unge 
fugler eller pattedyr (f.eks. rotter og mus, katter 
og hunder) som fødes blinde og nakne, uten å 
kunne gå og med ufullstendig temperatur-
regulering og som derfor er hjelpeløse ved 
fødselen og meget avhengige av forelderomsorg. 
Evnen til å ta vare på seg selv, er meget 
forsinket. De er mer avhengige av foreldrene enn 
«redeflykterne» (Se: Precocial) hos diverse 
fuglearter. Se: Nidicolous. 

 

ALTRUISM (Biological altruism): Altruisme, 
uegennytte, uselvisk adferd, selvoppofrelse, 
adferd som hjelper andre individer av samme art 
til å overleve og reprodusere (økt fitness) mens 
den samtidig reduserer ens egne muligheter for 
overlevelse eller reproduksjon. Med andre ord, 
altruisme er en selvdestruktiv adferd som utføres 
med fordel for andre, og det motsatte av 
egoisme. I vid mening er all forelder omsorg for 
sine barn, altruistisk adferd. Gjensidig altruisme 
(reciprocal altruism) vil si en utveksling av 
altruistiske handlingsmønstre mellom urelaterte 
individer så vel som mellom slektninger. 
Altruisme har vært betraktet som et sentralt 
teoretisk problem innen sosiobiologi, for hvor-
ledes kan altruisme som per definisjon reduserer 
personlig fitness, være et resultat av naturlig 
seleksjon? Naturlig seleksjon favoriserer individer 
som maksimerer deres eget genetiske bidrag til 
fremtidige generasjoner, dvs. vil også favorisere 
hjelp som øker sannsynligheten for at egne gener 
vil overleve gjennom egne barn (eller fjernere 
slektninger) selv om en setter seg selv i fare. 
Betraktes altruisme i evolusjonær sammenheng, 
vil fordeler og bakdeler måtte vurderes i relasjon 
til reproduksjonssuksess. Altruisme kan utvikles 
gjennom kin seleksjon hvis den som mottar 
fordelen er gjennomsnittlig mer genetisk relatert 
til altruisten enn populasjonen som helhet. Kin 
seleksjon refererer til den selektive prosessen av 
en slik altruistisk adferd. Et karaktertrekk som 
reduserer fitness til bæreren, men gir fordeler til 
gruppen, kalles en altruistisk egenskap (altruistic 
trait). Se: Alarm signal, Altruistic, Cooperation, 
Fitness, Inclusive fitness, Kin selection, Selfish-
ness og Spite. 
 
ALTRUISTIC: Altruistisk, adferd som omfatter et 
tap (offer) av en viss mengde fitness hos et 
individ (giver, donor) til fordel for økt fitness hos 
et annet individ av samme art (mottager, 
resipient). Se: Altruism og Fitness. 

 
ALU ELEMENT (Alu, Jumping gene): Flyttbart 
element, sekvenser av DNA (retrotransposoner) 
som kan flytte seg til nye posisjoner innen 
genomet til en enkelt celle. Disse sekvensene er 
rundt 300 baser langt og forekommer i et antall 
over én million overalt i menneskets genom. Alu 
elementene er ansvarlige for for regulerngen av 
vevs-spesifikke gener og er involvert i 
transkripsjonen av nærliggende gener og kan 
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også forandre hvorledes et gen uttrykkes. Se: 
Transposable (genetic) elements. 
 
ALUMINIUM (Al): Aluminium, sølvhvitt metallisk 
grunnstoff som hører til gruppe III i det periodiske 
system (atomnummer 13) og er det tredje mest 
vanlige element på jorden. Atommassen (u) er 
26,9185, smeltepunktet 6600C og kokepunktet 
2.4670C. Metallet selv er meget reaktivt, men 
beskyttes av et tynt oksid lag som raskt dannes i 
luft. Aluminium utvinnes fra bauxitt (Al2O3) 
gjennom elektrolyse. Ren aluminium er bløtt, 
smidig og kan hamres og strekkes. I forskjellige 
legeringer kan styrken økes. Styrken, lettheten, 
korrosjonsmotstandsdyktigheten og den relativt 
gode ledningsevnen (62 % av kopper) gjør 
aluminium velegnet til en rekke formål. 
 
ALUMINIUM SULPHATE: Aluminiumsulfat, alu-
miniumsalt (Al2(SO4)3.18H2O) av svovelsyre som 
benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk 
rensning av vann for å fjerne partikler som 
misfarger vannet. EU har satt en maksimalgrense 
for konsentrasjonen av aluminium i vann på 200 

g/l. I mange områder overskrider drikkevann 
denne grensen. Surt regn løser bl.a. aluminium ut 
fra jorden som deretter kan havne i drikkevannet. 
Se: Acid rain. 
 
ALUTACEOUS: Som er brun eller brun-gul av 
farge; læraktig, bløtt lær. 
 

ALVAREZ THEORY: Alvarez teori, katastrofe-
teori for forklaring til dinosaurenes utdøing i 
jordens krittid. Teorien er basert på funn av 
Iridium over store deler av jorden i geologiske lag 
som er ca. 65 millioner år gamle. Iridium er et 
sjeldent element på jorden, men finnes vanlig i 
meteorer. Det antas at dette grunnstoffet 
stammer fra et katastrofalt meteornedslag i 
slutten av krittiden, noe som også førte til et 
kaldere klima. 
 
ALVEOLAR ECHINOCOCCOSIS: Se: Echino-
coccosis. 
 
ALVEOLAR HYDATID CYST: Larveform hos 
Echinococcus multilocularis som omfatter en 
rekke rom eller deler som inneholder proto-
scolices og som infiltrerer kroppsvev. Se: Scolex. 
 
ALVEOLATE: Alveolat, det å være hullet. 

ALVEOLUS (pl. Alveoli): (1) Alveolus, liten hule, 
hulrom, follikel, nedsynkning, grav, fordypning 
(f.eks. for en tannrot); (2) Alveoler (air sacs), små 
luftblærer i lungene der gassutveksling av 
karbondioksid og oksygen finner sted mellom 
kroppen og den omgivende luft.  
 
ALZHEIMER’S DISEASE: Alzheimers sykdom, 
neurologisk sykdom som er karakterisert ved et 
tap av intellektet; en form for demens. Syk-
dommen kjennetegnes ved en skrumpning av 
hjernevevet og avsetninger av glykoproteiner og 
β-amyloid protein i hjernen og forandringer i 
nerveledningsevnen. Resultatet er et progressivt 
tap av hukommelse og stereotypiske gjen-
tagelser, også verbale, og gradvis tap av 
bevegelsesevnen og tilslutt svelgfunksjonene. En 
antar at årsaken til sykdommen kan nedarves. 
(Min mor, jordmor Lorentse Bakke, døde 27. 
november 1989, 83 år gammel av Altzheimers 
sykdom, tre år etter første symptomer. I hennes 
siste leveår ble leksikonet påbegynt som 
selvterapi, et arbeid som først fikk sin avslutning i 
2020; Se: Therapy). 
 
A.M. (Ante meridiem): Om formiddagen, om 
morgenen, før middag. Se: P.m. 
 
AMADOU: Knusk, sopp, svampaktivt materiale 
fra Fomes fomentatus og lignende sopp som 
vokser på bark av bartrær (coniferer) og 
blomstrende trær (angiospermer). 
 
AMALGAM: Amalgam, legering som inneholder 
kvikksølv og én eller flere forskjellige andre 
metaller; de fleste metaller (unntatt jern og 
platina) danner amalgam som kan være fast eller 
flytende. Se: Alloy. 
 
AMATHICOLOUS: Som bebor sandsletter. 
 
AMATHOPHOBIA: Ametofobia, unormal og ved-
varende frykt for støv (dust).   
 
AMATHOPILOUS: Det å leve og trives på 
sandsletter.  
 
AMATIVE (Amorous): Erotisk, relatert til kjær-
lighet, eller det å vise kjærlighet og da spesielt 
seksuell kjærlighet. Se: Amorous. 
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AMBER: Rav, gult lys, gul til rødbrun fossil 
harpiks. Harpiks utskilles fra visse trær og andre 
planter og kan også inneholde insekter som blir 
fanget inn av den klebrige massen. Rav blir 
elektrisk når det blir gnidd (det greske navn for 
rav er electron, derav ordet elektrisitet). Rav som 
forekommer over hele verden og ble dannet i 
periodene fra Pleistocen til Kritt, benyttes til 
smykker og utsmykninger.   
 
AMBER CODON (am mutant): Amber kodon 
(nonsens codon), mutant med et ikke-kodende 
kodon (stopp kodon). Se: Terminating sequence. 
 
AMBER MUTATION: Amber mutasjon, genetisk 
forandring av et kodon til UAG, én av de tre 
kodonene som stopper dannelsen av en 
polypeptid kjede hos alle levende organismer. 
Med andre ord, polypeptid kjeden avsluttes ved 
stedet for amber kodonet (hvis ingen fenotypisk 
eller genotyopisk undertrykking forekommer: 
Amber supression pga. amber supressor 
mutasjon). Se: Ochre mutation og Opal mutation. 

 
AMERICAN TRYPANOSOMOSIS: Se: Chagas' 
disease. 
 
AMBIENCE: Omgivelser, miljø, atmosfære. 
 
AMBIENT: (1) Omgivende, omsluttende, som er 
tilstede på alle sider (encompassing), f.eks. den 
lokale omgivelsestemperatur i et gitt miljø (Se: 
Ambient temperature); (2) Sirkulerende, fritt 
bevegelig, f.eks. luft; (3) Ambient music, bak-
grunnsmusikk.  
 
AMBIENT ENVIRONMENT: Nærmiljø. 

 
AMBIENT NOISE: Bakgrunnsstøy. 
 
AMBIENT TEMPERATURE: Omgivelsestempra-
tur, temperaturen i mediet som umiddelbart omgir 
en organisme eller et eller annet objekt som 
f.eks. en tåkedott eller sky. 
 
AMBIGUOUS: (1) Tvilsom, usikker, flertydig, tve-
tydig, ubestemmelig, dunkel, uklar, vag; av 
usikkert opphav; (2) Åpen for mer enn en 
tolkning; åpen for feiltolkning. Se: Equivocal. 
 

AMBIGUOUS GENETIC CODE (Ambiguity): 
Flertydig genetisk kode, en kode der et kodon har 
mer enn én mening under translasjonen. 
 
AMBIGUOUS NAME: Se: Nomen ambiguum. 
 
AMBILATERAL: Forekommer på begge sider 
(bilateral). 
 
AMBISEXUAL: (1) Ambiseksuell, adskilte hann- 
og hunnblomster på samme plante; (2) Det å 
angå begge kjønn.  
 
AMBIT: (1) Område, omkrets, grensene for et 
område; (2) Virkefelt, område for aksjon, på-
virkning og innflytelse (scope). 
 
AMBITUS: Den ytre kanten eller periferien av en 
biologisk struktur, slik som et blad eller musling. 
 
AMBIVALENCE (Ambivalent): (1) Ambivalens, 
ambivalent, motstridende følelser, usikkerhet; 
adferd som er et resultat av nære, motstridende 
følelser overfor en og samme ting, både frykt og 
aggresjon, tiltrekning og frastøting, kjærlighet og 
hat (ambivalent behaviour). Som oftest tar 
ambivalent adferd form av en blanding av de 
motstridende følelsesmessige tendensene, eller 
kan gi seg utslag i rene oversprangshandlinger 
uten mening (Se: Displacement activity); (2) 
Gener som kan ha både fordelaktige og 
ufordelaktige (skadelige) egenskaper. Full 
ambivalens vil si at de positive og negative 
effektene forekommer både hos heterozygotene 
(Aa) og homozygotene (aa); regulert ambivalens 
(dosage ambivalence) vil si at de skadelige 
effektene er begrenset til homozygotene eller er 
sterkere uttrykt der, enn hos homozygotene. 
 
AMBIVORE: Ambivor, organisme som utnytter 
diverse former for fødemner. Ambivorous, som 
eter gress og bredbladete planter.  
 
AMBLE: Passgang, slentre, gå (eller ri) i pass-
gang. 
 
AMBLY-: (1) Matt, uklar, nedtonet (dimmed, dul-
led; amblychromatic, som farges kun lett); (2) 
Butt, stump (blunt, obtuse); (3) Se: Amblyopia. 
 
AMBLYOPIA: Amblyopi, tåket eller uklart syn 
forårsaket av redusert transmisjon gjennom de 
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optiske nervefibrene, noe som vanligvis bare 
omfatter ett av øynene.  
 
AMBOCEPTOR: Se: H(a)emolytic immune body. 
 
AMBULANT (Ambulatory): I stand til å gå, det å 
kunne bevege seg rundt fra sted til sted. Se: 
Ambulatory. 
 
AMBULATORIAL: Ambulatorisk, tilpasset for å 
gå.  
 
AMBULATORY: (1) Relatert til, utviklet eller 
tilpasset for gange; (2) Plass for å gå, som en 
gang i et Gudshus (kirke, kloster eller moské). 
Se: Natatory. 
 
AMEBA: Se: Amoeba. 
 
AMEIOSIS: Ameiose, kjernedeling uten reduk-
sjon i kromosomantallet. Se: Meiosis. 
 
AMEIOTIC: Ameiotisk, produksjon av gameter 
uten at det diploide kromosomantall reduseres til 
det haploide antall. 
 
AMEIOTIC PARTENOGENESIS: Ameiotisk par-
tenogenese, partenogenese der meiosen er totalt 
undertrykt slik at hverken kromosom reduksjoner 
eller andre korresponderende fenomener, opp-
står. Se: Meiosis og Partenogenesis. 
 
AMELIA: Mangel på én eller flere lemmer fra 
fødsel av. 
 
AMELIORATION: Forbedring, bedring, gjøre 
bedre eller gjøre noe mer tålelig. 
 
AMEND: (1) Rette, rette på, spesielt en tekst (Se: 
Emendation); (2) Endre, forandre eller modifisere 
noe til det bedre (improve), spesielt ordlyden 
(phraseology) gjennom modifisering, tilegg eller 
sletting.  
 
AMENDMENT: (1) Endring, tilføyelse, endrings-
forslag, f.eks. i et manuskript (correction); (2) 
Handlingen å endre eller korrigere noe til det 
bedre (improvement); (3) Jordforbedrende mid-
del, f.eks. sand eller kompost som blandes i 
jorden for å bedre boniteten og øke plante-
veksten. 
 

AMENORRHOEA: Unormalt fravær av menstrua-
sjon. 
 
AMENSALISM (Amentalism): Amensalisme, 
interspesifikk assosiasjon mellom to populasjoner 
der den ene arten er negativt påvirket (inhibert, 
typisk av et toksin) av den andre arten som er 
upåvirket av forholdet. Amensalisme repre-
senterer det motsatte av kommensalisme. Et 
godt eksempel på amensalisme er planter som 
produserer gift som kan inhibere veksten hos 
andre planter arter. Se: Allelopathy, Antagonism 
og Commensalism. 
 
AMENT: Rakle, aks- eller klase-formet blomster-
stand av énkjønnede blomster, f.eks. hos bjørk, 
pil og hassel.  
 
AMENTIA: Medfødt psykisk defekt, åndssvakhet. 
 
AMERICAN TICK TYPHUS: Se: Rocky mountain 
spottet fever. 
 
AMERICAN TRYPANOSOMOSIS (South Am-
erican trypanosomosis, American Chagas' 
disease): Se: Chagas' disease. 
 
AMES TEST: Spesiell test for å undersøke f.eks. 
miljøgifter for carcinogene effekter ved å studere 
mutasjonsraten i bakterieceller (spesielle mut-
anter av testbakterien Salmonella typhimurium) 
og dermed kjemikalienes potensielle mulighet til 
å resultere i kreft hos mennesket og andre 
organismer.  
 
AMETABOLIC (Ametamorphic): Ametabolsk, 
uten metamorfose. Se: Metamorphosis. 
 
AMETABOLOUS: Ametabolisk, utviklingsmøn-
ster der avkommet gjennom skall- eller ham-
skifter gradvis blir mer og mer lik det voksne 
individ, f.eks. insekter som gjennomløper liten 
eller ingen metamorfose (ametabolous develop-
ment) da de under hele utviklingen er meget like 
det voksne stadium bortsett fra mangelen på 
genitalier som ikke-kjønnsmoden. Se: Anamorph-
osis, Hemimetabolous og Holometabolous).  
 
AMETAMORPHIC: Se: Ametabolic. 
 
AMETOECIOUS (Ametoecious parasite): Som 
parasitterer kun har én enkelt vertsart gjennom 
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livssyklus, dvs. som er strengt vertsspesifikk (Se: 
Monoxenic parasite), eller en parasitt som forblir 
hos samme vert. Se: Heteroecious og Metoec-
ious.  
 
AMICRON: De minste partikler som kan sees 
med et elektronmikroskop (rundt 1 nm). 
 
AMICROSCOPIC: Det som er for smått til å 
kunne sees med lysmikroskop og elektronmikro-
skop.  
 
AMICTIC: (1) Amiktisk, hunner som produserer 
ubefruktede egg som utvikler seg til avkom av 
kun ett kjønn; egg som ikke gjennomgår meiotisk 
deling og som derfor er diploid og danner hunner 
partenogenetisk; (2) Amiktisk, innsjøer som 
mangler fullsirkulasjon fordi de er permanent 
tilfrosset (Se: Mictic). 
 
AMICTIC EGG: Amiktisk egg, egg som ikke 
gjennomløper meiotisk deling og som derfor er 
diploid og produserer hunner partenogenetisk. 
Se: Mictic egg og Parthenogenesis. 
 
AMID: (1) Midt i, i midten av, midt iblant, omgitt 
av (among); (2) Under (during); mot en bakgrunn 
av, med akkompagnement av. 
 
AMIDE: Amid, organisk, funksjonell karbonyl-
gruppe (C=O) som er lenket til et nitrogen atom 
(N), organisk stoff som acetamid som inneholder 
gruppen -CONH2 (amid gruppen) eller anionet av 
ammoniakk (NH2

-) eller et stoff som inneholder 
dette anionet slik som natrium amid, NaNH2 eller 
Cd(NH2)2. Se: Nicotinamide. 
 
AMINE: Amin, basiske organiske stoffer som er 
avledet fra ammoniakk (NH3) gjennom erstatning 
av én eller flere hydrogen atomer (gir primære, 
sekundære eller tertiære aminer) med organiske 
grupper (univalente hydrokarbon radikaler, angitt 
som NH2R, NHR2 eller NR3 etter hvor mange 
hydrogenatomer som er erstattet). Aminering 
refererer til en kjemisk reaksjon der en amino-
gruppe (-NH2) blir introdusert inn i et molekyl. 
Aminer danner lett salter i reaksjon med syrer. 
 
AMINOACETIC ACID: Se: Glycine. 

 
AMINO ACID: Aminosyre, én av 20 organiske 
molekyler som tjener som monomerer for 

proteiner. Aminosyrene omfatter både carboxyl- 
og aminogrupper og varierer kun i sidekjeden (R) 
som er festet til 4 bindingen i et felles α-karbon 
atom. Proteiner inneholder derfor en sidekjede 
(R) og en fri basisk aminogruppe (NH2) og en sur 
karboksylgruppe (COOH). Det er sidekjeden som 
avgjør aminosyrens unike egenskaper. Den 
strukturelle basiskomponenten i de vannløselige 
proteinene som omfatter hovedsakelig karbon 
(C), oksygen (O), hydrogen (H) og nitrogen (N), 
består av basiske amingrupper (-NH2) og sure 
karboksylgrupper (-COOH) festet til det samme 
karbon atom. Hvis flere aminosyrer er koplet 
sammen, kalles resultatet et peptid. Aminosyrene 
har den generelle formel R-CH(NH2)COOH (i 
nøytral løsning er den kjemiske formel, R-
CH(NH3

+)COO-, som er den vanlige formen 
aminosyrene har i cellene; et bipolart molekyl 
(dobbeltion) som fungerer som syrer når baser 
tilsettes og som baser når syrer tilsettes), der R 
er hydrogen eller en organisk gruppe som 
bestemmer egenskapene til aminosyren. 
Gjennom dannelse av peptid-bindinger, danner 
aminosyrene korte (peptider) eller lengre kjeder 
(polypeptider). Proteiner er sammensatt av 
samvirkende polypeptider (peptid-kjeder med 
mer enn tre aminosyrer) og gir frie H+ ioner i 
løsning. Aminosyrene er byggestenene for 
peptidene og proteinene og deltar aktivt i 
metabolismen og under syntesen av en rekke 
stoffer og biologisk aktive molekyler, f.eks. 
coenzymer, hormoner og neurotransmittere. Mer 
enn 170 aminosyrer og deres derivater er kjent. 
De har alle samme basis-struktur, men er 
forskjellig fra hverandre med tanke på tilknyttede 
sidegrupper (R). Bare rundt 20 aminosyrer er 
vanlig forekommende i proteiner (alle disse er L-
stereoisomere, dvs. venstredreide), det er 
rekkefølgen av disse i protein polypeptidene som 
bestemmer proteinets form, egenskaper og 
biologiske betydning. De 20 aminosyrene 
omfatter (brukte forkortelser i parentes): (a) 
Hydrofobe aminosyrer: Alanin (A, Ala), valin (V, 
Val), leucin (L, Leu), isoleucin (I, Ile), prolin (P, 
Pro), phenylalanin (F, Phe), tryptophan (W, Trp) 
og methionin (M, Met), (b) polare aminosyrer: 
glucin ((G, Gly), serin (S, Ser), threonin (T, Thr), 
cystein (C, Cys), tyrosin (Y, Tyr), asparagin (N, 
Asn) og glutamin (Q, Gln), (c) sure aminosyrer: 
aspartic acid (D, Asp) og glutamic acid (E, Glu), 
og (d) basiske aminosyrer: Lysin (L, Leu), arginin 
(R, Arg) og histidin (H, His). Åtte av disse 
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aminosyrene kalles essensielle aminosyrer fordi 
de ikke kan syntetiseres i menneskekroppen og 
må derfor inntas gjennom mat, barn trenger også 
to andre som ikke er essensielle for de voksne. 
De andre ikke-essensielle, kan kroppen selv 
lage, men da vanligvis med utgangspunkt i de 
essensielle aminosyrene. Proteiner som inne-
holder alle disse 8 essensielle aminosyrene, er 
førsteklasses proteiner og det daglige behovet for 
mennesket er 30 - 70 g, hvor flere med fordel bør 
komme fra animalske kilder. Dyr trenger også å 
få tilført enkelte aminosyrer gjennom mat; planter 
og mange mikroorganismer kan syntetisere alle 
aminosyrene de trenger fra enkle uorganiske 
molekyler, mineraler og solenergi. Se: Protein, 
Polypeptide og forkortelsene. 
 
AMINO ACID ACCEPTOR RNA: Se: tRNA. 

 
AMINO-ACID SEQUENCE: Aminosyre sekvens, 
sekvensen av aminosyrer i en polypeptidkjede 
som representerer proteinets primærstruktur. 
Denne sekvensen er unik for hvert protein og 
influerer proteinets andre strukturer. Se: Protein. 
 
AMINOACYL-ADENYLATE: Aktivert molekyl 
under proteinsyntesen, mellomform under dan-
nelsen av den kovalente binding mellom en 
aminosyre og dens tRNA mottager. 
 
AMINOACYL-tRNA: Produktet av reaksjonen 
mellom aminoacyl-adenylat og det tilhørende 
tRNA, reaksjonen katalyseres gjennom en 
spesifikk aminoacyl-tRNA syntetase. Dette 
komplekset bringer aminosyren til ribosomet så 
det kan benyttes i polypeptid syntesen. 
 
AMINO GROUP: Aminogruppe, radikalen NH2 
(som er hydrofilisk; Se: Hydrofilic). Se: Amino 
acid. 
 
AMINOPEPTIDASE: Aminopeptidase, enzym 
som katalyserer hydrolysen av aminosyrene i en 
polypeptid-kjede gjennom å kløyve aminosyren 
fra N-enden av peptidene og polypeptidene.  
 
AMITOSIS (Holoschisis): Amitose, uvanlig 
kjernedeling som ikke involverer mitose eller 
meiose der kjernen deles i to ved en enkelt 
sammensnøring av kjernen og uten dannelse av 
kromosomer (datterkjernene er ikke like). 
Amitose forekommer bl.a. hos noen protozoer, 

endospermen hos blomsterplanter og i embryo-
nale membraner og brusk hos pattedyr. Se: 
Meiosis og Mitosis. 
 
AMITY: Vennskap, spesielt internasjonalt mellom 
nasjoner (friendship). 
 
AMIXIS: Aseksualitet, amixis (mangel på mixis); 
fravær av meiose eller feil ved kryssbe-
fruktningen (på alle stadier i livssyklus). Amixis er 
en reproduksjonsmetode hos haploide organ-
ismer der de karakteristiske trekk ved seksuell 
kryssbefruktning mangler; for planter kalles den 
samme situasjon apomixis. Se: Amphimixis, 
Apomixis, Asexual reproduction, Automixis, 
Heteromixis og Homomixis. 
 
AMMETER: Ammeter, instrument for å måle 
elektrisk strøm i ampere (A; SI-enheten for 
elektrisk strøm).   
 
AMMOCOETE: Ferskvannslarvestadiet til niøyer 
(familien Petromyzonidae) som lever nedgravd i 
elvesand over år før de metamorfoserer til det 
voksne stadium. 

 
AMMOCOLOUS: Som lever eller vokser i sand.  
 
AMMONIA (NH3): Ammoniakk, fargeløs gass 
med skarp og bitter lukt som er løselig i vann og 
alkohol og lett absorberbar av planter, og da 
vanligvis som et ammonium ion. Smeltepunktet 
er -740C og kokepunktet -30,90C. Noen bakterier 
og cyanobakterier kan redusere atmosfærisk 
nitrogen (N2) til ammonium. Ammoniakks 
betydning i nitrogensyklus er en av de viktigste 
prosesser i materialsyklus. Nitrogenfikserende 
bakterier kan under normale temperatur- og 
trykkbetingelser, utføre prosesser som frigjør 
ammonium ioner, som igjen omformes av de 
nitrifiserende bakteriene til nitritt og nitrat ioner. 
Ammonifisering (ammonification) refererer til den 
første fasen i nitrifikasjonen, nedbrytningen i 
jorden av nitrogenholdige organiske forbindelser 
fra døde organismer, proteiner og urea fra 
ekskrementer, til ammoniakk ved hjelp av 
nitrogenase (enzymer) hos nitrogenfikserende 
bakterier og sopp (utfører tilsvarende reaksjoner 
som dem i Haber-prosessen, men under normale 
trykk og temperatur forhold). Reaksjonene frigjør 
ammonium ioner, som konverteres av de 
nitrogenfikserende bakteriene til nitritt og nitrat 
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ioner. Ammoniakk er en god elektron-mottager 
og en reduserende agens. Industrielt produseres 
ammoniakk fra sine grunnstoffer gjennom Haber-
prosessen for å kunne benyttes under produk-
sjonen av en rekke kjemikalier (nitric acid) ved 
siden av kunstgjødsel (ammonium nitrate, am-
monium phosphate, urea), eksplosiver, harpikser 
og fargestoffer. Det brukes over 80 millioner tonn 
ammoniakk årlig i verden i produksjonen av en 
rekke produkter. Se: Ammonium ion. 
 
AMMONIFICATION: Ammonifisering, frigivelse 
av ammoniakk fra nitrogenholdig organisk 
materiale gjennom nedbrytning forårsaket av 
mikroorganismer. Se: Ammonia. 

 
AMMONITE: Ammonitt, medlem i ordenen Am-
monoidea, utdødde akvatiske bløtdyr i klassen 
blekkspruter med et snodd skall som besto av en 
rekke rom som gav oppdrift og fungerte som 
flyteorganer. De var vanlige under Mesozoikum 
(Kritt, Jura og Trias) og forekommer ofte som 
fossiler fra denne geologiske perioden, og 
benyttes også som ledefossil for Jura perioden. 
Amminitter kan ligne på de nålevende nautilus 
artene. 
 
AMMONITIFEROUS: Som inneholder fossile 
ammonitter. 
 
AMMONIUM ION: Ammonium ion, det mono-
valente kationet NH4

+, et produkt av en reaksjon 
mellom ammoniakk og et hydrogen ion. Se: Am-
monia. 
 
AMMONOID: En blekksprut dekket av et skall.  
 
AMMONOTELIC: Organismer som utskiller nitro-
genholdige avfallsstoffer fra aminosyre kata-
bolismen i form av ammoniakk (NH3). Se: 
Ureotelic og Uriotelic. 
 
AMMOPHILOUS: Det å leve og trives i sand eller 
tørre sandholdige habitater. 
 
AMMOPHILE: Ammofil, det å leve og vokse i 
sandholdig jord. 
 
AMMUTANT: Se: Amber codon. 
 
AMNESIA: Hukommelsestap. 
 

AMNIOCENTESIS: Metode for å kartlegge og 
diagnostisere genetiske abnormaliteter hos 
fosteret hos gravide kvinner ved å studere 
cellene i en væskeprøve som en tar ved å stikke 
en nål gjennom bukveggen og fosterhinnen. 
Baserer seg på genetiske undersøkelser av 
fosterceller tatt fra fostervæsken (amniotiske 
væske). 
 
AMNION: Amnion, den indre av de fire mem-
branene som omslutter embryoet i et krypdyr, 
fugl eller pattedyr. Når vannet går, sprekker 
amnion (amniorrhexis). Se: Chorion. 
 
AMNIOTE: Amniot, ethvert virveldyr som har en 
amnion i løpet av den embryologiske utviklingen; 
utviklingstype som er karakteristisk for de høyere 
virveldyrene (landlevende krypdyr, fugl og 
pattedyr = Amniota) og som er karakterisert ved 
fire membraner rundt embryo: Plommesekk, 
amnion, allantois og chorion. Amnion er den 
innerste av membranene som omgir fosteret i 
uterus hos pattedyrene. Rommet mellom embryo 
og amnion er fylt med væske (amniotic fluid). 
Utviklingen av amniote egg er en tilpasning til 
terrestrisk liv da den medførte at egg kunne 
legges for første gang i virveldyrenes evolusjon, 
på tørt land uten å tørre ut. Se: Amnion og 
Anamniote. 
 
AMNIOTIC CAVITY: Hulrommet mellom amnion 
og embryoet i et egg under utvikling hos diverse 
invertebrater. 
 
AMNIOTIC FLUID: Væsken som omgir embryoet 
i egget. 
 
AMOEBA (Ameba): Amøbe, encellede eukary-
ote organismer som er nakne og som kan 
kontinuerlig forandre form og bevege seg ved 
hjelp av irregulære utstrekninger og sammen-
trekninger av pseudopodier (falske føtter). 

 
AMOEBIOSIS: Amøbiose, sykdom der sykdoms-

agensen er en amøbe. Hos mennesket er den 
mest vanlige formen amøbedysenteri forårsaket 
av Entamoeba histolytica. Sykdommen kan 
variere fra mild diaré til dødelig dysenteri. 
 
AMOEBIC (Amebic): Amøbisk, med referanse til 
en amøbe; amøbe-lignende, amøbeaktig. 
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AMOEBIC MENINGOENCEPHALITIS: Infeksjon 
av mennesket med amøben Naegleria sp. Se: 
Meningitis. 
 
AMOEBICIDE: Amøbemiddel, brukt særlig om 
stoffer som er aktive mot Entamoeba histolytica. 
 
AMOEBOCYTE: Amøbocytt, en celle som 
beveger seg med pseudopodier og som 
forekommer i vevet og kroppsvæskene hos 
virveldyr og virvelløse dyr, mange er fagocyttiske. 
 
AMOEBOID (Ameboid): Amøboid, amøbelig-
nende, celle som ikke har noen fast form, dvs. 
kan skifte form ved hjelp av pseudopodier. En 
amøboid bevegelse vil si en enkeltcelle som er 
en amøbe eller ligner en amøbe, og beveger seg 
og eter ved hjelp av pseudopodier. 

 
AMOEBOSIS (Am(o)ebic dysentery): Amø-
bose, amøbedysenteri. En rekke arter protozoer 
kan leve i menneskets tarmkanal der noen er 
fakultative, andre obligate parasitter. Sykdom hos 
mennesket forårsakes av bl.a. protozoen Enta-
moeba histolytica som kan forandre adferd og 
begynne å spise på vertens vev. Det kan gi sår i 
tarmslimhinnen og forårsake amøbedysenteri. 
Gjennom sår kan protozoen også ved leilighet 
angripe andre organer. En mindre art, E. 
hartmanni, er ikke patogen. Andre amøber 
infiserer bier (f.eks. Malpighiella mellificae) 
 
AMOEBOCYTE: Amøbocytt, celler med amøbe-
lignende egenskaper, f.eks. de hvite blodlege-
mene. 
 
AMOROUS (Amative): Amorøs, forelsket, rom-
antisk; lidenskapelig kjærlighet med et seksuelt 
begjær. Se: Amative. 
 
AMORPH: Se: Allele. 
 
AMORPHOUS: Som mangler distinkt form eller 
struktur, fast stoff eller substans uten bestemt 
form (formløs; ikke-krystallinsk, intet regulært 
arrangement av stoffets atomer). Glass er et 
eksempel på et ekte amorft fast stoff. 
 
AMOUNT: (1) Et tall, sum; beløp, en sum av 
penger; (2) Mengde, kvantitet; (3) Stige, addere 
opp, nå et total av; (4) Bety, være det samme i 
betydning eller effekt; (5) Innen fysikk, stoff-

mengde (n; amount of a substance), en uav-
hengig fysisk kvantitet som er forskjellig fra 
masse (Se: Mass). Stoffmengden er proporsjonal 
med mengden av spesifiserte enheter som er til 
stede i et stoff, det være seg atomer, molekyler, 
ioner, radikaler, elektroner, fotoner eller enhver 
annen spesifisert gruppe av slike enheter. 
Stoffmengden av et grunnstoff som er til stede, er 
proporsjonalt med antall tilstedeværende atomer. 
Proporsjonalitetskonstanten er den samme for 
alle stoffer og kalles Avogadros konstant. SI 
enheten for mengden av en substans er mol 
(grammolekyl; Se: Mole og SI unit). 
 

AMOUNT OF A SUBSTANCE: Se: Mole og Am-
ount. 
 
AMP: Se: Adenosine triphosphate. 
 
AMPERE (A, amp): Ampere (tidligere kalt 
strømstyrke), målenhet (SI enhet) for elekrisk 
strøm (mål på antall elektroner som går gjennom 
en strømkrets). 1 ampere er lik en strøm på 1 
coulomb (6,2415x1018 elementærladninger) per 
sekund (1A = 1 c/s) (definisjonen trådte i kraft 20. 
mai 2019) (Se: Coulomb). Ampere ble tidligere 
(fra 1948 av) definert gjennom Lorentzkraften 
som virker mellom to parallelle, uendelig lange, 
rette og tynne ledere plassert i vakuum med 
innbyrdes avstand på én meter der det går en 
strøm i begge lederne. Påvirkes disse hverandre 
med en kraft på 2x10-7 newton per meter leder er 
strømmen 1 ampere. Se: Current og SI unit. 
 
AMPHI-: Prefiks som betyr dobbelt, begge, på 
begge sider. 

 
AMPHIAGAMOSPECIES: Art som består av 
fakultativt seksuelle biotyper hvis reproduksjon i 
det vesentlige er apomiktisk. Se: Agameon, 
Amphiapomictic og Apomixis. 
 
AMPHIAPOMICTIC: Amfiapomiktisk, biotyper 
som formerer seg delvis seksuelt og delvis 
apomiktisk, dvs. ikke avhengig av befruktning. 
Se: Apomixis. 
 
AMPHIATLANTIC: Amfiatlantisk, forekommer på 
begge sider av Atlanterhavet. 
 
AMPHIBIAN: Amfibisk, amfibie-, organismer som 
kan leve både i vann og på land. 



 

71 

AMPHIBIOTIC: (1) Dyr i virveldyrklassen Amphi-
bia. Amfibier skiller seg fra reptilier (krypdyr) ved 
at de legger egg i vann (eggene mangler amnion 
som forhindrer uttørring) og gjennomløper et 
akvatisk larvestadium, etterfulgt av metamorfose 
til en markerrt adult form som holder til på land 
(Se: Amnion); (2) Amfibiotisk, mikroorganismer i 
symbiose med en vert hvor assosiasjonen enten 
kan være parasittisk eller kommensalistisk (Se: 
Symbiosis). 
 
AMPHIBIOUS: Som er tilpasset et liv både på 
land og i vann. 
 
AMPHIBLASTULA: (1) Amfiblastula, blastula der 
cellene ved en pol er markert forskjellig i 
størrelse og form til cellene ved den andre polen; 
(2) Frittsvømmende larvestadium hos svamper 
(klasse Calcarea). 
 
AMPHICARPOUS: Som produserer to typer av 
frukt som avviker enten i form eller i tid for 
modning.  
 
AMPHICHROMATISM: Amfikromatisme, fore-
komst av forskjellige blomsterfarger på den 
enkelte plante i forskjellige sesonger.  
 
AMPHICRYPTOPHYTE: Amfikryptofytt, myr-
plante med amfibiske, vegetative deler. 
 
AMPHICLEXIS: Se: Sexual selection. 
 
AMPHICOELOUS: Som er bikonkav, det å ha 
begge sider kurvet innover. Se : Amphicyrtic og 
Biconvex. 
 
AMPHICYRTIC: Bikonveks, det å ha begge sider 
kurvet utover. Se : Amphicoelous og Biconvex. 

 
AMPHIDIPLOID: Se: Allotetraploid. 
 
AMPHIDROMOUS: Amfidrom, migrasjon mellom 
marine og ferskvannsområder som ikke er knyttet 
til reproduksjon, men som forekommer regulært i 
forbindelse med visse livssyklusstadier. Se: 
Anadromous, Catadromous, Diadromous og 
Potamodromous. 
 
AMPHIGAMY: Amfigami, normal kryssbefrukt-
ning; fusjonen av hannlige og hunnlige gameter, 
kjønnsceller. 

AMPHIGEAN: (1) Planter med blomster både 
over og under bakken; (2) Refererer til både Den 
gamle og Den nye verden. 
 
AMPHIGEIC: Som angår både Den Gamle 
Verden og Den Nye Verden. 
 
AMPHIGENESIS: Amfigenese, seksuell utvikling, 
fusjonen av to ulike gameter. 
 
AMPHIGENOUS (Amphogenous): (1) Som øker 
i størrelse gjennom vekst på alle sider (lik lav); 
(2) Som vokser rundt det hele og ikke er 
begrenset til en spesiell vekstflate; vokser på 
begge sider av et infisert blad (visse parasittiske 
sopp). 
 
AMPHIGONIC (Biparental reproduction): Amfi-
gonisk, det at spermier og eggceller produseres 
av adskilte gonader i forskjellige individer. Se: 
Amphigony, Digonic og Syngonic. 
 
AMPHIGONY (Amphimixis): Amfigoni, amfi-
mixis, biseksuell (biparental) reproduksjon, 
seksuell reproduksjon som omfatter kryss-
befruktning; syngami mellom gameter produsert 
av forskjellige individer. En amfimikt (amphimict) 
er en organisme dannet gjennom amfigoni, det 
motsatte av partenogenese. Se: Amphimixis, 
Partenogenesis og Syngamy. 
 
AMPHIKARYON: Amfikaryon, kjernen til en 
zygote som er dannet gjennom en befruktnings-
prosess med to haploide genomer. Se: Diplo-
karyon. 

 
AMPHILEPSIS: Amfilepsis, overføring av karak-
terer og karaktertrekk fra begge foreldrene til 
avkommet etter en kryssbefruktning. Se: Mono-
lepsis. 
 
AMPHIMICT: Amfimikt, obligat seksuelt repro-
duserende organisme. Se: Amphimixis. 
 
AMPHIMIXIS: Amfimixis, seksuell reproduksjon, 
sammensmeltning av hannlige og hunnlige gam-
eter som resulterer i befruktning (fertilisering) og 
dannelse av en zygote, og et nytt individ med to 
forskjellige foreldre. Amfimixis representerer en 
ekte kjønnet reproduksjon i motsetning til 
apomixis og automixis. Amfimixis tilsvarer ut-
krysning (outcrossing, outbreeding; Se: Allo-
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gamy), men kan også representere autogami, 
innavl (Se: Autogamy) avhengig av krysnings-
mønsteret. En amfimikt (amphimict) er resultatet 
av en amfimixis. Se: Amixis, Apomixis, Automixis, 
Hetero-mixis og Homomixis. 
 
AMPHIOECIOUS (Amphitopic): Som viser stor 
toleranse mot forskjellige habitater (amfitopisk) 
og varierende faktorer i omgivelsene, noe som 
ofte kan resultere i eller avspeile seg i dannelse 
av kliner og oppsplittinger i underarter. Se: 
Amphitopic, Cline, Euryoecious of Subspecies. 
 
AMPHIPATHIC: Amfipatisk, molekyler som har 
både en negativt ladet fosfatgruppe i hodeenden 
som er hydrofil og fettsyre kjeder i haleenden 
som er hydrofob. 
 
AMPHIPLOID: Amfiploid, polyploid dannet gjen-
nom fordobling av kromosomsettet i en hybrid. 
Se: Allopolyploid. 
 
AMPHIPHYTE: Amfifytt, plante som enten kan 
vokse over vann i sterkt fuktig jord eller under 
vann. 
 
AMPHISTOME: Amfistom, term som henviser til 
ikter med ventralsugeskålen (acetabulum) plas-
sert nær dyrets bakre ende. Amphistomous, som 
bærer en sugeskål på hver ende.  
 
AMPHISTOMOSIS: Se: Gastrodiscoidosis. 
 
AMPHITELIC: I mitosen, orienteringen av de to 
kromatidene av hvert kromosom til de forskjellige 
spindel-polene under den første meiotiske 
delingen (det motsatte av syntelic).  
 
AMPHITOKY (Ampherotoky, Deuterotoky, 
Gametotoky): Amfitoki, partenogenese der 
ubefruktede egg utvikler seg til hvert av 
kjønnene; avkommet består av både hanner og 
hunner. Se: Arrhenotoky, Deuterotoky, Gameto-
toky, og Thelytoky. 

 
AMPHITOPIC: Amfitopisk, populasjoner eller 
arter som viser stor og variabel toleranse mot 
diverse faktorer i habitatet. Se: Amphioecious, 
Euryoecious, Eurytopic, Stenoecious og Steno-
topic. 
 

AMPHITROPHIC: Amfitrofisk, organismer (amfi-
trofer) som lever som fototrofe i dagslys og som 
kjemotrofe i mørke. 
 
AMPHITROPICAL DISTRIBUTION: Amfitropisk 
utbredelse, diskontinuerlig utbredelse av organ-
ismer (amfitropiske arter), fordelt på den nordlige 
og sydlige halvkule. 
 
AMPHOGENOUS (Amphogenic): Som produ-
serer avkom hvor hanner og hunner er i 
tilnærmet samme antall. Se: Allelogenous, 
Arrhenogenous, Monogenous og Thelygenous.  
 
AMPHOGENY: Amfogeni, produksjon av til-
nærmet likt antall hannlige og hunnlige avkom. 
Se: Amphogenous, Monogeny og Thelygeny.   
 
AMPHOLYTE: Amfolytt, substans (elektrolytt) 
som har både basiske og sure grupper, dvs. kan 
virke som en syre i en sterk base eller som en 
base i en sterk syre. 
 
AMPHOTERIC: Amfoterisk, delvis den ene, 
delvis den andre; kjemiske stoffer som kan 
fungere enten som syre eller som base. 
 
AMPHOTROPIC VIRUS: Amfotrofisk virus, virus 
som kan replikere i cellene til én eller flere andre 
arter i tillegg til sin naturlige vert. 
 
AMPLE (Plentiful): (1) Vid, bred, stor i størrelse, 
mengde, omfang eller kapasitet (bulky, spac-
ious); (2) Rikelig, raust, generøst, nok eller mer 
enn nok; (3) Yppig, fyldig, lubben, tykk, korpulent 
(plump, portly, buxom). 
 
AMPLECTANT: Omfavne eller sno seg rundt for 
støtte. 
 
AMPLEXIFOLIATE: Gripende blader rundt basis 
av en stengel; basis av et blad som omfavner og 
klemmer rundt en stengel.  
 
AMPLEXUS: Paringen før kopulasjonen, parings-
posisjonen hos padder, frosker og hunder, der 
hannen klynger seg baktil rundt hunnen i en mer 
eller mindre lang tid forut for selve kopulasjonen. 
 
AMPLIATE: Førstørre, utvide, vokse; det å gjøre 
større. 
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AMPLICON: (1) Amplikon, kromosomal DNA 
region som tar del i en DNA replikering og derved 
øker sitt antall; (2) Vektor som kan benyttes til 
kloning og økning av antall fremmede gener. 
 
AMPLIFICATION: (1) Handlingen eller resultatet 
av å amplifisere, forsterke, utvide, forlenge eller 
forstørre; (2) Innen utviklingsbiologi, økt struk-
turell eller funksjonell kompleksitet i løpet av 
ontogenien eller fylogenien (Se: Ontogeny og 
Phylogeny); (3) Innen genetikk, prosessen som 
øker antall DNA kopier eller fragmenter av en 
hovedsekvens (master region) av kromosomalt 
DNA, eller plasmid DNA (bakteriell DNA). 
Forøkningen kan skje enten in vivo eller in vitro 
(Se: Cloning og Polymerase chain reaction); (4) 
Innen fysikk, forsterke intensiteten i en variabel 
størrelse, spesielt spenningen eller strømstyrken 
ved hjelp av en forsterker (amplifier) og uten å 
forandre andre kvaliteter.  
 
AMPLIFIED FRAGMENT LENGTH POLY-
MORPHISM (AFLP): AFLP, en meget sensitiv 
metode for å påvise polymorfismer i arve-
materialet DNA. Ved bruk av restriksjonsenzymer 
for å fordøye DNA blir en del av DNA 
fragmentene benyttet videre for PCR opp-
formering og visualisering. Se: DNA, PCR og 
Polymorphism. 
 
AMPLIFIER HOST: Vert hvor en mikropara-
sittisk infeksjon øker uten nødvendigvis å 
forårsake skade. Senere kan infeksjonen bli 
tilgjengelig for en vektor eller mellomvert, for 
spredning til mer mottagelige og sårbare verter. 
 
AMPLIFY: (1) Forsterke, øke mengden eller 
styrken av noe (f.eks. lydvolumet eller amplityden 
i et elektrisk signal eller oscillering); (2) Det å øke 
mengden av et gen eller DNA sekvens gjennom 
amplifisering (Se: Amplification); (3) Utdype noe 
gjennom økt bruk av analyser, detaljer og 
illustrasjoner. 
 
AMPLITUDE: (1) Størrelse (magnitude); (2) 
Fylde, overflod (fullness, copiousness); (3) Ut-
slagsvidde, utstrekning, rommelighet; (2) Innen 
fysikk, amplityde, maksimum utstrekning av en 
variabelt svingende funksjon (oscillering) eller 
målt fra likeveksttilstanden (i enten positiv eller 
negativ retning), spesielt brukt for sinusoidale 
svingninger eller vibrasjoner; (3) Innen mate-

matikk, den maksimale, absolutte verdi i en 
periodisk kurve målt langs den vertikale aksen; 
(4) Økologisk amplityde, toleransegrense, tilpas-
ningsdyktigheten til en organisme, populasjon 
eller art mot miljøbetingelsene eller mot 
forandringer i miljøfaktorene; (5) innen astronomi, 
vinkelavstanden av et himmellegeme fra hori-
sontens vestlige eller østlige punkt under lege-
mets oppgang elle rnedgang.  
 
AMPOULE: Ampulle, liten beholder som er 
hermetisk lukket. 
 
AMPULLA: Innen anatomi, ampulla, anatomisk 
betegnelse for en kolbe- eller sekke-formet ut-
videlse av et organ.  
 
AMPULLIFORM: Ampulliform, flaske-formet, 
blære-formet. 
 
AMPUTATE: Amputere, kutte av gjennom kirurg-
isk operasjon, f.eks. et lem.  
 
a.m.u. (Atomic mass unit): Forkortelse for: 
Atommasse enhet, en enhet av masse uttrykt i 
atom eller molekylvekt, lik 1/12-del av massen til 
ett atom av karbon-12.  
 
AMYLASE: Amylase, enzym i en gruppe av 
enzymer som nedbryter, hydrolyserer, amylose 
(stivelse), karbohydrater, glykogen og andre 
polysakkarider, til mindre komponenter (sukker-
molekyler som glukose og maltose) som kan 
absorberes og benyttes av kroppen. Hos 
mennesket finnes amylase i spytt og i sekretene 
fra bukspyttkjertelen. Planter inneholder både α- 
og β–amylase, dyr bare α–amylase. 
 
AMYLOID: Amyloid, uløselig vev som består av 
proteinfibre som akkumuleres mellom cellene i 
diverse vev hos dyr og kan skape press på vitale 
organer. Amyloid vev er et karakteristisk trekk i 
hjernen bl.a. ved Alzheimer og Creutzfeldt-Jakob 
Disease. 
 
AMYLOPLAST: Amyloplast, leukoplast som er 
spesialisert for syntese og lagring av fettstoffer 
hos planter. Amyloplastene har vanligvis et 
enklere utviklet indre membransystem enn 
kloroplastene. Se: Aleuroplast, Elaioplast og 
Leucoplast. 
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AMYLOSE: Amylose, lang, ugrenet kjede av 
glykose enheter (polysakkaridkjede med fra 100 
til 1 000 molekyler) som utgjør én av komponen-
tene i stivelse. I vann reagerer amylose med jod 
og gir en karakteristisk blå farge. Se: Amylolytic. 
 
AMYLOLYTIC: Amylolytisk, som effektuerer den 
enzymatiske oppsplittingen av stivelse til løselige 
produketer (dextrin og sukker), amylolytisk 
fermentering; relatert til amylose. Se: Amylose. 

 
AN- (A-): Prefiks som betyr uten, ikke. 
 
ANA-: Prefiks som betyr på, opp, bakover. 
 
ANACANTHO-: Prefiks som viser til det å 
mangle haker. 
 
ANA (ANF): Anti-nukleært antistoff (antinukleær 
faktor), antistoff mot antigen i cellekjerner. 
 
ANABIOSIS: Anabiose, gjenopplivelse etter en 
tilsynelatende død, eller gjenopptagelse av livs-
funksjonene etter en dvaletilstand, f.eks. hos 
bakteriesporer. Anabiotic, anabiotisk, det å ha 
ekstremt lav metabolsk aktivitet (tilsvarende 
voksne tardigrader og rundmarker i dvale, en 
tilstand som inntas under meget vanskelige 
miljøforhold). Se: Cryptobiosis. 
 
ANABOLIC: Innen biokjemi, biologiske reak-
sjoner som fører til en (netto)syntese av mer 
komplekse molekyler. Se: Catabolic. 
 
ANABOLIC STEROID: Anabole steroider, steroid 
komponent (androgen) som forårsaker vekst av 
vev, spesielt muskelvev. De steroide andro-
genene er strukturelt relatert og har tilsvarende 
effekter som det hannlige kjønnshormonet 
testosteron. Syntetiske former benyttes ulovlig 
innen idretten til å øke muskelmassen for derved 
å forbedre prestasjonsevnen. 
 
ANABOLISM: Anabolisme, oppbyggingsproses-
ser, den del av det metabolske system som 
omfatter syntese av komplekse stoffer, proteiner, 
fettstoffer (lipider), monosakkarider (karbo-
hydrater), nukleinsyrer og andre bestanddeler i 
de levende organismene, fra enklere stoffer 
under forbruk av energi. Oppbyggingen av 
kroppsvev representerer en energikrevende 
syntese (biosyntese) av komplekse molekyler fra 

enkle, og krever energi i form av ATP, og er styrt 
av visse hormoner. Anabolismen representerer 
med andre ord, summen av alle aktiviteter innen 
cellenes biosyntese som bygger opp komplekse 
forbindelser fra enkle. Anabolismen representerer 
den konstruktive siden av metabolismen, katabol-
ismen den nedbyggende. Se: ATP, Catabolism 
og Metabolism. 
 
ANABOLY: (1) Anaboli, aksellerasjon i utvik-
lingen av en organisme; (2) Evolusjonær 
differensiering som omfatter tillegg av nye 
sluttstadier under morfogenesen (formutvik-
lingen) i forhold til de mønstrene eller strukturene 
som var til stede hos stamfedrene.  

 
ANACHORIC: Anakorisk, det å leve i huler og 
sprekker. Anachoresis, anakorese, viser til 
adferden med å gjemme seg i hulrom for å unngå 
predatorer. 
 
ANACIDITY: Syremangel, fravær av syre; 
spesielt mangel på syre (HCL) i magesekken. 
 
ANACLINOTROPISM: Anaklinotropisme, trop-
isme som resulterer i vekst (eller bevegelse) i 
horisontalplanet. Se: Tropism. 
 
ANADROMOUS: Anadrom, ferskvannsfisk som 
regelmessig vandrer til havet for næringssøk, 
men som voksen vender tilbake til ferskvann for å 
gyte (reprodusere), f.eks. laks, (sjø)ørret, 
(sjø)røye, stingsild, ål og havniøye. Se: Amphi-
dromous, Catadromous, Diadromous, Oce-
anodromous og Potamodromous. 
 
ANADROMY: Anadromi, migrasjonen av voksen 
fisk (f.eks. laks) fra saltvann til ferskvann. Se: 
Anadromous og Catadromy. 
 
ANAEMIA (Anemia): Anemi, blodmangel, en 
tilstand som skyldes redusert haemoglobin nivå i 
blodet, det oksygenbærende molekylet i blodet. 
Årsakene kan være for lavt antall røde blodceller 
(erytrocytter), erytrocyttene inneholder ikke nok 
haemoglobin eller at de er unormale på en eller 
annen måte. Ofte skyldes blodmangel et tap av 
større mengder blod eller svikt i evnen på å 
syntetisere haemoglobin noe som kan skyldes 
jernmangel, vitaminmangel eller infeksjoner 
(infeksiøs anaemi). Symptomene er tretthet, 
blekhet, kortpustethet, hjertebank og nedsatt 
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motstandskraft mot sykdommer. Anemi er kan 
være et symptom på mange forskjellige syk-
dommer. 

 
ANAEMIC: Anemisk, blodfattig, bleksottig. 
 
ANAEROBE: Se: Anaerobic respiration og Anae-
robic organism. 
 
ANAEROBIC: (1) Anaerobisk, fravær av fritt 
oksygen; omgivelser som er uten oksygen eller 
der partialtrykket av oksygen er signifikant under 
det normale atmosfæriske trykk for den aktuelle 
gassen; (2) Anaerobisk organisme, en organisme 
som kan fullføre hele livssyklus uten oksygen; 
energimetabolismen er uavhengig av oksygen. 
Mange akvatiske flercellede dyr og protozoer, er i 
stand til å leve over lange tidsrom på basis av en 
metabolisme basert på gjæringsprosesser, men 
som ikke er i stand til å fullføre hele livssyklus i 
absolutt fravær av oksygen, dvs. de er ikke 
absolutt anaerobe. En fakultativ anaerob 
organisme er i stand til oksidativ fosforylering 
(Se: Mitochondrion), men uten at det er et 
absolutt krav for dets vekst og formering. 
Anaerober som ikke er i stand til oksidativ 
fosforylering kalles obligate anaerober. Man 
betrakter sensivitet for oksygen som et 
karakteristisk trekk for alle anaerobene; (3) En 
prosess som kun kan forløpe i fravær av 
oksygen, eller de metabolske prosessene i anae-
rober. Se: Aerobic, Anaerobic organism, Anae-
robic respiration og Anoxia. 
 
ANAEROBIC DECOMPOSITION (Anaerobic 
digestion): Anaerob dekomposisjon, organisk 
nedbrytning i fravær av luft. Prosessen omfatter 
særlig en anaerob bakteriell gjæring under 
dannelse av biogassene metan og CO2 i 
noenlunde likt forhold pluss diverse løselige 
produkter. Det satses mye på å utvikle prosesser 
for anaerobisk nedbrytning av avløpsvann og 
slam, spesielt fra jordbruk og industri ved siden 
av de aerobe nedbrytningsprosessene.  

 
ANAEROBIC ORGANISM (Anaerobe): Anaerob 
organisme, anaerob, organisme som respirerer 
anaerobisk; en organisme som kan leve og vokse 
i fravær av atmosfærisk oksygen (O2). Energien 
får anaerobene fra gjæringsprosesser (en serie 
kjemiske reaksjoner) uten at molekylært oksygen 
er involvert. Eksempler er nedbryting av glykogen 

til melkesyre i musklene hos virveldyr, og 
gjærsoppenes nedbryting av sukker til alkohol og 
CO2. Anaerob respirasjon er ikke så effektiv som 
den aerobe respirasjonen. Organismer kan være 
obligat anaerobe, dvs. bruker aldri fritt oksygen 
(disse dør vanligvis i miljøer med oppløst 
oksygen eller oksygen i gassform) eller fakultativ 
anaerobe, dvs. de kan skifte fra en aerobisk 
metabolisme til en anaerobisk under perioder 
med oksygenmangel. Se: Aerobe, Anaerobic, 
Anaerobic respiration og Anoxia. 
 
ANAEROBIC PROCESS: Anaerob prosess, en-
hver kjemisk eller biologisk prosess som fore-
kommer i fravær av luft eller oksygen, f.eks. i 
vannmasser som er sterkt forurenset slik at all 
oksygenet er oppbrukt. De anaerobe nedbryt-
ningsprosessene produserer metan (CH4) og 
hydrogensulfid (H2S) som lukter stygt og er 
giftige. Se: Aerobic process. 
 
ANAEROBIC RESPIRATION: Anaerob respira-
sjon, en form for respirasjon som ikke krever 
nærvær av oksygen for frigivelse av energi fra 
maten (vanligvis karbohydrater). Mat blir bare 
delvis nedbrutt (oksidert) ved anaerobisk respira-
sjon, slik at anaerob respirasjon frigjør mange 
ganger mindre (ca. 20) kjemisk energi enn hva 
aerob respirasjon gjør. Hos gjær (ved gjæring) og 
enkelte bakterier med anaerob respirasjon, 
nedbrytes glukose til alkohol (etanol) og karbon-
dioksid under frigivelse av energi i form av ATP 

molekyler (C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 + 210 
kJ). Normalt aerobe celler kan også for kortere tid 
respirere anaerobisk når oksygen-nivået er lavt, 
gjennom nedbryting av glukose til melkesyre og 

energi (C6H12O6   2C3H6O3 + 150 kJ). Denne 
form for respirasjon forekommer i muskelceller 
når aktiviteten er stor og behovet for oksygen er 
større enn tilgangen. Obligat anaerobe omfatter 
organismer som ikke kan bruke fritt oksygen for 
respirasjon, mens fakultativt anaerobe er normalt 
aerobe, men kan også respirere anaerobisk 
under perioder med lavt oksygennivå. Se: 
Anaerobic, Aerob respiration, Anaerob organism, 
Anoxia og ATP.  
 

ANAEROBIC SLUDGE DIGESTION: Anaerob 
slamstabilisering, mikrobiell prosess for om-
danning av organisk stoff i slam til stabile 
forbindelser uten tilførsel av oksygen. 
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ANAEROBIOSIS: Anaerobiose, liv i fravær av 
luft eller fritt oksygen; metabolismen til en 
organisme som kan fullføre sin livssyklus i fravær 
av atmosfærisk oksygen. Se: Aerobic, Aero-
biosis, Anaerobiotic og Anoxia. 
 
ANAEROBIOTIC: Anaerobiotisk, habitater som 
er totalt oksygenfrie eller har et meget lavt 
molekylært oksygentrykk. Se: Anaerobic og 
Anaerobiosis. 
 
ANAEROGENIC: Anaerogenisk, som ikke produ-
serer gass, spesielt mikroorganismer som ikke 
produserer gass ved nedbryting av karbohyd-
rater. Se: Aerogenic. 
 
ANESTHESIA (Anaesthesia): (1) Anestesi, uføl-
somhet, total eller delvis tap av følelse, spesielt 
ved berøring (taktil følelse), noe som kan skyldes 
et bedøvelsesmiddel (f.eks. kloroform), skade, 
sykdom eller akupunktur; (2) Bedøvelse, generell 
eller lokal tap av smertefølelse med eller uten tap 
av bevisstheten; (3) Narkose, bedøvelsesmiddel 
(Se: Anestethic) som induserer totalt eller lokalt 
tap av følelse avhengig av måten middelet 
tilføres. Se: Aesthesia. 
 
ANESTHETIC (Anaestethic): Bedøvelsesmid-
del, anestesimiddel, anestetikum, ethvert stoff 
som kan gjøre en organisme ufølsom for 
smertefulle stimuli. Et bedøvelsesmiddel kan 
benyttes enten lokalt på deler av kroppen eller 
generelt slik at total bevisstløshet oppnås. 
 
ANESTHETIZE (Anaesthetize): Bedøve, admini-
strere et anestetikum (Se: Anaesthetic), bedøv-
elsesmiddel til en person eller dyr spesielt for å 
indusere tap av bevissthet. 
 
ANAFRONT: Anafront, front der luft heves over 
frontflaten; varmluft som heves langs en frontflate 
samtidig som luften på kaldluftssiden tenderer til 
å stige. Temperaturen endres raskt ved en 
frontpassasje, og gir mer nedbør enn ved en 
katafront (front der luft synker langs frontflaten) 
og med bredere skybelter.  

 
ANAGENESIS (Phyletic evolution, Single line 
evolution, Single line origin): (1) Anagenese, 
evolusjonær prosess innen én utviklingslinje; 
morfologisk (vanligvis) forandring uten forgrening 
eller oppsplitting i flere utviklningslinjer. Med 

andre ord, progressive evolusjonære forandringer 
(kumulative forandringer) i organisering eller 
spesialisering innen en enkelt, uforgrenet 
utviklingslinje, det i motsetning til oppsplittinger i 
nye taxa og artsdannelser gjennom kladogenese 
(Se: Anagenetic, Catagenesis, Cladogenesis, 
Evolution, Phyletic evolution, Phyletic speciation, 
Speciation og Stasigenesis); (2) Regenerasjonen 
av vev.  
 
ANAGENETIC: Anagenetisk, evolusjonær pro-
sess som omfatter en forandring fra en 
opprinnelig stamart (ancestor species) til en 
senere art (descent species) i samme utviklings-
linje uten forgreninger der nye arter splittes av. 
Se: Anagenesis.  
 
ANAGLYPH: Anaglyf, en metode for å se tre-
dimensjonale bilder på ved samtidig å se på to 
luftfotografier i rødt og grønt gjennom spesielle 
linser der en er grønn, den andre rød. 
 
ANAGRAM: Anagram, navn dannet ved re-
arrangering av bokstavene i et ord eller uttrykk. 
 
ANAL: Anal, som hører til eller er i nærheten av 
endetarmsåpningen (anus). 
 
ANALGESIA: Analgesi, smertefrihet, ufølsomhet 
for smerte, medisinering som reduserer smerte 
uten tap av bevissthet.  
 
ANALGESIC: Smertestillende middel, enhver 
substans (drug, f.eks. aspirin) som fjerner eller 
minsker smerte uten å medføre bevisstløshet 
(middelet fungerer ved enten å heve smerte-
toleransen eller smerteterskelen). Analgesia er 
opphevelse av smertefølelse (Se: Analgesia).  
 
ANALOG: (1) Analog, noe som er sammen-
lignbart med noe annet; bærer en analogi til noe 
annet (Se: Analogous og Analogy); (2) Innen 
biologi, organ eller struktur med samme funksjon 
som det tilsvarende i en annen type organisme, 
men med forskjellig evolusjonært opphav; (3) 
Innen kjemi, strukturelt avledet form av et 
sammensatt stoff som kun avviker med et enkelt 
grunnstoff; (4) Analog, ikke digitalt, som ikke 
involverer bruk av computer teknologi; (5) Analog 
klokke, klokke som viser tid med time og minutt 
visere; (6)  Informasjon eller signaler som er 
representert med kontinuerlig variable fysiske 
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kvantiteter, f.eks. spenning (volt) eller romlig 
posisjon (analoge signaler). 
 
ANALOGOUS (Analogue): (1) Analog, som er 
tilsvarende; (2) Innen biologi: (a) Innen biologi, 
analog, analog variasjon (analogous variation), lik 
i funksjon, men ikke i struktur og evolusjonært 
opphav (eller lik både i struktur og funksjon, men 
med forskjellig evolusjonært opphav). Den 
analoge delen eller organet har samme funksjon 
som en tilsvarende del eller organ hos en annen 
art, men da som resultat av tilpasninger til f.eks. 
samme livsstil, bevegelsesmåte eller matkilde, 
f.eks. en insektvinge er analog til en fuglevinge, 
eller (b) organismer med samme utbredelse eller 
habitat. Se: Analog, Analogy og Homologous. 

 
ANALOGY (Analogue): (1) Analogi, likhet i 
enkelte henseende mellom ting som ellers er 
forskjellig; (2) Innen biologi, analogi, likhet i 
funksjon eller posisjon mellom organer av 
forskjellig struktur og evolusjonært opphav. Med 
andre ord, likhet som skyldes konvergent eller 
parallell evolusjonær tilpasning og ikke felles 
opphav (en uavhengig tilpasning til de samme 
eller tilsvarende betingelser i omgivelsene) (Se: 
Analog, Analogous, Homoiology og Homology); 
(3) Tankegang basert på antagelsen at hvis to 
fenomener er like på enkelte måter, vil de også 
være like på andre måter.  
 
ANALYSE (Analyze): (1) Analysere, undersøke 
noe i detalj; eksaminere metodisk ved å splitte 
(oppløse) noe (et problem) i mindre deler for så å 
studere delene og delenes relasjoner; (2) 
Psykonalysere (noen); (3) Gjøre en vitenskapelig 
analyse av de kjemiske bestanddelene av en 
substans, prøve eller eksemplar (specimen); (4) 
Gjøre en matematisk analyse av noe ved hjelp av 
statistiske metoder; (5) Oppløse en setning i sine 
grammatikalske elementer. Se: Analysis. 
 
ANALYSIS: (1) Analyse, det å dele et hele opp i 
sine enkelte bastanddeler; detaljert undersøkelse 
av noe komplekst for å forstå dets natur og 
essensielle trekk; (2) Innen filosofi, metode for å 
oppløse et komplekst uttrykk i enklere eller mer 
grunnleggende uttrykk, eller klargjøre et uttrykk  
gjennomå belyse dets bruk via diskusjoner; (3) 
Innen matematikk, bevismetode der en kjent 
sannhet testes gjennom konsekvensene av en 
serie deduksjoner fra det som skal bevises; 

bevise en matematisk påstand gjennom å anta 
resultatet for så å dedusere sanne (valide) 
utsagn gjennom en serie reversible trinn; den 
delen av matematikk som omfatter algebra og 
kalkulasjonsmetoder; (4) Innen kjemi, bestem-
melsen (eller adskillelsen) av de forskjellige 
komponentene (ingrediensene) i en substans, 
eller resultatet av en slik analyse. Kvalitativ 
analyse av et system refererer til bestemmelsen 
av komponentene og deres natur, mens 
kvantitativ analyse er bestemmelsen av mengde-
forholdene mellom komponentene. Det finnes et 
utall forskjellige kvantitative analysemetoder 
avhengig av de egenskaper som ønskes målt; (4) 
Psykoanalyse, pasient som er i psykoanalyse; (5) 
Systemanalyse. Se: Analyse. 
 
ANALYSIS OF COVARIANCE (ANCOVA): 
Analyse av covarians, en generell lineær 
statistisk modell basert på anova og regresjon 
der man sammenligner to eller flere regre-
sjonslinjer med hverandre der ancova kan fortelle 
om regresjonslinjene er forskjellig fra hverandre i 
helning (slope) eller skjæringpunkt (intercept). 
Analysen kombinerer én-veis eller to-veis 
analyse av varians med lineær regresjon (GLM), 
og avgjør om den funksjonelle relasjonen mellom 
to eller flere regresjonslikninger er den samme 
(dvs. kan stamme fra populasjoner med lik 
utvikling; kurveforløp, slope). Se: Analysis of 
variance. 
 
ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA): Varians-
analyse, en gruppe statistiske modeller og de 
assosierte estimeringsprosedyrene for å 
analysere, sammenligne og teste for statistisk 
signifikans, forskjellene mellom to eller flere 
gjennomsnitt (means) i eller mellom grupper, noe 
som oppnås gjennom analyse av gjennom-
snittene og deres varians. Se: Variance.  
 
ANALYTE: Analytt, en eller annen substans som 
er under kjemisk testing. 
 
ANALYTIC: Analytisk, relatert til analyse, det å 
oppdele noe i sine enkelte deler, bestanddeler 
eller elementer (Se: Analyse); (2) Påstand hvis 
sannhet er innlysende ut fra de ord som 
påstanden inneholder (Se: Tautology); (3) Det å 
være dyktig, erfaren, i analyse når man reson-
nerer og tenker; (4) Innen matematikk, behandlet 
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eller kan behandles ved hjelp av algebra, 
beregninger og kalkulasjoner. 
 
ANAMNESIS: (1) Innen medisin, anamnese, 
sykehistorie, forhistorie, en pasients medisinske 
historie; (2) Innen immunologi, rask immun-
respons på et tildligere mottatt antigen, 
karakterisert ved en kraftigere T-celle og antistoff 
respons enn ved første møte; (3) Innen 
Platonismen, erindring av ideer som sjelen har 
kjent under tidligere eksistenser, og spesielt gjen-
nom fornuften. 

 
ANAMNESTIC RESPONSE (Secondary im-
mune response): Immunrespons mot en 
reinfeksjon (sekundær (challenge) infeksjon eller 
gjentatt antigen inokulasjon), karakterisert ved et 
immunsvar som er en raskere og sterkere 
manifestering av immunreaksjonen enn etter den 
første (primære) immuniserende dose av anti-
gener.  
 
ANAMNIOTE: Anamniot, virveldyr som mangler 
amnion og derfor må utvikles i vann eller i 
passende fuktige omgivelser. Termen refererer 
derfor til en utviklingsform som er typisk for de 
laverestående virveldyrene (fisk og amfibier; 
vertebratgruppen Anamniota) hvor egget mangler 
et skall og der embryoet eller larven ikke har de 
komplekse beskyttende hinnene eller mem-
branene (amnion, allantois, chorion). Se: Amni-
ote. 
 
ANAMORPHOSIS: (1) Anamorfose, evolusjon 
gjennom sakte, gradvise forandringer (Se: 
Saltation); (2) Utvikling hvor ungen gradvis blir 
mer og mer lik det voksne individ i kroppsform, 
segmenter og vedheng etter hvert hudskifte 
(ametabolous development). Denne utviklingen 
kan forløpe over år. 
 
ANAPHASE: Anafase, ett av flere stadier under 
celledelingen. Anafasen er stadiet under mitosen 
eller meiosen der centromeren funksjonelt 
fordobles og datterkromatidene som er arrangert 
rundt cellens ekvatorplan, begynner å bevege 
seg mot de motsatte polene på spindelen. I det 
første stadium av anafasen under meiosen, vil de 
parede homologe kromosomene adskilles og 
bevege seg til de motsatte endene, under andre 
anafase stadium går kromatidene fra hverandre 
som under mitosen. Se: Mitosis. 

ANAPHASE SEPARATION: Anafase separa-
sjonen, adskillelsen av kromatidene til hvert 
kromosom ved anafasen under mitosen og 
meiosen (II). Se: Anaphase. 
 
ANAPHRAGMIC: Innen genetikk, mutasjoner 
som gjennom å fjerne en undertrykkende 
påvirkning, leder til økt enzymaktivitet hos 
mutanten. 
 
ANAPHYLACTIC: Anafylaktisk, overfølsomhet 
(allergi) overfor fremmede proteiner. Anafylaksi, 
akutt sykdom forårsaket av antigen-antistoff 
reaksjoner som i alvorlige tilfeller kan resultere i 
anafylaktisk sjokk og død. Se: Anaphylaxis. 
 
ANAPHYLAXIS: Anafylaksis, overfølsomhet, 
unormal immunrespons som forekommer når en 
person som er blitt eksponert mot et spesielt 
antigen igjen blir eksponert mot det samme 
antigenet. Med andre ord, en akutt reaksjon 
(umiddelbar hypersensivitet, Type I reaction) på 
en rask introduksjon av et antigen i et individ som 
allerede har antistoffer av IgE klassen, og som 
omfatter inflammasjonsreaksjonene som et 
resultat av kombinasjonen mellom det løselige 
antigen (allergenet) og IgE bundet til mastceller. 
Det fører til en degranulering av mastcellene og 
frigivelse av histamin eller histamin-lignende 
substanser som forårsaker en lokal eller generell 
immunrespons. Reaksjonen er komplement 
uavhengig. Reaksjonen som utvikles i løpet av 
minutter etter kontakten med allergenet, opptrer 
f.eks. i forbindelse med insektbitt, injisering med 
medisiner (f.eks. penicillin) og høyfeber (som kan 
gi anafylaktisk sjokk). Reaksjonen kan medføre 
vanskeligheter med å puste, fall i blodtrykket, 
bevisstløshet, hjertefeil og i verste tilfeller død. 
Se: Anaphylactic og Sensitivity. 
 
ANAPLASIS (Anaplasia): (1) Anaplase, den 
progressive fase i utviklingen av en organisme, 
forut for kjønnsmodningen; (2) Evolusjonært nivå 
eller tilstand innen en utviklingslinje (metaplasis) 
som er karakterisert ved stor og økt livskraft med 
påfølgende artsoppsplittinger (stor diversitet; Se: 
Cataplasia); (3) Økt celledeling og mangel på 
differensiering, karakteristisk for enkelte svulster 
(tumorer) (Se: Metaplasia). 
 
ANAPLASTY (Reconstructive surgery): Trans-
plantasjon, anaplasti, plastisk kirurgi som er 
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opptatt av terapeutiske og kosmetiske forand-
ringer av vev. 

 
ANAPLASMOSIS (Gall sickness): Anaplasm-
ose, enhver sykdom som skyldes infeksjon med 
bakterier i slekten Anaplasma. Overføres spesielt 
gjennom flått. Sykdom på kveg på grunn av A. 
marginale kan gi alvorlig anemi; i sau og geit er 
A. marginale og A. ovis subklinisk. Se: Tick. 
 
ANAPOLYTIC (Anapolysis): Ledd, segmenter 
eller proglottider) hos bendelmark som ikke 
løsner fra kroppen (strobila); tilbakeholdelse av 
modne segmenter, proglottider (anapolysis). 
Eggene slippes derfor ut fra ledd som ikke har 
løsnet fra parasittens kropp. Se: Apolytic og 
Proglottid. 
 
ANARTHROUS: Som mangler ett eller flere 
distinkte ledd. 
 
ANASTOMOSIS: (1) Anostomose, foreningen av 
grener til et nettverk; forme et nettverk; (2) Innen 
geomorfologi, elvemønster dannet av vannets 
graving i yttersving og avsetning i innersving av 
sedimenter som medfører elveoppdelinger og 
sammenkoblinger i et tilfeldig nett-lignende 
mønster, spesielt i et elvedelta. 
 
ANATHERMAL: Anatermisk, periode med 
økende temperatur. Se: Catathermal. 
 
ANATHERMAL PERIOD: Anatermisk periode, 
postglacial periode ca. 10 000 - 7 500 år f.Kr. 
som etterfulgte siste istid, karakterisert ved 
økende temperatur.  
 
ANATOMICAL: (1) Anatomisk, relatert til organ-
ismers struktur; (2) Den indre strukturen hos en 
organisme slik den fremkommer gjennom 
disseksjon (Se: Morphological); (3) Relatert til 
anatomi (Se: Anatomy). 
 
ANATOMY: (1) Anatomi, oppbygningen og 
strukturen av en organismes kropp, dyr eller 
plante, eller en del av kroppen; (2) Det 
menneskelige legeme, kroppen (human body); 
en mumie eller skjelett (mummy, skeleton); (3) 
Vitenskapen om en organismes form og struktur; 
anatomisk vitenskaplig avhandling, monografi; (4) 
Disseksjon, kunsten å adskille kroppens 
forskjellige deler for å fastslå deres posisjoner og 

relasjoner, struktur og funksjon (dissection); (5) 
Kropp klar til disseksjon eller som er dissekert; 
(6) Den mikro- og makroskopiske strukturen til 
multicellulære organismer, og da spesielt de 
mikroskopiske strukturer i organismens indre 
organer som sett gjennom disseksjon. Termen 
brukes imidlertid ofte synonymt med morfologi og 
makroskopiske strukturer, til forskjell fra fysiologi 
som er studiet av kroppsfunksjonene. Se: 
Morphology. 
 
ANATOXIN: Kjemisk eller varmemodifisert toksin 
der de giftige egenskapene er fjernet, mens de 
antigene egeneskapene er beholdt (toxoid). 

 
ANATROPISM: Anatropisme, ombyttingen av et 
frø eller egg (Se: Ovule) slik at mikropylen, 
åpningen i frøemnet (egghinnen hos dyr) der 
pollenslangen (spermien hos dyr) kan trenge inn, 
vender nedover. 
 
ANAUTOGENOUS: Som må ha et blodmåltid før 
de kan produsere livsdyktige egg; termen 
benyttes spesielt om insekter. Se: Autogenous og 
Anautogeny. 
 
ANAUTOGENY: Anautogeni, det at eggene hos 
enkelte tovinger ikke kan utvikle seg hos hunnen 
uten et blodmåltid. Se: Anautogenous. 
 
ANAUXOTROPHIC: Organismer (særlig mikro-
organismer) som er ernæringsmessig uavheng-
ige, som ikke krever én eller flere spesifikke 
substanser for metabolisme og vekst. Se: 
Auxotrophic og Prototrophic. 
 
ANAXIAL: Det å mangle en markert akse 
(asymmetrisk). 
 
ANAXON (Anaxone): Nervecelle uten noe synlig 
akson. Se: Axon. 
 
ANCESTRAL: Primitiv, avledet fra en tidligere 
form eller stamfar, forfader. 
 
ANCESTRY (Phylogeny): (1) Ætt, slekt, byrd, for-
fedre, aner, nedstamningslinje (lineage); evolu-
sjonær eller genetisk linje av avstamning hos 
mennesket, dyr eller planter (Se: Phylogeny); (2) 
Personer som tilsammen utgjør en avstam-
ningslinje (ancestors); (3) Opphavet eller bak-
grunnen for noe. 
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ANCESTOR: (1) Stamfar, opphav, forfader (fore-
father), enhver aktuell eller hypotetisk organisme 
eller person (progenitor, individ, gruppe, popula-
sjon, art, takson) hvorfra andre organismer, 
personer, populasjoner eller arter avstammer 
gjennom reproduksjon; forutgående medlem av 
en slektslinje eller slektstre (spesielt før beste-
foreldre; Se: Ancestral og Archetypes); (2) 
Forløper, forgjenger (forerunner, predecessor, 
prototype); (3) Personen som en eiendom er 
arvet fra. 
 
ANCESTRAL: Opprinnelig, relatert til eller som 
stammer fra eller er arvet fra en forfader eller ens 
forfedre. Primitive eller plesiomorfe karakterer er 
til stede eller er antatt til stede, i en stamfar (Se: 
Plesiomorphy). Ancestor, stamfar; ancestress, 
stammor. Se: Ancestry.  
 
ANCESTRESS: Se: Ancestral.  

 
ANCESTRULA: Ancestrula, primær zooid, over-
vintrende struktur hos enkelte mosdyr (Bryozoa: 
Gymnolaemate) som gir opphav til nye kolonier 
gjennom knoppskytning. Se: Zooid. 
 
ANCESTRY: Se: Ancestral. 
 
ANCHIALINE: Refererer til innelukkede (land-
locked) dammer eller vannfylte grotter i kyst-
områder som ikke har direkte overflateforbindelse 
med havet, men har underjordisk (subterranean) 
kontakt. Vannet ved overflaten er ferskt (eller 
brakt), mens saltvann kan trenge inn i dypet på 
visse nivå. Se: Aquifer.   
 
ANCHORICE (Anchor frazil ice): Bunnis, is som 
er frosset fast til bunnen av en elv og som oftest 
består av en svamp-lignende masse av iskrys-
taller der det forekommer turbulent strøm. Bed 
material, bunnmaterialet i elveleiene som er en 
del av sedimentet. Bedload transport, bunn-
transporten av materiale nær elvebunnen ved 
rulling, glidning eller hoppende bevegelser. 
 
ANCHORITE: Eneboer, eremitt, person som 
lever alene spesielt av religiøse hensyn.  
 
ANCHOR WORMS: Parasittiske krepsdyr i 
slekten Lernaea der hunnen sitter festet med et 
anker-formet hode i muskulaturen på fisk. 

 
ANCHOVY: Ansjos (Engraulis encrasicolus), 
sildefisk som opptrer pelagisk i stim og eter 
plankton. Ansjos som selges i Norge er ikke 
denne arten, men brisling (Sprattus sprattus) lagt 
ned i lake. Brisling er også en sildefisk (familien 
Clupeidae). 
 
ANCIENT: (1) Eldgammel, meget gammel per-
son, av gammel alder; (2) Person som levet i 
fortiden; folk fra gamle tider; (3) Eldst, det å ha 
eksistert i mange år; (4) En fjern periode i 
historien, eller dem som levet i en slik periode. 
Ancients, folk som levet i antikken; (5) Antikken, 
oldtiden, oldtids-, spesielt før sammenfallet av det 
vestre Romerske imperium (476 f.Kr.); (6) Ær-
verdig, kvalitet av alder og lang eksistens (anti-
que, old-fashioned, venerable); som viser tegn på 
alder og slitasje; (7) De gamle grekiske og 
romerske forfattere. 
 
ANCISTROID: Hake-formet, med mothaker, 
brodder (barbed). 
 
ANCOCOLOUS: Som lever i fjellkløfter (can-
yons) og slukter. 
 
ANCOPHILOUS: Det å leve og trives i fjellkløfter 
og slukter. 
 
ANCOVA: Statistisk analyse av covarians. Se: 
Analysis of covariance (ANCOVA). 
 
ANCYL- (Ankyl-, Ancylo-): Prefiks som betyr 
buktet, bøyd, haket, kroket, krummet, kurvet, eller 
stiv, ubevegelig, lukket pga. adhesjon. 
 
ANCYLOSTOMOSIS (Necatorosis, (Old/New 
world) Hookworm disease, Hookworm anae-
mia): Ancylostomose, hakemarkinfeksjon, vanlig 
rundmarkinfeksjon i tarmen hos mennesket, 
hunder og katter i forskjellige tropiske og 
subtropiske land hvor de sanitære forhold 
(kloakksystemet) er mangelfulle. Sykdommens 
alvor er avhengig av antall parasitter til stede og 
vertens kondisjon. Infeksjonen skyldes vesentlig 
rundmarkene Necator americanus (New world 
hookworm disease), Ancylostoma duodenale 
(Old world hookworm disease) og av og til også 
A. ceylanicum og A. caninum. Se: Hookworm og 
Uncinariosis. 
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-ANDR-: Affiks som betyr hann eller testikkel. 
 
ANDRIC: Hann. Se: Gynic. 
 
ANDRO-: Prefiks som betyr hann, eller mann. 
 
ANDROCHOROUS: Som er spredt ved hjelp av 
mennesket. 
 
ANDROCYCLIC PARTHENOGENESIS: Andro-
syklisk partenogenese, en form for parteno-
genese hos arter som også viser syklisk 
partenogenese, der en serie av partenogenetiske 
generasjoner blir etterfulgt av reproduksjon i en 
del av populasjonen, av hanner som en seksuell 
generasjon. Se: Cyclic parthenogenesis og Par-
thenogenesis. 
 
ANDRODIOECIOUS: Som har hannlige og 
hermafrodittiske blomster på adskilte planter. Se: 
Gynodioecious. 
 
ANDROECIOUS: Som har kun hannlige blom-
ster. Androecium, den hannlige delen av en 
blomst. Se: Gynoecious. 
 
ANDROECIUM: Andrøsium, det hannlige repro-
duksjonsorganet hos planter; den hannlige 
komponenten i en blomst som vanligvis består av 
en rekke støvbærere som omgir den hunnlige 
komponenten (arret; Se: Gynoecium). Se: Flower 
og Stamen. 
 
ANDROGAMETE: Spermie, spermatozo; hannlig 
gamet eller kimcelle. 
 
ANDROGENESIS (Androclinesis): (1) Andro-
genese, hannlig partenogenese innen insekter og 
planter; utviklingen av et embryo som kun har 
hannlige kromosomer pga. en fusjon av en 
hannlig og hunnlig gamet og utskifting av den 
hunnlige kjernen med en hannlig kjerne (male 
apomixis, paternal apomixis, patrogenesis; Se: 
Merogony). Det i motsetning til gynogenese som 
er et resultat av et ufullstendig befruktet egg (Se: 
Gynogenesis); (2) Kultur av haploide planter fra 
vevet hos støvbærere (Se: Anther) eller mikro-
sporer (androgenesis, androclinesis). (Se: Game-
tophyte og Pseudogamy). 
 
ANDROGENIC: (1) Utvikling av hannlige karak-
terer, inkludert kroppshår, gentitalorganer og 

muskelmasse. Androgenic development, utvik-
lingen av hannlige karakterer); (2) Larve som gir 
opphav til seksuelle hannlige voksne (imago) 
(hos gallemygg). Se: Androgens. 
 
ANDROGENOUS: Som produserer kun hannlige 
gameter eller hannlig avkom. Se: Gynogenous. 
 
ANDROGENS: Androgener, generell term for en 
gruppe hannlige kjønnshormoner som produ-
seres av testiklene hos menn, i binyrene hos 
både menn og kvinner og i ovariene hos kvinner 
og som stimulerer utviklingen av testiklene og de 
hannlige sekundære kjønnskarakterene hos 
menn. Det viktigste av disse androgenene er 
testosteron hvis produksjon stimuleres vha. 
hormoner (luteinizing hormone (LH), produsert i 
hypofysen, pituitary gland), mens LH hos kvinner 
hjelper til med å regulere menstruasjonssyklusen 
og egg produksjonen (ovulation). Se: Testost-
eron.    
 
ANDROGYNOUS (Hermaphrodite): Som har 
ubestemmelig, udefinert kjønn; organisme 
(androgyn) med både hunnlige og hannlige 
kjønnsorganer, eller som i høy grad har både 
hannlige (maskuline) og hunnlige (feminine) 
karaktertrekk. Se: Hermaphrodite. 

 
ANDROGYNY: (1) Androgyni, en kombinasjon av 
maskuline og feminine karaktertrekk; vanligvis 
benyttet for å vise til folk uten klart definert kjønn; 
(2) Det å ha de hannlige organene utviklet før de 
hunnlige under kjønnsmodningen; protandrisk 
hermafroditt (Se: Protandry). 
 
ANDROID: Det å ligne en hann. 
 
ANDROMEROGONY: Andromerogoni, utvikling 
av et egg fragment som inneholder kun den 
hannlige (haploide) kjernen. Se: Gynomerogony. 
 
ANDROMONOECIOUS: Som har hannlige og 
hermafrodittiske blomster på samme plante. Se: 
Gynomonoecious. 
 
ANDROMORPHIC: Andromorfisk, det å være 
morfologisk lik en hann. Se: Gynomorphic. 
 
ANDROPHILOUS: Det å leve og trives i 
nærheten av mennesket. Androphilia, seksuell 



 

82 

attraksjon mot maskulinitet; gynophilia, seksuell 
attraksjon mot femininitet. 
 
ANDROSOME: Androsom, ethvert kromosom 
som kun finnes i hannlige cellekjerner eller celle-
linjer. 
 
ANDROSPERM: Spermatozo som produserer en 
hann; som inneholder ett Y kromosom; begrenset 
til kun ett kjønn.  
 
ANDROSPORE: (1) Androspore, spore hos visse 
alger med hannlige funksjoner: (2) Aseksuell 
zoospore hos visse alger som utvikles til en 
dvergplante som produserer anterozoider (Se: 
Spermatozoid). 
 
ANDROSYNHESMIA: En gruppe hanner som 
samles under paringstiden eller paringsse-
songen. Se: Gynosynhesmia og Synhesmia.  
 
ANDROTYPE: Det hannlige typeeksemplaret av 
en art. Se: Type. 
 
ANECDYSIS: (1) Anekdyse, fravær av hamskifte, 
dvs. at maksimums størrelse er nådd og ingen 
flere hudskifter vil skje (terminal anecdysis); (2) 
En forlenget periode mellom hudskifter. Se: 
Ecdysis. 
 
ANECIC: Marker som lever dypt ned i jorden og 
som kommer opp til overflaten for føde eller 
formering. Se: Endogean og Epigean. 
 
ANEMIA (Anaemia): Se: Anaemia.   
 
ANEMO-: Prefiks som betyr vind. Se: Anemo-
meter.  
 
ANEMOCHOROUS: (1) Vindspredning, frukt, frø 
eller sporer som er tilpasset å bli fraktet og 
spredd med vind; (2) Plante (anemochore) som 
har formeringsprodukter tilpasset vindspredning, 
f.eks. løvetann (dandelion).   
 
ANEMOPHILY: Anemofili, vindbestøvning av frø-
planter; en form for pollinering der pollen fraktes 
med vind. Blomster med vindbestøvning finner vi 
bl.a. hos gress og bartrær. Se: Anemophilous, 
Entomophily og Hydrophily. 
 

ANEMORECEPTOR: Sanseorgan som regist-
rerer luftstrømmer (trichobothrium).  
 
ANEMOTAXIS: Anemotaksis, orientering hos dyr 
som respons til luftstrømmer. Se: Taxis. 

 
ANEMOMETER: Anemometer, vindmåler, skål-
anemometer, instrument for å måle hastigheten 
på en luftstrøm. For vind nedskrives vind-
retningen og vindhastigheten på en anemograf. 
Det finnes tre typer av vindmålere: (a) De som er 
avhengige av trykkforskjellen mellom to punkter i 
luftstrømmen, (b) de som er avhengige av 
nedkjølingen av et oppvarmet legeme som 
eksponeres for luftstrømmen, og (c) de som er 
avhengige av kraften (momentet) for å drive en 
liten vindmølle, skåler, som er rettet mot 
luftstrømmen. Aksen roterer med en hastighet 
som er proporsjonal med vindhastigheten. Se: 
Wind. 
 
ANEMONE: (1) Anemone, symre, blåveis, hvit-
veis, enhver plante i slekten Anemone; (2) Kort-
versjon for sjøanemone (Actinaria).  
 
ANEMONEUSTON: Anemoneuston, organisk og 
uorganisk materiale vindfraktet fra land til vann-
overflater. 
 
ANEMOPHILOUS: (1) Spredd med vind; (2) 
Befruktet (pollinert) med vindfraktet pollen (Se: 
Anemophily); (3) Det å leve og trives i sanddyner.  
 
ANEMOPHOBIA: Anemofobi, det å ha liten 
toleranse eller unormal frykt for tørke eller vind, 
vindeksponering. 
 
ANEMOPHYTE: (1) Anemofytt, plante som fore-
kommer i vindutsatte områder; (2) Plante som 
befruktes (pollineres) med vindfraktet pollen.  
 
ANEMOPLANKTON (Aerial plankton, Aero-
plankton): Luftplankton, anemoplankton, vind-
fraktede organismer uten vinger som f.eks. små 
edderkopper, midd, soppsporer og pollen som 
fraktes med oppoverstigende luftstrømmer (er 
påvist opp til 4 000 meters høyde) og kan 
transporteres over store avstander med horison-
tale luftstrømmer. 
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ANEMOTAXIS: Anemotaxis, rettet bevegelse 
hos en mobil organisme mot (positiv) eller bort fra 
(negative) vind eller luftstrømmer. Se: Taxis. 
 
ANEMOTROPISM: Anemotropisme, orienter-
ende respons til en luftstrøm. Se: Tropism. 
 
ANENTRIC: Det å mangle tarmkanal. 
 
ANER: Hann, spesielt hos maur (familien Formi-
cidae) 
 
ANEROID: Aneroid, aneroid barometer, baro-
meter som måler lufttrykket ut fra dets påvirkning 
på en membran (diafragma) som danner en vegg 
mot en boks der luften er fjernet.  
 
ANESTRUS (Anoestrus): Hos pattedyr, fasen i 
den hunnlige reproduksjonssyklus etter løpetiden 
da hunnen ikke er seksuelt mottagelig og ikke 
kan befruktes. Se: Oestrus. 
 
ANEUCENTRIC: Innen genetikk, unormale 
kromosomer som har mer enn én centromer. 
 
ANEUGAMY: Aneugami, unormal befruktnings-
prosess; befruktningen av et egg der den første 
og andre meiotiske delingen er undertrykt noe 
som resulterer i et énkjernet diploid egg, eller en 
mitotisk feil i gamet produksjonen som medfører 
dannelse av en diploid gamet som befrukter eller 
blir befruktet av en haploid gamet av motsatt 
kjønn.  
 
ANEUPLOID (Aneuploid cell, Aneuploid org-
anism, Anorthoploid cell): Aneuploid, kjerne 
med et kromosom antall som ikke er en eksakt 
multippel av det normale haploide antall 
(basistall) for arten, f.eks. 2n + 1 eller 2n - 1. 
Aneuploidi er en biologisk uheldig tilstand hos dyr 
og planter (men ikke nødvendigvis hos protok-
tister), da de verken er haploide eller diploide, 
men har et irregulært antall kromosomer. Se: 
Aneuploidy, Hyperploid, Hypoploid, Monoploid, 
Euploid, Polyploid og Protoctista. 
 
ANEUPLOIDOGEN: Enhver agens som indu-
serer aneuploidi. Se: Aneuploidy. 
 
ANEUPLOIDY: Aneuploidi, tilstanden å være 
aneuploid, det å ha et kromosom antall som ikke 
er et eksakt multiplum av det haploide antall for 

arten. Et eller flere kromosomer kan være tilstede 
kun én gang eller oftere enn to ganger. I tilfelle av 
diploidi kan det dreie seg om tap av et 
kromosompar (nullisomics, 2n-2), tap av et enkelt 
kromosom (monosomics, 2n-1) eller et tillegg av 
ett kromosom (trisomics, 2n+1) eller ett 
kromosompar (tetrasomics, 2n+2). Aneuploidi 
kan være en normal eller unormal tilstand, men 
generelt en organisme som ikke er i genetisk 
balanse. Se: Aneuploid, Euploid, Monosomic 
(genom), Ploidy og Polysomy. 
 
ANEUPLOID REDUCTION: Aneuploid reduk-
sjon, reduksjon av den genetiske variabilitet 
gjennom reduksjon av antall koplingsgrupper. Se: 
Aneuploid og Linkage group.  
 
ANEUROSE: Uten nerver. 

 
ANEUSOMATIC: Aneusomatisk, organismer der 
det somatiske kromosom antall varierer mellom 
cellene pga. tilstedeværelsen av ekstra kromo-
somer og deres hyppige somatiske feil-
separasjoner. Aneusomi er en vanlig årsak til 
kreft. Se: Aneuploid, Aneuploidy og Euploid. 
 
ANGARA: Angara, kontinental landmasse som 
består av det meste av de sentrale og nordlige 
deler av Asia og som ble formet fra Eurasia etter 
oppsplittingen av Pangaea. Se: Cathaysia, Eur-
america, Eurasia og Pangaea.  
 
ANGELICA: Kvann (Angelica archangelica), 
flerårig (sjeldnere toårig) kraftig plante med hule 
stengler som finnes i det meste av Norge; opptrer 
i to(tre) underarter: Fjellkvann (Angelica archan-
gelica ssp. archangelica), strandkvann (A. arch-
angelica ssp. litoralis) og vossakvann (A. arch-
angelica ssp. archangelica var. maiorum). Kvann 
ble tidligere dyrket som grønnsak og har også 
vært brukt som krydder og som medisinplante 
(f.eks. mot diaré og hoste). Kvanngarder 
(kvannåkre) er nevnt i Gulatingsloven, og i de 
norske kongesagaene. 
 
ANGINA PECTORIS: Angina pectoris, angina, 
smerte i brystet og oppover mot nakken, kjevene 
og armene, spesielt venstre arm, og som ofte kan 
gi pustevanskeligheter. Angina kan oppstå etter 
fysiske andtrengelser, men kan også utløses 
under eller etter sterke sinnsbevegelser, for-
døyelsesproblemer eller kulde. Angina tilsvarer 

https://no.wikipedia.org/wiki/Planter
https://no.wikipedia.org/wiki/Underart
https://no.wikipedia.org/wiki/Krydder
https://no.wikipedia.org/wiki/Gulatingsloven
https://no.wikipedia.org/wiki/Kongesagaer
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en muskelkrampe som skyldes at hjertet får for 
lite oksygen i forhold til den oppgaven en utfører. 
Angina kan skyldes innsnevringer av blodårene 
som forsyner hjertet med blod, en prosess som 
kan ha sin bakgrunn i f.eks. høy alder eller 
røking.   
 
ANGIOGENESIS: Angiogenese, utviklingen av 
blodårer. 
 
ANGIOSPERM: Blomsterplante, fellesnavn for 
planter som hører til (divisjonen) Angiospermae 
innen rekken karplanter (Tracheophyta), hoved-
divisjonen innen frøplanter (Spermatophyta) der 
frøet er innelukket i et ovarium som modnes til en 
frukt. Angiospermene deles i to grupper, enfrø-
bladete (monoendospermer) og tofrøbladete 
(dicotyledoner). Eudicotyledoner er de ekte to-
frøbladete plantene. Blomsterplantene oppsto i 
Trias og ble de dominerende landplanter fra Kritt 
tiden av. Se: Monocotyledon. 
 
ANGIOSTRONGYLOSIS: Angiostrongylose, in-
feksjon av mennesket med rundmarken Angio-
strongylus cantonensis som normalt lever i 
hjernen hos rotter. Eggene derfra fanges opp av 
lungene, hostes opp, svelges og kommer ut med 
avføringen. Mellomverter er landsnegler, fersk-
vannsreker er også oppgitt som mulige mellom-
verter. Rundmarken kan forårsake meningo-
encephalitt hos mennesket. 
 
ANGLE: (1) Angel, fiskekrok (fish hook, fishing 
tackle); (2) Fiske med krok og snøre; (2) Vinkel, 
figur formet av to linjer som utgår fra samme 
punkt; skarpt avvikende kurs; (3) Hjørne, 
utstikkende del eller delvis innelukket del; (4) 
Retningen som noe nærmer seg på; (5) 
Synsvinkel, synspunktet for en betraktning eller 
observasjon; (6) Angrepsvinkel, tilnærmingen for 
å gjennomføre eller oppnå noe.    
 
ANGLER: Breiflabb, marulk (Lophius pisca-
torius), rovfisk i breiflabbfamilien (Lophiidae). 
Artene i denne gruppen er lett gjenkjennelige på 
flattrykt kropp med meget stort hode og munn. 
De har hudfliker på underkjeven og bakover 
langs siden og den fremste finnestrålen i første 
ryggfinne, er omdannet til et «fiskeredskap» som 
brukes for å lokke til seg byttedyr. Breiflabb er en 
typisk bunnfisk, lever fra fjæra og ned mot 2 
000 m og kan bli opptil 2 m lang og veie over 

100 kg, men er vanligvis betydelig mindre. 
Hunnfisken er mye større enn hannfisken 
(kjønnsdimorfisme). Breiflabb er vanlig øst i 
Atlanterhavet fra Vest-Afrika og nordover til 
Barentshavet, og også langs kysten av Nord-
Amerika. Insulin ble første gang isolert fra 
breiflabbens bukspyttkjertel. 

 
ANGONEKTON: Angonekton, kortlivede organ-
ismer som lever i temporære dammer, f.eks. i 
dammer og små pytter som kan forekomme på 
trestubber eller på klipper. 
 
ANGRY: (1) Sint, føle eller vise sinne; (2) Betent, 
vondt sår; (3) Stormfullt, turbulent eller truende.  
 
ANGSTROM (UNIT) (Å, Ångstrom unit): Ång-
strøm, lengdemål i en atomær skala som tidligere 
ble brukt til å måle bølgelengder og avstanden 
mellom molekyler, men som nå er erstattet med 
nanometer. Én Ångstrøm er lik én hundre-
milliontedels av en centimeter eller én tiendedels 
av en nanomter (0,1 nm). Se: Micrometre og 
Nano. 
 
ANGUILLOSIS: Se: Strongyloidosis. 
 
ANGUISH: Ekstrem fysisk eller mental pine; kval, 
smerte, lidelse (torment).  
 
ANGULAR: (1) Vinkel-formet, kantet; med én 
eller flere (skarpe) vinkler (sharp-corned); (2) 
Målt ved hjelp av en vinkel; (3) Mager (lean) med 
knoklet benstruktur; (4) Stiv, lite fleksibel i 
oppførsel og væremåte. 
 
ANGULAR VELOCITY: Vinkelhastighet, hastig-
heten et legeme roterer rundt en akse uttrykt i 
radianer per sekund.  
 
ANGULATE (Angular): (1) Som har vinkler, 
vinkelform eller skarpe hjørner; (2) Det å gjøre 
noe vinkel-formet, kantet; (2) Vinkel-formet 
posisjon, fordreid slik at det danner en vinkel, 
f.eks. unormal dreining i et organ. 
 
ANGULATION: Vinkeldannelse eller kanter der 
to overlfater møtes i en vinkel.  
 
ANGULATUS: Vinklet, hjørnet, kantet. Se: Angu-
late.  
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Rovfisk
https://no.wikipedia.org/wiki/Breiflabbfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Kjeve
https://no.wikipedia.org/wiki/Fiskens_anatomi#Piggstr.C3.A5ler_og_bl.C3.B8tstr.C3.A5ler
https://no.wikipedia.org/wiki/Ryggfinne
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Byttedyr&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A6ra
https://no.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B8nnsdimorfisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Atlanterhavet
https://no.wikipedia.org/wiki/Vest-Afrika
https://no.wikipedia.org/wiki/Barentshavet
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Amerika
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Amerika
https://no.wikipedia.org/wiki/Insulin
https://no.wikipedia.org/wiki/Bukspyttkjertelen
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ANGUSTIOR: Smalere, trangere.  
 
ANHELIOPHILOUS: Det å leve og trives i diffust 
sollys.  

 
ANHOLOCYCLIC PARTHENOGENESIS (Acyc-
lic parthenogenesis): Anholosyklisk, asyklisk 
partenogenese, dvs. reproduksjon kan kun skje 
gjennom partenogenese (obligat thelytoki) uten 
seksuelle generasjoner, f.eks. når kjønnet 
reproduksjon mangler i en livssyklus som om-
fatter generasjonsveksling (som hos f.eks. 
plantelus). Se: Holocyclic, Parthenogenesis og 
Thelytoky.  
 
ANHYDRIDE: (1) Anhydrid, kjemisk substans 
dannet fra en annen substans (som ofte er en 
syre) gjennom å fjerne vann (dehydrering); (2) 
Enhvert organisk substans som inneholder 
gruppen -C(O)OC(O)-, avledet fra to karboxylsyre 
grupper gjennom fjerning av ett vannmolekyl; (3) 
Substans som danner en syre eller base hvis 
vann tilsettes.  
 
ANHYDROBIOSIS: Anhydrobiose, dvale- eller 
søvntilstand som induseres ved lav fuktighet eller 
ved uttørring. 
 
ANHYDROUS: Som er fri for vann, som helt 
mangler vann (spesielt etter krystallisering).  
 
ANILE: Tungnem, dum, skrøpelig (infirm), ikke i 
stand til å tenke klart; senil (om gammel kvinne).  
 
ANIMAL: Dyr, dyrisk, medlemmer av riket 
Animalia; heterotrofe (får sin energi fra organiske 
substanser som er produsert av andre organ-
ismer), flercellede organismer som utvikles fra et 
diploid embryo kalt blastula som igjen er dannet 
gjennom en sammensmelting (befruktning) av et 
egg og en spermie (såkalt anisogam befruktning). 
Zoologi er det vitenskapelige studiet av dyr. Egg 
og spermier er gameter som er dannet i 
spesialiserte organer som er omgitt av somatiske 
celler. Dyr er eukaryotiske (det genetiske 
materialet er innelukket i en cellekjerne) organ-
ismer som er bevegelige på et eller annet 
stadium i livssuklus for matsøk eller spredning, 
og der næringen utgjør organiske stoffer (holo-
zoic). Cellene hos dyr mangler cellulose og er 
kun omgitt av en tynn membran til forskjell fra 
plantenes tykke cellevegg som inneholder 

cellulose (Se: Plant). Dyr mangler også klorofyll 
til forskjell fra planter, men lik sopp som de 
imidlertid skiller seg fra ved bl.a. å ha indre 
fordøyelse i motsetning til soppenes ytre 
fordøyelse. Dyr har spesialiserte sanseorganer 
som de oppdager forandringer i omgivelsene 
med, og generelt evnen til spontan bevegelse og 
rask motorisk respons på stimuli. Protozoer er 
encellede organismer innen den polyfyletiske 
gruppen protoktister, som betraktes som dyr da 
de ligner dyr på mange måter (selv om det blant 
dem også finnes overganger til plante-lignende 
organismer). Se: Animalia, Blastula, Heterotrofic, 
Microorganism og Protoctista. 

 
ANIMAL BEHAVIOUR: Dyreadferd, dyrs aktivi-
teter som respons på den abiotiske og biotiske 
naturen rundt dem. Alle dyr har en del basis-
aktiviteter som formering og fødeopptak, mens 
andre aktiviteter kan være mer spesifikke for de 
enkelte grupper og arter. Noen adferdstyper er 
artskarakteristisk da de baserer seg på ned-
arvede instinkter, mens andre er en kombinasjon 
av arv og læring i løpet av utviklingen. Psyko-
loger studerer læringens mekanismer, etologer 
dyrenes totale adferd gjennom individets utvikling 
og artens evolusjon, mens fysiologer er opptatt 
av den hormonelle bakgrunn for adferd. Se: 
Ethology. 
 
ANIMAL BREEDING: Dyreavl, den del av dyre-
vitenskapen (animal science, studiet av biologien 
til dyr som er under menneskets kontroll) som 
arbeider med den praktiske tillempning av 
genetisk kunnskap (populasjonsgenetikk, kvanti-
tativ genetikk, molekylær genetikk og statitikk) og 
bioteknologi for utvikling av domestiserte husdyr 
til menneskets formål. Seleksjonen av avlsdyr 
med høy avlsverdi (EBV, Estimated Breeding 
Value) kan være rettet mot å øke vekstraten eller 
kjøtt, melk, egg og ull produksjonen eller andre 
fordelaktige karaktertrekk. Se: Breeding value. 
 
ANIMALCULE (Animalicula): Gammel term 
brukt om enhver mikroskopisk organisme eller 
mikroskopiske dyre-lignende organismer, spesielt 
protozoer. 
 
ANIMALCULISM: Den gamle tro på at embryoet 
fantes allerede ferdig formet i spermiene. 
 
ANIMAL KINGDOM: Se: Animalia. 
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ANIMAL CELL CULTURE: Dyrecellekultur, dyrk-
ning av celler fra dyr i et kunstig medium. 
 
ANIMAL CELL LINE: Dyrecellelinje, dyrecelle-
kultur som består av en klon, dvs. alle cellene er 
genetisk identiske. 
 
ANIMAL ECOLOGY: Se: Zooecology. 
 
ANIMAL HUSBANDRY: Se: Zootechnics. 
 
ANIMALIA: Dyr, et eget rike av eukaryote, 
flercellede, heterotrofe organismer med differen-
sierte vev, holozoisk og fagocytotisk nærings-
opptak og kapasitet for spontane bevegelser og 
rask motorisk respons på stimulering (Se: 
Heterotroph, Holozoic og Phagocytosis). Dyr 
utvikles fra diploide embryoer (blastula) og er 
derfor flercellede. Disse cellene omfatter i det 
minste to genomer som stammer fra mikroorgan-
ismer. Som diploide organismer (to kromosom-
sett i kjernen) produserer dyr kjønnsceller 
gjennom meiose (Se: Meiosis). Kjønnscellene 
bærer kun ett kromosomsett hver og omfatter to 
typer, egg og spermier med forskjellig form og 
størrelse. Embryonal utvikling med markerte 
mitotiske celledelinger, etterfølger befruktningen. 
Dyr omfatter 36 rekker (Phyla; antallet kan 
variere avhengig av kilde) som er systematisk 
ordnet fra enkle, såkalt primitive, dyr, til de 
avanserte som mennesket. Se: Animal, Animal 
phyla, Holozoic og Kingdom.  
 

ANIMAL PHYLA: Dyrerekker: Oversikten neden-
for av dyreriket har følgende mal: Norsk term, 
Engelsk term (kursivert) og Latin term. 
 
Underrike Krageflagellater/Choanoflagellates 
(Choanozoa, Choano-flagellata) 
Heterotrofe, eukaryote, encellede organismer; 
søstergruppen til dyrene, mulig felles stamfar 
mellom sopp (Fungi) og dyr (Animalia). Omfatter 
ca. 150 arter, bl.a. fiskeparasitten Ichthyophonus 
hoferi som forårsaker tummelsyke. Dyreriket og 
soppriket kan slåes sammen til superriket 
Opisthoconta (bakoverrettet flagell). 
 
Underrike flercellede dyr (Metazoa)  
Parazoer (Parazoa)  

- Svamper/Sponges (Porifera). (omfatter 
Glassvamper/Glass sponges (Hexactin-
ellida); Horn- og kiselsvamper (Demo-

spongiae); Kalksvamper/Calcerous spon-
ges (Calcarea)) 

- Plakozoer/Placozoans (Placozoa) 
Eumetazoa  
RADIATA (To kimlag/Diploblastic) 

- Nesledyr/Cnidarians (Cnidaria) (omfatter 
Sjøanemoner/Sea anemones (Actinaria), 
Koraller/Corals (Anthozoa), Stormaneter/ 
True jellyfish (Scypozoa), Kubeman-
eter/Box jellies (Cubozoa) og Hydrozoer/-
Hydrozoans (Hydrozoa)) 

- Kammaneter (Ribbemaneter/Comb jellies 
(Ctenophora, Acnidaria)  

BILATERIA (Tre kimlag - Triploblastic) 
- Acoelomorfer/Acoelomorphs (Acoela, 

Nemertodermatida) 
- Slimsporedyr/Myxozoans (Myxozoa) 
- Ortonektider/Orthonectides (Orthonec-

tida; opprinnelig en del av Mellomdyr 
(Mesozoa)) 

1. Ecdysozoa    
Scalidophora 

- Kinoryncher/Kinorhynchs, Mud dragons 
(Kinorhyncha, Echinodera) 

- Korsettdyr/Loriciferans (Loricifera) 
- Pølsemarker, Penismarker/Priapulids, 

Penis worms (Priapulida)  
Nematodoida 

- Rundmarker/Roundworms (Nematoda) 
- Taggelmarker/Horsehair worms, Gordian 

worms (Nematomorpha / Gordiacea) 
Panarthropoda 

- Leddyr/Joint-footed animals/Joint-legged 
animals (Arthropoda) 

1. Myriapoder/Myriapodes (Myria-
poda) (omfatter Skolopendere/-
Centipedes (Chilopoda), Fåfotin-
ger, Pauropoder/Pauropods (Pa-
uropoda), Tusenben/Millipedes 
(Diplopoda/Chilognatha), Dverg-
fotinger og Symfyler/Symphyl-
ans, Garden centipedes, Pseu-
docentipedes (Symphyla)) 

2. Pancrustaceer/Pancrustaceans 
(Pancrustacea) (omfatter Kreps-
dyr/Crustaceans (Crustacea), 
Seksfotinger, Hexapoder/Hexa-
pods (Hexapoda) (som omfatter 
Gjemtkjevinger, Entognather/-
Entognaths (Entognatha, som 
omfatter Spretthaler/Springtails 
(Collembola), Proturer/Proturans, 
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Coneheads (Protura), Tohaler/-
Diplurans (Diplura)) og Insekter/-
Insects (Insecta)); Tungemark/-
Tongue worms (Pentastomida))  

3. Chelicerater/Chelicerates 
(Chelicerata) (omfatter Edder-
koppdyr/Arachnids (Arachnida), 
Hesteskokrabber, Dolkhaler, Xi-
phosurer/Horshoe crab, King 
crab (Xiphosura, Merostomata) 
og Sjøskorpioner/Sea spiders 
(Pycnogonida)) 

- Bjørnedyr/Water bears (Tardigrada) 
- Fløyelsdyr/Velvet worms (Onychophora) 

2. Lophotrochozoa   
       -   Leddmarker/Segmented worms (Annelida) 
            (omfatter Flerbørstemark/Polychaets (Pol-

ychaeta), Fåbørstemark/Oligochaets (Ol-
igochaeta), Igler/Leeches (Hirudinea), 
Skjeggbærere/Beard worms (Siboglini-
dae = Giant tube worms (Pogonophora) 
+ Red tube worm (Vestimentifera)) og 
Skjemark (Pølsemark)/Spoon Worms 
(Echiura)) 

- Stjernemarker/Sipunculans, Peanut wor-
ms (Sipuncula) 

- Bløtdyr/Molluscs (Mollusca)  
(omfatter Ormebløtdyr (Aplacophora = 
Caudofoveata + Solenogastres), Urbløt-
dyr/Monoplacophorans (Monoplacoph-
ora), Skallus/Chitons, Sea cradles (Poly-
placophora), Snegler/Gastropodes/Uni-
valves (Gastropoda), Sjøtenner/Tusk 
shells (Scaphopoda), Muslinger/Bivalves 
(Bivalvia) og Blekkprut/Cephalopods, 
Octopuses, Squids, Cuttlefish (Cephalo-
poda)) 

- Hesteskomarker/Horseshoe worms (Pho-
ronida) 

- Armfotinger/Lamp shells (Brachiopoda) 
- Slimmarker, Trådmarker/Ribbon worms 

(Nemertini, Nemertea, Rhynchocoela) 
Platyzoa 

- Flatmarker/Flatworms (Platyhelminthes) 
(omfatter Flimmerdyr/Turbellarians (Tur-
bellaria), Haptormark/Monogenans (Mon-
ogenea), Ikter/Flukes, Digeneas (Trema-
toda/Digenea) og Bendelmark/Cestodes 
(Cestoda)) 

- Bukhårsdyr, Gastrotricher/Gastrotrichs 
(Gastrotricha) 

- Ringbærere/Cycliophorans, Wheel wear-
ers (Cycliophora) 

- Begermark/Entoproctans, Kamptozoans, 
Goblet worms (Entoprocta, Calyssozoa) 

Gnathifera (Gnathostomula + Micrognathozoa + 
             Rotifera) 

- Kjevemarker/Jaw worms  (Gnathostom-
ulida) 

- Mikrognathozoer/Micrognathozoans 
(Micrognathozoa) 

Syndermata (Hjuldyr + Krassere) 
- Hjuldyr/Rotifers, Wheel animals (Rotifera, 

Rotatoria) 
- Krassere/Spiny-headed worms (Acantho-

cephala) 
- Rhombozoer/Dicyemidans (Dicyemida/-

Rhombozoa) (på blekksprut, opprinnelig 
en del av Mellomdyr (Mesozoa)) 

- Myzostomider/Myzostomides (Myzosto-
mida) (på sjøpinnsvin) 

- Mosdyr/Moss animals, Bryozoans (Bryo-
zoa, Ectoprocta) 

- Pilmarker, Pilormer/Arrow worms (Cha-
etognatha)  

3. Deuterostomia   
            Xenoturbellider/Xenoturbellids 

(Xenoturbella) (usikker plassering) 
Ambulacraria 

- Hemikordater/Hemichordates 
(Hemichordata) (omfatter Fjærgjellehemi-
kordater/Pterobranchs (Pterobranchia) 
og Enteropneuster/Acorn worms (Entero-
pneusta)) 

- Pigghuder/Echinoderms (Echinodermata) 
(omfatter Sjøliljer/Crinoids, Sea lilies, 
Feather stars (Crinoidea), Sjøstjer-
ner/Sea stars, Starfish (Asteroidea), 
Slangestjerner/Brittle stars (Ophiuroi-
dea), Sjøpiggsvin/Sea urchins (Echin-
oidea) og Sjøpølser/Sea cucumber 
(Holothuroidea)) 

Chordata (Kordadyr, Kordater, Ryggstrengdyr) 
- Lansettfisker/Cephalochordates (Cephal-

ochordata, Acrania) 
- Kappedyr, Sekkedyr, Tunikater/Tunicat-

es, Urochordates (Tunicata/Urochordata) 
(omfatter Salper/Thaliaceans (Thalia-
cea), Halesekkdyr, Appendikularier/Lar-
vaceans (Appendicularia) og Sjøpunger/-
Ascidians, Sea squirts (Ascidiacea)) 

- Kjeveløse fisk, Rundmunner/Jawless fish 
(Agnatha, Cyclostomata) (omfatter Slim-
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åler/Hagfish (Myxiniformes) og Niøyer, 
Niålinger, Lampretter/Lampreys (Petro-
myzontimorpha))  

- Bruskfisker/Cartilaginous fish (Chond-
richtyes) (omfatter Cladoselachii, Elas-
mobranchii (Haier, Skater, Rokker) og 
Holocephali (Helhoder, Kimærer, Hav-
mus)) 

- Benfisker/Bony fish (Osteichthyes) (om-
fatter Strålefinnefisker/Ray-finned fish 
(Actinopterygii), Kjøttfinnefisker/Lobe-fin-
ned fish (Sarcopterygii) (som omfatter 
Kvastfinnefisker/Coelacanths (Coelac-
anthiformes) og Lungefisker/Lungfish 
(Dipnoi)) og Egentlige benfisker/Teleosts 
(Teleostei)) 

- Amfibier/Amfibians (Amphibia) 
- Reptiler, Krypdyr/Reptiles (Reptilia) 
- Fugl/Birds (Aves) 
- Pattedyr/Mammals (Mammalia)) 

(Cephalorhyncha er en tidligere rekke som 
omfattet: Priapulida, Kinorhyncha og Loricifera) 
 

ANIMALITY: Dyriskhet, dyrenatur, dyrisk natur. 
 
ANIMAL PSYCHOLOGY: Dyrepsykologi, benyt-
tes synonymt med etologi selv om dyre-
psykologien er mer relatert til individuell eller 
unormal adferd; term populært brukt om all 
dyreadferd, spesielt som observert i zoo eller på 
sirkus. Se: Ethology.  
 
ANIMAL SOCIOLOGY: Dyresosiologi, den del av 
etologien som er spesielt opptatt av mekan-
ismene som skaper og opprettholder de sosiale 
strukturene, særlig kommunikasjonssystemene 
og metodene innen den enkelte art, men også 
mellom dyrearter. Se: Sociobiology. 
 
ANIMAL VIRUS: Virus som replikerer i celler fra 
dyr, pattedyr, fugl, poikiloterme virveldyr og 
evertebrater. Slike virus viser varierende grad av 
vertsspesifisitet og overføres via direkte kontakt, 
dråpesmitte, mat, vann, vektorer eller over 
placenta. Mange virus hos dyr er antagelig 
asymptomatiske, andre kan være fra relativt 
ufarlige til fatale. Bare i få tilfeller kan virus på dyr 
kontrolleres kjemoterapeutisk, i de fleste tilfeller 
er profylakse eneste utvei (vaksinering, isolasjon 
av infiserte, vektor utryddelse). 
 

ANIMATE: (1) Animere, gjøre levende, bringe til 
liv, sette liv til; som er karakterisert ved liv (alive); 
(2) Full av liv (animated); (3) Med referanse til 
dyrelivet (i motsetning til plantelivet); (4) Opp-
ildne, oppmuntre, anspore, motivere, sette mot i; 
(5) Inspirere til umiddelbar aksjon; (6) Få til å 
bevege seg; motivere til handling; (7) Besjele. 
 
ANIMOSITY: Hat, fiendeskap, voldsom uvilje. 
 
ANIMA: (1) Hunnlige karaktertrekk; (2) Individets 
indre selv, reflekterer innen analytisk psykologi 
en arketypisk fremtreden og adferd. 
 
ANIMUS: (1) Drivkraft, vilje og motivasjon til 
handling; (2) Uvilje, agg, nag; fordomsfull, 
ondskapsfull, fientlig (animosity, enmity, hostility); 
(3) Den maskuline del av den kvinnelige, 
ubevisste psyke, personalitet (innen analytisk 
psykologi). 
 
ANION: Anion, ethvert ion som bærer en negativ 
ladning; negativt ladet molekyl (ion, f.eks. Cl-) 
som vandrer i et elektrisk felt under elektrolyse, 
mot anoden, den positive elektroden der 
oksidering foregår ved elektrolyse. Den negative 
elektroden kalles katode. Se: Anode, Cation og 
Catode. 
 
ANIONIC: Anionisk, med negativ ladning. 
 
ANIS: Anis (Pimpinella anisum), ettårig urte-
plante i skjermplantefamilien (Apiaceae) som 
opprinnelig kommer fra middelhavsområdet (men 
kan gro i kaldere klimaer). Anisens frø benyttes i 
brød, i sterke alkoholholdige drikker (arak, ani-
sette, absint, ouzo, pastis), men kan også spises 
som grønnsak. Stilken minner om selleri. 
 
ANISAKIOSIS (Herring worm disease): Ani-
sakiose, sykdom som kan oppstå der mennesket 
spiser infisert rå (lett røkt eller saltet) salt-
vannsfisk (eller blekksprut) som er infisert med 
rundmarklarver. Larvene finnes særlig i fisken 
som oppkveilede spiraler på leveren og de indre 
organene. Ligger fisken lenge før den spises, kan 
larvene trenge videre inn i muskulaturen på 
fisken. Infeksjonen skyldes særlig arter i slekten 
Anisakis, men også arter innen Phocanema og 
Contracaecum kan gi anisakiose lignende 
symptomer. Sykdommen er spesielt utbredt i 
Japan, men også Mellom-Amerika, Nederland 

https://no.wikipedia.org/wiki/Urt
https://no.wikipedia.org/wiki/Urt
https://no.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://no.wikipedia.org/wiki/Arak_(brennevin)
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Anisette&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Anisette&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Absint
https://no.wikipedia.org/wiki/Ouzo
https://no.wikipedia.org/wiki/Pastis
https://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nnsak
https://no.wikipedia.org/wiki/Selleri
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(green-herring disease) og Skandinavia der 
enkelttilfeller har blitt påvist. 
 
ANISO-: Prefiks som betyr forskjellig, ulik (dim-
ensjon). 
 
ANISOGAMETIC: Gameter av forskjellig (aniso-
gamic) størrelse, form, struktur, fysiologi eller 
adferd (eller kombinasjoner av dette) som for-
enes ved seksuell reproduksjon. Se: Isogamatic. 
 
ANISOGAMETY: Forekomst av gameter av 
forskjellig størrelse, der de av lik størrelse har 
samme kjønn (gender). Se: Anisogamy. 
 
ANISOGAMONTY: Forekomst av protozoiske 
gametocytter (gamonter) av ulik størrelse. Se: 
Gametocyte og Gamont. 
 
ANISOGAMY (Ditopogamy, Heterogamy, An-
isogamous sex): Anisogami, seksuell repro-
duksjon med sammensmeltning av gameter av 
ulik størrelse (og ofte også form, adferd, fysiologi 
eller kombinasjoner av dette). Gametene hos 
nesten alle seksuelt reproduserende flercellede 
dyr og planter, har gameter med ulike størrelser 
(heterogameter). Den største (makrogameten) 
blir betraktet som den hunnlige, den mindre 
(mikrogameten) som den hannlige. Se: Aniso-
gamety, Anisogamy, Heterogamy, Isogamety, 
Isogamy, Oogamety og Pseudoanisogamety. 
 
ANISOGONOUS: Som ikke er likt uttrykt, f.eks. 
hybrider der foreldrenes karakterer ikke er likt 
uttrykt. Se: Isogonous. 
 
ANISOMERIC: (1) Ikke-ekvivalente gener som 
gjennom interaksjoner produserer en spesiell 
fenotype; (2) Kjemisk substans som mangler 
isomerer, eller som ikke oppbygd av de samme 
komponenter i samme proporsjoner. 
 
ANISOMETRIC: (1) Anisometrisk, ikke isomet-
risk, det å ha usymmetriske deler eller ulike mål 
(Se: Isometric); (2) Det å ha ulike akser, f.eks. en 
krystall med tre ulike akser; (3) Sten med kornet 
struktur der bestanddelene har ulik størrelse. 
 
ANISOMORPHIC: (1) Anisomorfisk, det å være 
forskjellig i størrelse eller form; (2) Innen 
lingvistikk, forskjell i semantisk sammenheng, det 

å være forskjellig i ord, fraser og setninger, deres 
sammenheng, betydning og innhold.   
 
ANISOPLOIDY: Anisoploidi, det å ha et uliketall 
kromosomsett i kroppscellene (somatiske celler). 
S: Ploidy. 
 
ANISOSYMBIOSIS: Anisosymbiose, symbiose 
der en partner (makrosymbionten) er større enn 
den andre (mikrosymbionten). Se: Isosymbiosis 
og Symbiosis. 
 
ANISOTROPIC: Anisotrop, ikke-isotropisk, det å 
ha visse fysiske egenskaper som varierer hvis de 
måles langs forskjellige akser eller retninger. Se: 
Isotropic. 
 
ANKYLOSIS (Anchylosis): (1) Foreningen eller 
sammensmeltningen av deler til én struktur; (2) 
Stivhet eller immobilitet av et ledd.  

 
ANLAGE (Primordium): (1) Innen embryologi, 
anlagen, cellegruppe (primordium) som et organ, 
viss struktur eller del av en organisme vokser ut 
fra i løpet av ontogenien (Se: Ontogeny); (2) 
Innen genetikk, opprinnelig term for en arvefaktor 
(hereditary factor), nå kalt gen. Se: Gene. 
 
ANNALS: Årbøker, annaler. 
 
ANNEAL: Innen genetikk, generelt synonymt 
med «hybridisering»; den spontane paringen av 
komplementære DNA eller RNA sekvenser 
gjennom hydrogenbindinger med dannelse av en 
dobbelttrådet polynukleotid (dobbelt-spiralen).  
Den varmebehandlingen som kreves, medfører 
at to enkelttrådete polynukleotider danner et 
dobbelttrådet molekyl gjennom hydrogenbind-
inger mellom de komplementære nukleotidene på 
de to trådene. DNA tråder produsert med 
restriksjonsendonukleaser kan også bli forent 
igjen gjennom en tilsvarende prosess. 
 
ANNEALING: (1) Innen metallurgi, varmebe-
handling; en form for varmebehandling av 
metaller for å bløte disse og fjerne indre spen-
ninger og ustabiliteter for å gjøre dem lettere 
bearbeidbar. Prosessen består av å heve sakte 
temperaturen til en spesifikk temperatur lavere 
enn smeltepunktet, for så å opprettholde denne 
temperaturen en tid før den senkes langsomt. En 
sakte krystallisering kan da finne sted i den faste 
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fase under kontrollerte temperaturbetingelser. 
Generelt vil en slik varmebehandling bløtgjøre 
metaller og stabilisere glassartikler gjennom å 
fjerne stress i glasset under fabrikasjonen; (2) 
Innen biokjemi, varmebehandling av nukleinsyrer 
med den hensikt og rekombinere DNA til en 
dobbelttrådet form (Se: Anneal).  
 
ANNECTENT: Kobling, sammenbinde; en mel-
lomform. 
 
ANNELIDA: Leddmark, dyrerekke med bilateralt 
symmetriske dyr med kroppshule (Se: Coelom) 
og hode, og hvor kroppen er (metamerisk) 
leddelt. De har et relativt velutviklet blodsystem, 
respirasjonssystem og nervesystem. Omfatter tre 
klasser: Flerbørstemark (Polychaeta, marine), 
fåbørstemark (Oligochaeta, marine, ferskvann og 
terrstriske mark, deriblant meitemarkene) og igler 
(Hirudinea, marine, ferskvann og terrestriske). 
Enkelte arter er parasittiske, spesielt blant iglene 
(leeches, Hirunidea). Se: Animalia. 
 
ANNIDATION (Ludwig theorem): Teorien som 
sier at nye genotyper kan oppstå i en populasjon 
hvis det medfører at bærerne kan utnytte nye 
ressurser i miljøet (subnisjer) selv om disse er 
suboptimale i relasjon til den opprinnelige nisjen. 
Teorien refererer til tilpasningen av genotyper til 
forskjellige økologiske nisjer. En mutant form 
som pga. mutasjonen kan klare seg i en bestemt 
nisje, kan opprettholdes i populasjonen selv om 
den er mindre levedyktig i foreldrenes opp-
rinnelige økologiske nisje. Se: Evolution og 
Niche. 
 
ANNIHILATION: Annihilering, tilintetgjøring; 
interaksjon mellom en partikkel og dens anti-
partikkel slik at de to partiklene forsvinner og det 
dannes fotoner eller andre elementærpartikler 
eller antipartikler. Energien og bevegelsen 
opprettholdes gjennom prosessen. Ved lave 
energinivåer vil et elektron og et positron 
annihilere hverandre og produsere elektro-
magnetisk stråling (overveiende dannes to 
fotoner). Elektron-positron annihilering ved høye 
energinivåer studeres i partikkel akseleratorer, 
der dannes det en kvark og en antikvark partikkel 
eller et ladet lepton pluss et antilepton. En 
nukleon og et antinukleon annihilering ved lave 
energier, danner flere pioner som kan være 
nøytrale eller ladete. Se: Pion og Quark. 

ANNOTATE: Kommentere, skrive merknader til. 
 
ANNOTINOUS: Som kom året i forveien; ett år 
gammel.   
 
ANNOY: (1) Plage, bry, ergre, erte; skape 
irritasjon, gjøre noen sinte; (2) Sjenere, forstyrre, 
forulempe. 
 
ANNUAL: (1) Årbok; (2) Årlig, det som skjer én 
gang i året; det å ha en periodisitet på ett år; (3) 
Organismer som fullfører sin livssyklus i løpet av 
ett år; ettårige planter som spirer, vokser, 
blomstrer, produserer frø og dør i løpet av året. 
Se: Biennial, Ephemeral og Perennial. 
 
ANNUAL PLANT: Ettårig plante, plante som 
fullfører sin livssyklus i løpet av ett år. Se: 
Annual.  
 
ANNUAL PERIODICITY (Annual rhythm): Se: 
Circannual rhythm. 

 
ANNUAL RING (Growth line, Growth ring): 
Årring, vekstring, konsentriske, synlige ringer på 
trestammer som er kuttet og som utgjør xylemet 
som dannes i løpet av et år som resultatet av den 
varierende aktiviteten til det vaskulære kambiet. 
Hver ring representerer en vekstperiode på ett år 
da nytt xylem dannes for å erstatte vevet som 
overgår til treverk (sekundært xylem). I våre 
områder dannes det om våren og tidlig sommer, 
et lyst trelag med store xylem årer, mens på 
sensommeren og høsten da veksten stopper 
opp, dannes det et tettere mørkt treverk med 
mindre xylem årer. Treets alder kan bestemmes 
ved å telle disse årringene. Se: Growth line. 

 
ANNUAL RHYTHM: Årsrytme, prosess eller 
funksjon hos organismer med en regelmessig 
årssyklus, som f.eks. fugletrekket og dannelsen 
av årringer hos planter. Se: Biorhythm. 
 
ANNUAL SUCCESSION: Årlig suksesjon, det 
sykliske mønster av diverse forandringer hos 
organismene gjennom året, noe som skyldes de 
årlige og daglige (diurnal) syklene og rytmene 
som dominerer det terrestriske miljø. 
 
ANNUAL TURNOVER: Årsomsetning, den totale 
biomasse som produseres i et gitt område i løpet 
av ett år. 
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ANNUATION: Fluktuasjoner i antall eller adferd 
hos organismer som skyldes de årlige for-
andringene i de omgivende miljøfaktorer. 
 
ANNULAR: Ring-formet, relatert til eller som 
danner en ring.   
 
ANNULATE: Det å ha eller bestå av ringformede 
strukturer eller segmenter med innsnøringer. 
Annulates, segmenterte virvelløse dyr inludert 
leddmarkene, leddyrene og tilsvarende former. 
 
ANNULUS (pl. Annuli): Annulus, ring-formet 
struktur, konsentriske ringer eller band med 
varierende bredde (annular, ring-formet). Årringer 
(annulus) i fiskeskjell dannes gjennom varia-
sjonen i vinter- og sommerveksten, og kan 
benyttes til f.eks. å bestemme alderen til fisk.  
 
ANNUM: År, annum. Per annum, om året.  
 
ANODE: Anode, den positive elektroden i en 
elektrolytisk celle og den negative pol i en 
galvanisk celle. Under elektrolyse i et elektrisk 
felt, er anoden den elektroden der elektroner 
forlater systemet og den elektroden anioner 
migrerer mot. Se: Anion, Cathode og Cation. 
 
ANODONTIA (Edentate): (1) Uten tenner; (2) 
Muslinger som mangler hengseltenner i skallene 
(anadont). 
 
ANOESTRUS (Anoestrous): Ikke-reproduser-
ende periode som forekommer hos pattedyr 
hunner mellom brunst syklusene. Se: Dioestrus, 
Monoestrus, Oestrous og Polyoestrus. 
 
ANOGENITAL: Anogenital, de deler av kroppen 
som omfatter anus og genitaliene. 
 
ANOM- (Anomo.): Prefiks som betyr uregel-
messig, irregulært. 
 
ANOMALOUS: Som avviker fra typen, med en 
mindre misdannelse eller abnormitet. Se: Ab-
normal og Anomaly. 
 
ANOMALY: Anomali, noe som er positivt eller 
negativt forskjellig fra den normale tilstand; avvik 
fra en definert verdi eller et gjennomsnitt. 
 

ANOMIA: (1) Uregelmessig; (2) Form for afasi 
der personen ikke er i stand til å huske navn på 
dagligdagse objekter. Aphasia, svikt i evnen til å 
bruke og forstå ord.  
 
ANONYMOUS: Anonym. Generell term benyttet 
for: (a) Forfatter som ikke oppgir sitt navn, (b) 
forfatterskap som ikke er bestemt eller kan 
bestemmes, (c) arbeid der forfatteren eller 
forfatterenes navn ikke er oppgitt, (d) navn eller 
nomenklaturproblem der forfatterskapet ikke kan 
bestemmes ut fra arbeidet, eller (e) forfatter der 
identiteten ikke kan bestemmes ut fra arbeidet.  
 
ANONYMOUS GROUP: Anonym gruppe, gruppe 
organismer der individene ikke gjenkjenner 
hverandre individuelt, i motsetning til individ-
ualiserte grupper med individuell gjenkjennelse. 
Åpne grupper er f.eks. insektsvermer, fiskestimer 
og fugleflokker, mens lukkete grupper er f.eks. 
bier, maur, termitter og gnagere, der individene 
kan skille ut medlemmene fra andre grupper. Se: 
Individualized group. 
 
ANOPHELES: Anopheles, malariamygg, slekt av 
mygg beskrevet i 1818 som omfatter ca. 460 
arter der ca. 100 arter kan spre malaria til 
mennesket, men bare 30 - 40 arter er regulære 
smittebærere av malaria. Anopheles gambiae er 
den best kjente arten og hovedsprederen av den 
mest farlige Plasmodium arten. Se: Plasmodium.   
 
ANORCHISM: Manglende testikler. 
 
ANOREXIA: Anoreksi (anorexia nervosa), spise-
forstyrrelse, tap av appetitt, spesielt som et 
resultat av sykdom. Se: Orexigenic. 
 
ANORGANOLOGY: Se: Abiology. 
 
ANORGOXYDANT: Organisme som får sin 
energi fra oksidasjon av uorganiske substanser. 
 
ANORMAL: Se: Heterotypic. 
 
ANORMOGENESIS: Anormogenese, utviklings-
prosess utover den normale utvikling (normo-
genese) og som resulterer i missdannelser eller 
letalitet. 
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ANOROGENIC: Anorogenisk, som oppsto på en 
tid uten fjelldannelser; fritt for fjelldannende for-
styrrelser.  
 
ANORTHOGENESIS: Anortogenese, tilpasnings-
forandringer av evolusjonær betydning basert på 
preadaptasjoner (zigzag evolution). Se: Ortho-
genesis og Zigzag. 
 
ANORTHOPLOID CELL: Se: Aneuploid cell. 
 
ANOSMIA: Anosmi, manglende luktesans. 
 
ANOVA: Se: Analysis of variance.  
 
ANOXIA (Hypoxia): Oksygenmangel, mangel 
eller fravær av oksygen i blod, vev, vann eller en 
kultur. Hvor grensene for oksygenmangel 
(anoksisk, anaerobisk) ligger er det ikke enighet 
om, og de varierer mellom dyregruppene. For 
zoologer som vesentlig arbeider med flercellede 
dyr, er definisjonen på anaerobiose (Se: Anaer-
obiosis) at respirasjonsraten av større dyr avtar 
ved O2-verdier på rundt 10 % av atmosfærisk 
metning eller høyere da de overgår til anaerobisk 
metabolisme eller dør. Anaeorobisk er relativ til 
det som undersøkes, for mikrobiologer betyr 
anaerobe betingelser en O2 konsentrasjon som er 
meget lav (< 0,1 % av atmosfærisk metning eller 

0,2 M) og lavere enn hva som kan registreres 
ved hjelp av ordinære kvantitative kjemiske og 
elektrokjemiske metoder. Geologene betrakter 
miljøer som aerobe hvis oksygen innholdet > 1 
ml l-1 (ca. 18 % av atmosfærisk metning), dys-
aerobe (dysaerobic) eller dysoksiske (dysoxic) 
ved konsentrasjoner mellom 0,1 og 1 ml l-1 og 
azoiske (Se: Azoic) ved ennå lavere konsen-
trasjoner. Dyrefysiologer snakker om normoks-
iske betingelser (det normale nivå, Se: Normoxic) 
og hypoksiske (Se: Hypoxia) betingelser der 
oksygenkonsentrasjonen begrenser respirasjons-
raten (ca. 5 - 50 % atmosfærisk metning). Sub-
oksisk (suboxic, Se: Anoxia) benyttes vesentlig 
av geologer for å beskrive marine sedimentære 
lag som er essensielt sett fri for oksygen, men 
som ikke er kjemisk reduserende.  
 
ANOXIC: Anoksisk, fravær av ubundet mole-
kylært oksygen; det å ikke behøve eller 
innvolvere molekylært oksygen Se: Normoxic og 
Oligoxic. 
 

ANOXYBIONT: En organisme som ikke kan 
utnytte oksygen i motsetning til en som er 
aerobisk. Se: Aerobe. 
 
ANOXYGENIC PHOTOSYNTHESIS: Anoksygen 
fotosyntese, fotosyntese der hydrogen (H2) eller 
hydrogensulfid (H2S) er hydrogen (elektron) 
giveren og hvor det ikke dannes O2. 
 
ANS: Se: Autonomic nervous system. 
 
ANSA: Sløyfe, løkke-lignende struktur. 
 
ANSIFORM : Sløyfe- eller løkke-lignende form. 
 
ANT: Maur, familie (Formicidae, ev. overfamilie 
Formicoidea eller Vespoidea) innen ordenen 
årevinger (Hymenoptera) nært beslektet med 
stikkvepser (Vespidae) og dolkvepser (Scoliidae). 
Omfatter ca 12 500 arter i verden, 65 arter er 
funnet i Norge. Maur er sosiale insekter og finnes 
på alle kontinenter unntatt Antarktis. Maurtuene 
kan være bebodd av andre arter, såkalte 
myrmekofiler (> 2 000 beskrevet, hvorav ca. 1 
200 biller, spesielt kortvinger (Staphylinidae)). 
Mange planter (myrmekokorer) har frø som spres 
med maur da frøene har fett- og proteinrike 
vedheng (elaiosomer) som mauren eter (og 
kaster resten av frøet). Flere maurarter kan lage 
bol i hus, f.eks. svart skogmaur (Formica fusca) i 
hulrom under gulv, i vegger og kjellere i eldre 
hus. Den vanlige sukkermauren (Lasius niger) 
velger morkent trevirke som oppholdssted og er 
ikke et problem i nyere hus selv om den kan søke 
inn særlig på kjøkkenet etter søtsaker. Stokk-
maur (Camponotus spp.) velger helst trevirke 
som er svekket, men kan også etablere sitt bol i 
friskt treverk. Røde skogsmaur (Formica rufa) 
finnes helst i barskog og er arten som bygger de 
velkjente maurtuene av barnåler. 
  
ANT- (Ante-): Prefiks som betyr før, foran. Se: 
Anti-. 
 
ANTAGONISM (Enautiobiosis): (1) Antagon-
isme, motsetningsforhold mellom effekter, pro-
sesser eller tendenser; (2) Innen adferd, fientlig 
holdning, motvilje, hemmende aktivitet; inhibering 
eller påvirkning som en organisme eller 
populasjon utøver på en annen organisme eller 
populasjon (enantiobiosis, Se: Antagonism); (3) 
Innen adferd, konkurranse eller strid om f.eks. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85revinger
https://no.wikipedia.org/wiki/Stikkvepser
https://no.wikipedia.org/wiki/Dolkvepser
https://no.wikipedia.org/wiki/Art
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Eusosialitet
https://no.wikipedia.org/wiki/Antarktis
https://no.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B8
https://no.wikipedia.org/wiki/Elaiosom
https://no.wikipedia.org/wiki/Svart_sauemaur
https://no.wikipedia.org/wiki/Vanlig_sukkermaur
https://no.wikipedia.org/wiki/Stokkmaur
https://no.wikipedia.org/wiki/Stokkmaur
https://no.wikipedia.org/wiki/Barskog
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurtue&action=edit&redlink=1
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føde der det er to motsatte tendenser, enten lyst 
til angrep (basert på grad av fientlighet) eller flukt 
(Se: Amensalism); (4) Innen fysiologi, mot-
virkende effekt mellom forskjellige antibiotiske 
stoffer; (5) Innen kjemi, en tilstand der tilstede-
værelsen av to eller flere stoffer minker eller øker 
den giftige effekten av de enkelte stoffene. Det 
motsatte av synergisme (Se: Synergism). 
 
ANTAGONIST: (1) Antagonist, en som bestrider, 
motarbeider eller bekjemper en annen (ad-
versary, opponent); (2) Innen fysiologi, muskler 
som har motsatte effekter på samme ledd; en 
muskel som mortvirker aksjonen av en annen 
muskel, en agonist (den ene må strekkes når den 
andre kontraheres); (3) Kjemisk substans som 
hemmer, motvirker (inhiberer) den fysiologiske 
effekten av en annen, spesielt gjennom å 
kombinere seg og blokkere dens reseptorer (Se: 
Agonist). 
 
ANTAGONISTIC DISPLAY: Se: Agonistic behav-
iour. 
 
ANTAGONISTIC MUSCLE: Antagonistisk musk-
el, en muskel i et sett av muskler (ekstensorer og 
fleksorer) som medfører at en kan koordinere 
bevegelsen av leddene i skjelettet. 
 
ANTAGONISTIC PLEIOTROPY: Antagonistisk 
pleiotropi, de tilfeller der effekten av pleiotrope 
alleler (alleler som har effekter på to eller flere 
karakterer eller karaktertrekk) øker fitness til 
organismen gjennom en karakter, men reduserer 
den gjennom en annen karakter. 
 
ANTAGONISTIC SYMBIOSIS: Antagonistisk 
symbiose, symbiotisk assosiasjon mellom organ-
ismer der en forsøker å dominere over den 
andre; symbiose som er ufordelaktig eller øde-
leggende for en av symbiontene. Se: Parasitism. 
 
ANTARCTIC: Antarktisk, Sørpolen, Sydpolen, 
området innen den Antarktiske sirkel i motsetning 
til Arktisk (Nordpolen). Antarktisk brukes også 
som beskrivelse på hele området innen den 
sydlige breddegrad 66o32' S. Antarktisk er nesten 
helt dekket av verdens største isbre (13 millioner 
km²) med en maksimal tykkelse på 2 300 meter 
(gjennomsnittlig ca. 1 500 m). Se: Arctic. 
 

ANTECEDENT: (1) Forutgående begivenhet, 
forutsetning; (2) Innen matematikk, telleren, den 
første term (numeratoren) i et forholdstall, brøk 
(ratio). I brøken 2/3, er 2 telleren (antecedenten) 
og 3 nevneren (consequenten). 
 
ANTE MERIDIEM: Før middag, om formiddagen. 
 
ANTE MORTEM: Før døden. Se: Post mortem. 
 
ANTEMUNDANE: Som forekom eller skjedde før 
verden ble skapt; ekstremt gammelt.  
 
ANTEAL: Foran, eller som er i front. 
 
ANTENATAL (Prenatal): Antenatal, før fødselen, 
tiden fra unnfangelse til fødsel av avkommet. 
 
ANTENNA (pl. Antennae): (1) Følehorn, parete 
sansestrukturer som utgjør vedheng på hodet til 
virvelløse dyr, spesielt ledddyr (Arthropoda); 
tilsvarende strukturer hos leddmark (Annelida) 
kalles tentakler; (2) Antenne, radioantenne.  
 
ANTENNATION: Det å berøre eller føle med 
antennene på et annet insekt. 
 
ANTENNIFORM: Formet som en antenne. 
 
ANTEOCULAR: Foran øyet. 
 
ANTEPISEMATIC: Antepisematisk, en episema-
tisk karakter eller karaktertrekk som utgjør en 
trussel. Se: Episematic og Sematic. 
 
ANTERGISM: Antergisme, samtidig kontraksjon 
av motvirkende muskler. Se: Antagonist. 
 
ANTERIAD: Rettet fremover, som strekker seg 
mot fremre ende av kroppen, i motsetning til 
bakover (posteriad). 
 
ANTERIOR: Foregående, tidligere, forrest, fron-
ten av en organisme; det å være rettet mot eller 
beliggende på den fremre delen av en organisme 
(der hodet er) i relasjon til bevegelsesretningen. 
Evolusjonen har medført at nervesystemets 
fremre del er utviklet til en hjerne med tilhørende 
sanseorganer og ligger i fronten av dyret. Se: 
Posterior. 
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ANTERO-: Prefiks som indikerer en posisjon eller 
orientering som omfatter forenden. 
 
ANTERODORSAL: Mot fronten og øverst, eller 
den øvre ryggsiden foran. 
 
ANTEROMESAL: I fronten og langs kroppens 
midtlinje. 
 
ANTEROPOSTERIOR AXIS: den longitudinelle 
aksen fra hode til hale. 
 
ANTEROVENTRAL: I fronten på den lavere 
siden, buksiden. 
 
ANTHECOLOGY (Pollination biology): Pollina-
sjonsøkologi, studiet av pollinering og alle rela-
sjonene mellom blomster og deres pollinatorer. 
De fleste blomsterplanter (angiospermer) be-
støves av dyr, spesielt insekter.  
 
ANTHELMINTHIC: Anthelmintika, ethvert kjemo-
terapeutisk stoff, medikament (drug), gitt mot en 
parasittinfeksjon, og da særlig mot helminter som 
infiserer tarmsystemet. Se: Vermicide og Vermi-
fugal. 
 
ANTHERA: Støvknapp, anter; fremre, vanligvis 
gule del, av støvbærerne (stamen) der pollen 
eller mikrosporer blir produsert. Støvknappen 
befinner seg vanligvis på en lengre stilk (filament) 
og har to lober, hvert med to kamre hvor pollenet 
produseres. Se: Flower. 
 
ANTHERIDIUM (pl. Antheridia): Anteridium, det 
hannlige kjønnsorgan (Se: Gametangium) hos 
lavere planter (alger, moser, bregner) og sopp 
som vanligvis produserer de tallrike bevegelige 
hannlige gametene (spermiecellene, mikrogam-
eter, anterozoider) med flageller. 
 
ANTHEROZOID: Se: Spermatozoid. 
 
ANTHESIS: Antesis, blomstringsperioden, den 
tiden da blomsterknoppene springer ut og 
plantene har sin maksimale fysiologiske aktivitet.  
 
ANTHESMOTAXIS (Anthotaxis): Antesmotaxis, 
organiseringen og arrangementet av blomster-
delene. Se: Taxis. 
 
ANTHILL: Maurtue. 

ANTHO-: Prefiks som betyr knopp. 
 
ANTHOBIAN: Det å ete på blomster. 
 
ANTHOGENESIS: (1) Antogenese, produksjon 
av både hanner og hunner gjennom parteno-
gense (dvs. fra aseksuelle former); (2) Dannelsen 
av plantenes blomster.  
 
ANTHOPHILOUS: Det å være tiltrukket blomster 
eller ete på blomster. Se: Anthobian. 
 
ANTHOPTOSIS: Antoptose, tap av blomster; av-
blomstringen om høsten.  
 
ANTHOTAXIS: Se: Anthesmotaxis.  
 
ANTHOTROPISM: Antotropisme, orienterende 
respons hos en blomst mot en stimulus. Se: 
Tropism. 
 
ANTHOZOA: Ethvert dyr i klassen Anthozoa, 
rekke Cnidaria (nesledyr, tidligere kalt Coelen-
terata), og som inkluderer korallene og sjøane-
monene. 
 
ANTHRACOBIONTIC: Det å leve og vokse på 
brannområder eller brent underlag. 
 
ANTHRACENE (Anthracine): Kullsvart, skinn-
ende svart med et blåaktig skjær. 
 
ANTHRACRINY: Nedbrytingen av organisk stoff 
til humus ved hjelp av organismer som lever i 
jorden. 
 
ANTHRAGENY: Antrageni, dekomponeringen av 
plantemateriale under dannelse av torv, hoved-
bestanddelen av økosystemet myr. 
 
ANTHRAX (Charbon, Malignant pustule, 
Splenic fever, Woolsorters' disease): (Lunge)-
miltbrann, brannbyll, akutt bakterieinfeksjon hos 
mennesket og dyr (ville dyr, husdyr, fugl, krypdyr) 
som fort kan utvikle seg til en fatal sykdom (Se: 
Septicemia). Finnes over hele verden, men ikke i 
Norge; endemisk i Afrika og Asia. Mennesket 
smittes primært ved kontakt, gjerne gjennom sår i 
huden. Sykdommen kan også smitte gjennom 
forurenset mat. Den Gram-positive bakterien som 
forårsaker sykdommen, er Bacillus anthracis som 
forekommer i en rekke strainer. Sporene til 
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bakterien kan overleve over år i jorden eller i 
annet kontaminert materiale. Anthrax inngår i 
bakteriologisk krigføring. Se: Bacillus. 
 
ANTHROPIC: Antropisk, menneskets innflytelse. 
 
ANTHROPIC ZONE: Antropisk sone, den del av 
jordoverflaten som er omformet, eller kan bli 
omformet, av menneskets virksomheter. 
 
ANTHROPO-: Prefiks som betyr et menneske. 
 
ANTHROPOCENE: Anthropocen, siste perioden 
i Holocene da menneskets aktivteter har medført 
globalt store påvirkninger og forandringer på 
jorden, spesielt mht. klima der temperaturen har 
signifikant økt siden den industrielle revolu-
sjonen, og som av flere betraktes som en egen 
geologisk epoke. Se: Geological time scale, 
Holocene og Quaternary (period). 
 
ANTHROPOCENTERISM: (1) Antroposenter-
isme, holdningen at mennesket er adskilt fra og i 
en viss utstrekning, i konkurranse med alle andre 
organismer og derfor ikke trenger å ta hensyn til 
andre en sin egen art. Mennesket er i sentrum og 
viktigst, alene (Se: Speciesism); (2) Det å tolke 
verden kun ut fra menneskelige erfaringer og 
verdier; (3) Det å betrakte mennesket som 
viktigste enhet i universet. Se: Anthropocentric. 
 
ANTHROPOCENTRIC: (1) Antroposentrisk, det å 
vurdere alle andre levende organismer og arter i 
relasjon til menneskelige verdier og målestokker; 
mennesket er alle tings målestokk (Se: Anthro-
pocentrism); (2) Det å betrakte og tolke verden 
og virkeligheten kun ut fra menneskelige 
erfaringer og verdier; (3) Det å betrakte men-
nesket som universets viktigste art.   
 
ANTHROPOCHOROUS: Refererer til enhver 
organisme (eller sykdom) som har et stadium i 
livssyklus som spres ved menneskets hjelp, og 
oftest utilsiktet, ufrivillig. Se: Peregrine. 
 
ANTHROPOCHORY: Antropokori, frakt og 
spredning av organismer med menneskets hjelp. 
 
ANTHROPOGENESIS: Antropogenese, menne-
skets avstamning, og som omfatter både 
menneskearten Homo sapiens’ opprinnelse (Se: 

Phylogeny) og det enkelte individs utvikling (Se: 
Ontogeny). 
 
ANTHROPOGENIC: Antropogenisk, det å være 
forårsaket eller produsert som resultat av men-
neskets aktiviteter. 
 
ANTHROPOGENIC CLIMAX: Et klimakssamfunn 
av planter som skyldes påvirkninger fra men-
nesket. 
 
ANTHROPOID: Antropoid, viser til de artene 
blant primatene som omfatter: Apekatter 
(vestaper (bredneseaper) og dyreaper), aper 
(gibbon, orangutang, gorilla, chimpanse) og 
mennesker; underorden Anthropoidea blant prim-
atene. Se: Primates. 
 
ANTHROPOLOGY: Antropologi, vitenskapen om 
mennesket, menneskeslekten og menneske-
samfunnene betraktet både som en naturlig og 
sosial enhet. Akademisk antropologi omfatter 
arkeologisk antropologi, biologisk antropologi, 
fysisk antropologi, kulturell antropologi, lingvistisk 
antropologi, medisinsk antropologi, psykologisk 
antropologi, politisk antropologi og sosial-
antropologi, det sammenlignende studium av 
kultur og samfunn.   Disse retningene har alle 
sine utgangspunkt i naturvitenskap, humaniora 
og samfunnsvitenskap, hvor spesielt biologisk 
antropologi tar for seg menneskets evolusjons-
historie, den anatomiske og fysiologiske varia-
sjonen over tid og rom, og individets utvikling og 
vekst. Se: Ethnology. 
 
ANTHROPOMORPHISM: Antropomorfisme, ten-
densen å tillegge dyr (særlig pattedyr) og døde 
objekter, menneskelige egenskaper, motiver, 
følelser og tanker. Og spesielt det å vurdere 
adferden hos dyr som ligner menneskes adferd 
ut fra de samme hensikter som mennesket kan 
ha i tilsvarende situasjoner som dyret er i når det 
blir observert. Det motsatte er zoomorfisme (Se: 
Zoomorphism). 
 
ANTHROPO(ZOO)NOSIS: Antropozoonose, an-
troponose, enhver infeksiøs sykdom som 
overføres fra dyr til mennsket, og da spesielt de 
infeksjonene eller sykdommene som primært 
infiserer dyr, men som under visse omstendig-
heter, kan smitte mennesket. Se: Zoonosis. 
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ANTHROPOPHILIC: Antropofilisk, det og fore-
trekke mennesket fremfor andre dyr; vanligvis 
brukt om blodsugende insekter eller andre 
parasitter og patogener som særlig angriper eller 
infiserer mennesket. 
 
ANTHROPOPHILOUS: Det å leve og trives i 
nærhet av mennesker; bitende og blodsugende 
insekter som angriper mennesker. 
 
ANTHROPOZOIC: Antropozoisk, den geologiske 
tidsperioden som har gått siden arten menneske 
(Homo sapiens) oppsto via evolusjon på jorden. 
 
ANTHROPOZOONOSIS: Antropozoonose, en 
menneskesykdom som som er overførbar til 
(andre) dyr. Se: Zooanthroponosis og Zoonosis. 
 
ANTI- (Ant-): Prefiks som betyr mot. 
 
ANTIAPOSEMATIC: Refererer til farger som 
avskrekker en predator. Se: Aposematic, Para-
sematic og Sematic. 
 
ANTIBIOSIS: Antibiose, antagonostisk assossia-
sjon mellom to organismer hvor den ene arten 
negativt influerer den andre, og da særlig på 
grunn av produksjonen av stoffer (antibiotika eller 
toksiner) som er giftig for den andre organismen. 
Se: Antibiotic. 
 
ANTIBIOTIC (Antibiotic resistance): Antibiotisk, 
antibiotikum, antibiotika, antibiotisk stoff (drug), 
kjemiske substanser produsert av mikroorgan-
ismer, vanligvis bakterier eller sopp, med evne til 
å hemme eller drepe sykdomsfremkallende 
(patogener) mikroorganismer og forhindre dem 
fra å vokse og formere seg. Antibiotika benyttes 
for å behandle eller kontrollere infeksjonssyk-
dommer hos mennesket, dyr og jordbruks-
avlinger, for å stimulere vekst hos dyr og for å 
preservere mat. Med andre ord, antibiotiske 
stoffer er naturlige organiske stoffer (toksiner) 
med lav molekylvekt, dannet og utskilt av en 
mikroorganisme og som i fortynnet løsning (µm/l) 
inhiberer vekst (antagonistisk effekt) eller dreper 
mikroorganismer. Giftigheten er ofte selektivt 
rettet. For tiden brukes antibiotisk generelt om alt 
fra naturlige til syntetiske substanser som har 
antimikrobiell effekt ved lave konsentrasjoner. 
Noen antibiotika som produseres av mikro-
organismer er meget effektive mot andre 

mikroorganismer, f.eks. penicillin som produseres 
av soppen Penicillium notatum som inhiberer 
veksten til mange patogene bakterier, og 
streptomycin produsert av bakterien Strepto-
myces griseus, som er effektiv mot tuberkulose 
bakterien (som penicillin ikke virker mot). (Seks 
slekter av sopp produserer over 1 000 forskjellige 
antibiotiske stoffer.) Med den store produksjonen 
av antibiotika spesielt innen jordbruk og 
akvakultur, og den stadig økende dosen som ofte 
blir gitt pga. av den lavere effektivitet til det 
antibiotiske stoffet med tid, har det dukket opp 
resistente stammer av bakterier. Det har blitt et 
økende og meget alvorlig problem, da det også 
omfatter en rekke av menneskets alvorligste 
infeksjonssykdommer. Resistensen kan være 
mot flere spesifikke antibiotika gitt samtidig. Anti-
biotiske stoffer kan også ha en tendens til å 
redusere kroppens naturlige forsvarsevne og kan 
forårsake allergier. Plasmidene hos bakterier 
inneholder vanligvis gener som gir mulighet for 
bakterien (verten) å overleve antibiotiske stoffer. 
Se: Plasmid. 
 
ANTIBODY (Ab): Antistoff, molekyler produsert 
av kroppen til forsvar mot fremmedstoffer (anti-
gener); serum proteiner (immunglobuliner (Ig)) 
som binder seg til et spesifikt antigen. 
Antistoffene produseres av hvite blodceller (B- 
lymfocytter) eller plasmaceller (lymfoide celler 
avledet av B-celler) i respons på fremmede 
molekyler (antigener) som kommer inn i kroppen. 
Oppgaven er å nøytralisere dem. Effekten til 
disse komplekse proteinmolekylene (plasma-
proteinene) i blodet hos virveldyr som respons på 
et fremmed antigen (eller hapten assosiert med 
en bærer), er å uskadeliggjøre, drepe eller 
nøytralisere, det fremmede materialet som kan 
være infeksiøse agenser som parasitter eller 
deres giftige produkter. En antistoff-antigen 
reaksjon er som oftest meget spesifikk, dvs. 
antistoffene som blir produsert har evnen til å 
binde seg spesifikt (ikke-kovalent) og reversibelt 
til spesielle steder på overflaten til antigen-
molekylene som induserte deres dannelse, og 
dermed bidra til deres inaktivering. Spesifisiteten 
er ikke nødvendigvis absolutt (kryssimmunitet 
forekommer), og en populasjon av antistoffer kan 
være homogen (monoklonal) eller heterogen 
(polyklonal). «Reaginer» (IgE-klassen) er anti-
stoffer som er ansvarlige for utviklingen av 
allergiske reaksjoner. To typer antistoffer 
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forekommer: (a) Humorale antistoffer som er frie 
molekyler i blodet eller vevsvæskene som binder 
seg direkte til f.eks. toksiner fra bakterier eller 
som tildekker bakteriene slik at fagocytose 
fremmes (Se: Phagocytosis), og (b) cellebundne 
antistoffer som er festet til overflaten på 
sensitiviserte leukocytter og er ansvarlig for CMI 
(Cell-Mediated Immunity). Dyr kan også ha 
enkelte naturlige antistoffer uten kjent anti-
genstimulering. Antistoffer er globuliner og 
omfatter fem strukturelle typer (hovedklasser): 
IgG, IgM, IgA, IgD og IgE. De fleste består av to 
ytre tunge (H) og to indre lette (L) poly-
peptidkjeder, bundet med disulfidbindinger. Det 
er den variable (V) regionen av antistoff 
molekylet som er ansvarlig for gjenkjennelsen av 
antigenet. Den konstante (C) regionen er 
ansvarlig for en rekke effektor funksjoner, slik 
som komplement fiksering og reseptor binding, 
samtidig som denne regionen definerer hoved-
klassen antistoffet tilhører. Påvisning og 
kvantifisering av spesifikke antistoffer i serum-
prøver er viktig ved diagnostisering av mange 
sykdommer. Antigenene kan f.eks. stamme fra 
bakterier, fremmed blod, pollen, støv og fremmed 
vev. Se: Antigen, Hapten og Immunoglobulin. 
 
ANTIBODY-PRODUCING CELL: Antistoffprodu-
serende celle, lymfocytt av B serien som synteti-
serer og frigjør immunglobuliner. 
 
ANTIBODY TITER: Antistoff titer, et mål for 
mengde antistoffer til stede per volumenhet; 
høyeste serumfortynning som gir positivt utslag 
ved en serologisk test (Se: Titre). 
 
ANTIBOREAL (Austral): Antiboreal, de kjølige 
eller kaldtempererte områdene på den sørlige 
halvkule. Se: Austral og Boreal. 
 
ANTICIPATION: (1) Det å forvente eller forutsi 
noe; (2) Forventning, forutsigelse; (3) Handling i 
forsøk på å motvirke eller forhindre noe; (3) 
Bruken eller fordelingen av kapital eller fond før 
de er gjort tilgjengelige; (4) Innen genetikk, den 
tendens visse sykdommer eller genetiske feil har 
til å komme til syne og med økende alvorlighet 
(vanligvis) i stadig yngre aldre gjennom suk-
sessive generasjoner. 
 
ANTICLINAL: Antiklinal, det å helle i to motsatte 
retninger; forekomme i rette vinkler på en gitt 

overflate, eller i periferien, omkretsen av et 
planteorgan.  
 
ANTICOAGULANT: Antikoagulant, substans 
(f.eks. EDTA, SPS, Heparin er en naturlig anti-
koagulant, mens Warfarin produseres syntetisk) 
som hindrer blodlevring (clotting). 
 
ANTICOAGULIN: Sekresjon hos enkelte para-
sittiske dyr som forhindrer eller nedsetter 
koaguleringen av vertens blod.  
 
ANTICODING STRAND: Se: Antisense strand. 
 
ANTICODON: Antikodon, sekvens med tre 
nukleotider (nukleotid triplett) på transfer RNA 
(tRNA) som er komplementær til en spesifikk 
nukleotid-triplett (kodon) på messenger RNA 
(mRNA) som den binder seg til gjennom base-
paring under translasjonen. Se: Base pairing, 
Codon, RNA og Translation. 
 
ANTICRYPTIC COLOURATION: Antikryptisk 
farge, kamuflasjefarger eller fargetegninger hos 
en predator som ligner omgivelsene for å gjøre 
seg mindre iøynefallende for et bytte. Se: Cryptic 
colouration og Procryptic colouration. 
 
ANTICUS (Frontal): Foran, som hører til eller 
som er mot fronten. Se: Frontal. 
 
ANTICYCLONE: Antisyklon, et område med høy-
trykk ved havnivå, eller et vindsystem rundt et 
slikt høytrykksenter; den roterende luftstrøm som 
utgår fra et slikt høytrykkssenter er på den 
nordlige halvkulen en rotasjon med klokken, på 
den sørlige halvkule, mot klokken. Se: Cyclonic. 
 
ANTIDIURETIC HORMON (ADH, Vasopressin): 
Antidiuretisk hormon, vasopressin, hormon som 
sekreres av den bakre del av hypofysen (pituitary 
gland) og som stimulerer absorpsjonen av vann 
gjennom nyrene og derfor spiller en rolle i 
opprettholdelsen av blodets saltbalanse. 
Hormonet som stimulerer nyrene til å skille ut 
mindre vann for å kompensere for et varierende 
vanninntak, produseres av spesialiserte nerve-
celler i hjernens hypothalamus og transporteres 
med blod til hypofysen. Mangel på vasopressin 
medfører diabetes insipidus som medfører 
utskillelse av store mengder urin, og kan i praksis 
føre til nattevæting. 
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ANTIDOTAL: Som inneholder motgift. 
 
ANTIDOTE: (1) Motgift, medisin gitt eller tatt for å 
motvirke en gift; (2) Noe som motvirker en 
uheldig følelse eller situasjon.  
 
ANTIDROMIC: Det å bevege seg i en retning 
motsatt det normale. 
 
ANTIFREEZE MOLECULE: Frostvæske eller et 
stoff som produseres av en organisme for å 
forhindre at vev eller kroppsvæskene fryser når 
temperaturen er lavere enn 0oC. Mange dyr som 
lever i kalde omgivelser kan øke grad av sukker 
eller salter i blodet noe som øker den osmotiske 
konsentrasjonen og dermed senker under-
kjølingstemperaturen. Andre stoffer som glyserol, 
peptider og glykopeptider, sorbitol og ribitol, 
dannes spesifikt for dette formålet. Gjennom 
produksjon av glyserol kan enkelte organismer 
tåle ned til -60oC.  
 
ANTIGEN (Ag, Metabolic antigen, Somatic 
antigen): Antigen (antibody-generator), enhver 
substans som er fremmed for en organisme 
(kropp) og som fremkaller en immunrespons 
alene eller som et kompleks med et større 
molekyl, og som kan binde seg til produktet 
(antistoff eller T-celle) fra immunresponsen. En 
prosess som kan skje både in vivo og in vitro. 
Antigener som kan være løst eller partikulære, 
kan derfor sies å utgjøre enhver fremmed 
substans, men er vanligvis proteiner eller andre 
større molekyler (molekylvekt >1000) som 
induserer eller stimulerer dannelse av antistoff og 
spesifikke celleoverflate antigen reseptorer. De 
mest effektive antigener er proteiner og poly-
sakkarider da store molekyler er generelt mer 
antigene enn mindre. Reaksjonen antistoff-
antigen leder til slutt til destruksjon av antigenet. 
Den antigene determinantgruppen for kroppens 
reaksjon, er epitopen (Se: Epitope). Et gitt 
antigen har vanligvis mer enn én epitope. 
«Immunogen» benyttes ofte for å understreke at 
det er et antigen som benyttes i en 
immuniseringsprosedyre og som fremkaller en 
typisk immunrespons, «antigen» benyttes mer 
begrenset for substansen når den reagerer med 
antistoffer og lymfocytter. Tilføres antigenet slik 
at immunologisk toleranse oppstår (indusert, 
spesifikk blokkering av et senere immunsvar mot 
samme antigen), brukes uttrykket «tolerogen» 

om antigenet. «Heterologe antigener» er 
antigener som er forskjellig fra det antigen som 
ble brukt til immunisering, «heteroantigener» er 
antigener som kommer fra en annen art enn den 
som ble immunisert og «autoantigener» er 
antigener fra individet selv. Klassifikasjonen av 
enkelte grupper av mikroorganismer kan være 
basert på forskjeller i antigener mellom strainer. 
Se: Antibody, Hapten, Immunoglobulin og T-
lymphocyte. 
 
ANTIGENAEMIA: Tilstedeværelse av sirkuler-
ende antigener, f.eks. virusantigener, i blodsirku-
lasjonen. 
 
ANTIGEN-BINDING CELL (ABC): Antigenbind-
ende celle, enhver celle som f.eks. makrofager, 
som kan binde et spesifikt antigen eller 
forskjellige antigener. Se: Antigen. 
 
ANTIGEN-ANTIBODY COMPLEX (Immune 
complex): Antigen-antistoff kompleks, produktet 
av reaksjonen mellom et antigen og antiglobulin; 
immunkompleksene aktiverer komplement på 
klassisk måte. Se: Antibody, Antigen, Comple-
ment og Immune complex. 
 
ANTIGEN-BINDING CAPACITY: Antigenbind-
ings kapasitet, kapasiteten et antistoff (eller anti-
stoff blanding) har til å binde seg med antigener. 
Se: Antigen. 
 
ANTIGEN CHALLENGE: Dose av antigener som 
blir gitt til en organisme en tid etter en tidligere 
(primær) immunisering med det samme anti-
genet. Se: Antigen. 
 
ANTIGEN DELETION: For mikroorganismer, tap 
av antigener pga. mutasjoner eller tap av plas-
mider. Se: Antigen og Plasmid.  
 
ANTIGEN GAIN: For mikroorganismer, dann-
else av nye antigene determinanter pga. muta-
sjoner, opptak av et plasmid eller bakteriofag. Se: 
Antigen og Plasmid. 
 
ANTIGENIC: (1) Immunogenisk, som har evnen 
til å fungere som et antigen, dvs. indusere en 
immunrespons; det som angår antigener; (2) 
Antigenisk, det å fremvise seksuell dimorfisme. 
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ANTIGENIC COMPETITION: En konkurranse 
som medfører reduksjon (inhibering) i en 
immunrespons mot et antigen (eller determinant) 
pga. en samtidig immunrespons mot et annet 
antigen (eller determinant); en form for naturlig 
immun undertrykkelse. Se: Antigen. 
 
ANTIGENIC CONVERSION: Dannelse av spesi-
fikke cellulære antigener på normale celler som 
resultat av en virus infeksjon. Se: Antigen. 
 
ANTIGENIC DETERMINANT (Determinant 
group, Epitope): Antigenisk determinant, epitop, 
den del av et antigen-makromolekyl som en 
spesifikk immunrespons er rettet mot; det sted 
der antistoffet er indusert fra og hvor det binder 
seg til. Hos dyr vil de fleste antigener bestå av 
mange epitoper samtidig. Steder som er 
eksponert (på overflaten) har høyere «antigen-
isitet» enn de som er mindre eksponert. Se: 
Antigen, Epitope og Paratope. 
 
ANTIGENIC DRIFT (Immunological drift): 
Gradvis forandring over tid i overflate antigenene 
til en patogen mikroorganisme eller virus, f.eks. 
influensa A virus, i samme vert, eller antigene 
forandringer ved hyppig overførsel mellom 
individer av den naturlige verten. Se: Antigen og 
Antigenic shift.  
 
ANTIGENIC SHIFT: Antigen variasjon som er 
assosiert med utviklingen av pandemiske virus 
strainer (subtyper, f.eks. av influensa A virus) 
som bærer nye overflate antigener. Disse nye 
subtypene er antigenetisk urelaterte til de 
tidligere typene; forandringen er bl.a. antatt å 
skyldes rekombinasjoner mellom virus fra men-
nesker og fra dyr som har forskjellig overflate-
antigener. Se: Antigen og Antigenic drift. 
 
ANTIGENICITY: Antigenisitet, kapasitet til å 
fungere som et antigen; evnen et antigen har til å 
indusere en immunrespons og reagere med 
spesifikke antistoffer og/eller T-celle reseptorer. 
Se: Antigen og T-lymphocyte. 
 
ANTIGENIC SHIFT: Plutselig, stor og markert 
forandring i overflateantigenene til en fremmed 
substans eller mikroorganisme. Se: Antigen 
 

ANTIGENIC SITE: Region på 5 - 10 aminosyrer 
på et antigen som antistoffer produseres mot. Se: 
Antigen 
 
ANTIGENIC VARIATION: Antigenisk variasjon, 
suksessive forandringer i overflateantigenene til 
visse mikroorganismer som gir opphav til flere 
forskjellige typer antigener, noe som kan skje fort 
i én vert eller over lengre tid i en vertspopulasjon. 
Fenomenet skyldes at overflateantigener i 
populasjoner av f.eks. Borrelia spp. og influensa 
virus, og visse arter av Leishmania, Neisseria, 
Trypanosoma eller Plasmodium, varierer for å 
unnslippe de immunologiske forsvarsmeka-
nismene fra vertens side. Spesielt virus har stor 
evne til å endre overflateantigenene. Fenomenet 
forhindrer at verten gjenkjenner patogenet slik at 
det ikke ødelegges av vertens immunsystem. 
Hos afrikansk sovesyke (trypanosomosis) skjer 
det en sekvensiell uttrykning av gener som koder 
for forskjellige overflateglykoproteiner (VSG, 
Variant Surface Glycoproteins). Det medfører at 
en del (i det minste) av parasittpopulasjonen kan 
unnslippe de immunologiske reaksjonene fra den 
infiserte verten. Se: Antigen og Trypanosomosis. 
 
ANTIGEN PRESENTATION: Antigen presenta-
sjon, prosessen der celler uttrykker antigenet på 
sin overflate i en form slik at det kan bli gjenkjent 
av en T-lymfocytt. Antigenet må da være enten 
assosiert med klasse I (for presentasjon til cyto-
toksiske T-lymfocytter) eller klasse II (for 
presentasjon til hjelpe T-lymfocytter) vevsfor-
likelighets molekyler som er tilstede på celle-
overflaten. Se: Antigen og T-lymphocyte. 
 
ANTIGEN-PRESENTING CELL (APC): Antigen 
presenterende celle, f.eks. en makrofag der 
antigen er bundet til cellens membraner i en form 
som gjør at når de presenteres for spesielle typer 
av T-lymfocytter, aktiveres disse T-cellene som 
del av immunresponsen. En direkte reaksjon 
mellom T-cellene og antigenet er mer sjeldent. 
Den antigenpresenterende cellen tar opp i seg 
antigenet, f.eks. et fremmed protein, bearbeider 
det og presenterer peptid fragmenter på 
overflaten i et kompleks med MHC klasse II av 
vevsforlikelighetsproteinene. APC som har MHC 
klasse II celleoverflateantigener, omfatter makro-
fager, dendritiske celler, Langerhans celler og 
Kupffer celler. Se: Antigen og T-lymphocyte. 
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ANTIGENY: Refererer til seksuell dimorfisme. 
Se: Sexual dimorphism. 
 
ANTIHISTAMINE: Antihistamin, medikament 
som inhiberer effekten av histamin i kroppen og 
som derfor benyttes til å dempe symptomene ved 
allergiske reaksjoner, slik som f.eks. feber.   
 
ANTIHORMONE: Antihormon, stoffer som blok-
kerer funksjonen til et hormon. Se: Hormone. 
 
ANTI-HYBRIDIZATION MECHANISM: Se: Re-
productive isolation. 
 
ANTIMATTER: Antimaterie, materie som består 
utelukkende av antipartikler av normal materie. Et 
antihydrogen atom ville bestå av en kjerne med 
et antiproton og et sirkulerende positron. Anti-
materie er ikke påvist i universet. Se: Anti-
particle. 
 
ANTIMERE: Høyre og venstre halvdel av et 
bilateralt symmetrisk objekt; homologe deler i en 
rekke gjentatte segmenter arrangert rundt en 
akse (som i radiærsymmetriske dyr).   
 
ANTI-MESSENGER DNA (cDNA): DNA tråder 
(amDNA) kopiert fra mRNA gjennom bruk av 
RNA avhengig DNA polymerase (Se: Reverse 
transcriptase) under en prosess kalt revers tran-
skripsjon. Se: cDNA og Reverse transcription. 
 
ANTIMETABOLITE: Antimetabolitt, noe som 
påvirker, inhiberer eller ødelegger den normale 
cellulære metabolismen eller metabolismens 
produkter (metabolittene). 
 
ANTIMICROBIAL AGENT: Antimikrobisk agens, 
naturlig eller kunstig stoff som forhindrer 
(inhiberer) veksten eller dreper mikroorganismer. 
 
ANTIMITOTIC: Antimitotisk, fysiske eller kjemisk 
agens som medfører et konstistent avik fra den 
normale mitotiske syklus. 
 
ANTIMONY: Antimon (Sb), grunnstoff (atomnr. 
51) som tilhører gruppe V i det periodiske 
system. Atommassen (u) er 121,8, smeltepunktet 
630,5oC og kokepunktet 1 380oC. Antimon har 
mange allotroper, den stabile formen er et blå-
hvitt metall. Metallet har en rekke bruksområder i 

legeringer. Antimon brenner i luft, men er 
upåvirket av vann og svake syrer. 
 
ANTIMORPH: Innen genetikk, antimorf, gen som 
produserer den motsatte effekt av vill-typen; 
mutant allel som inhiberer et nedarvet (ancestral) 
allel. Se: Wild type. 
 
ANTIMUTAGEN: Antimutagen, stoff som ned-
setter de spontane eller induserte mutasjons-
ratene eller påvirker mutasjonshyppigheten. 
 
ANTIMUTATOR GENE: Antimutasjons gen, gen 
som senker den spontane eller induserte muta-
sjonsraten. 
ANTING: Adferden hos fugl når de plukker opp 
og plasserer maur mellom fjærene eller på 
huden, antagelig for at utskilte stoffer fra 
maurene fungerer som avskrekking eller desin-
feksjonsmiddel mot ektoparasitter. 
 
ANTIOXIDANT: Antioksidant, kjemisk stoff som 
inhiberer eller demper oksidasjonsprosessene 
som kan forårsake f.eks. tidlig aldring, kreft, 
hjertesykdommer eller leddproblemer (leddgikt, 
arthritis). Antioksidanter, vanligvis organiske 
substanser, benyttes ofte til å forhindre eller 
nedsette harskning av mat, fett, oljestoffer eller 
andre varer og materialer, som skyldes til-
stedeværelsen av molekylært oksygen. Anti-
oksidanter er kjent for å reversere, forhindre eller 
begrense skader forårsaket av frie radikaler (Se: 
Free radical). Noen antioksidanter inhiberer 
oksidasjonsreaksjonene gjennom å fjerne oksy-
gen. Naturlig forekommende antioksidanter 
omfatter vitamin E og β-karoten som begrenser 
skader på celler og vev som forårsakes av 
fremmede substanser i kroppen. 
 
ANTIPARALLEL: Innen genetikk, antiparallell, 
term som beskriver den motsatte orienteringen til 
de to DNA trådene i dobbelt-spiralen, 5'-enden 
på den ene tråden sammenfaller med 3'-enden til 
den andretråden. Se: DNA. 
 
ANTIPARTICLE: Antipartikkel, partikkel som til-
svarer en annen partikkel med samme masse og 
spinn, men for andre egenskaper (ladningstall), 
har like, men motsatte verdier. Teorien om de 
fundamentale vekselvirkningene i naturen postu-
lerer at for hver type elementærpartikkel finnes 
det en antipartikkel. En kollisjon mellom en 
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antipartikkel og partikkel kan lede til annihilasjon.  
Eksempler på partikler og antipartikler er 
elektronet og positronet (antielektronet), protonet 
og antiprotonet, og positive og negative ladete 
pioner. Se: Pion og Quark. 
 
ANTIPATHETIC: (1) Antipatisk, motvillig, fiendlig 
innstilt, det å ha en naturlig sterk aversjon 
(hostile, repugnance); (2) Som forårsaker en 
følelse av motvilje, antipati. 
 
ANTIPATHETIC SYMBIOSIS: Antipatisk symbi-
ose, symbiose som er fordelaktig kun for én av 
symbiontene. Se: Symbiosis og Mutualism. 
 
ANTIPHYTE: Antifytt, den generasjonen hos 
planter med generasjonsveksling som produserer 
gameter. 
 
ANTIPODAL: (1) Diametralt motsatt, lokalisert på 
motsatt side; (2) Innen geografi, antipodal er 
antipoden til et ethvert punkt på jordens overflate 
som er diametralt motsatt for det. Et par punkter 
er antipodale til hverandre hvis de ligger slik at en 
rett linje mellom dem passerer gjennom jordens 
sentrum (Se: Geomagnetic pole). 
 
ANTIPYRETIC: Antipyretisk, feberstillende (mid-
del), kjemikalie som reduserer feber ved å senke 
kroppstemperaturen.  
 
ANTISENSE STRAND (Anticoding strand, 
Antisense DNA, DNA antisense strand, 
Negative-sense, Non-coding DNA strand, 
Noncoding strand, Template strand, Tran-
scribed strand): Innen genetikk, antikodende 
tråd, «antisense» tråd, den DNA tråden som er 
ansvarlig for det mRNA som senere translateres 
til et protein eller polypetid. Den kodende DNA 
tråden er komplementær til den antikodende 
DNA tråden (Se: Coding strand og Sense 
strand). Det er altså «antisense» tråden som 
tjener som templett for proteinsyntesen og 
mRNA. Det umiddelbare produktet av transkrip-
sjonen er et RNA transkript som inneholder en 
sekvens av nukleotider som er lik «sense» 
tråden, bortsett fra at uracil benyttes istedenfor 
thymin for nukleotid sekvensene. Det er mRNA, 
det endelige genproduktet, som viser til hvilken 
tråd i dobbelt-trådet DNA (dsDNA) som skal 
benevnes «antisense» eller «sense». Med andre 
ord, «antisense» og «sense» sees i forhold til det 

spesielle RNA transkript det dreier seg om, og 
ikke DNA tråden som helhet. De fleste organis-
mer med store genomer, benytter begge trådene 
som templett for forskjellige RNA transkriper på 
forskjellige steder langs samme DNA molekyl. 
«Sense» tråden tilsvarer bare nesten det endelig 
mRNA, da de fleste eukaryotiske RNA tran-
skripter gjennomløper en form for bearbeiding før 
det benyttes i protein syntesen. Typisk sett 
involverer det fjerning av intronene fra det 
opprinnelige RNA transkriptet (Se: Introns) og et 
tillegg på endene av denaturert guanin ved 5’ 
enden og adenosin monofosfater (polyadeny-
lation) ved 3’ enden gjennom en process kalt gen 
spleising (Se: Splicing). Sluttproduktet er 
budbringer RNA (messenger RNA, mRNA) som 
forlater kjernen for den videre translasjonen i 
ribosomene. Se: DNA, Coding strand, RNA og 
Sense strand.  
 
ANTISEPSIS: Antisepsis, metodisk bruk av 
bakteriedrepende midler ved sårbehandling for å 
motvirke betennelse og forråtnelse; profylaktisk 
eller terapeutisk behandling av vev fra men-
nesket eller dyr med antiseptika, for å stoppe 
eller inhibere bakterievekst i sår. Se: Disinfection. 
 
ANTISEPTIC: Antiseptikum, infeksjonshindrende 
middel, ethvert kjemisk stoff som har evnen til å 
inhibere, fjerne eller drepe, mikroorganismer som 
kan gi sykdommer, forråtnelse og betennelse. 
Antiseptiske stoffer er mildere enn desinfeksjons-
midler og skader normalt ikke levende vev. Se: 
Disinfect. 
 
ANTISERUM (Immune serum): Antiserum, 
serum fra dyr eller mennesket som inneholder 
antistoffer som er spesifikke for én eller flere 
antigener; immunserum (immunglobulin frak-
sjonen) som inneholder et høyt nivå av 
immunglobuliner mot spesielle antigener pga. av 
en immunisering mot disse. Antisera fra disse 
kan deretter bli injisert i en organisme for å oppnå 
en kortvarig, passiv immunitet mot en spesifikk 
sykdom eller for å behandle en pasient uten 
immunitet. Monoklonalt antiserum inneholder 
homogene antistoffer og dannes ved å inokulere 
et dyr med antistoffproduserende hybridoma 
celler. Se: Hybridoma. 
 
ANTITHETICAL: (1) Livssyklus der det enten er 
en veksling mellom haploide og diploide gene-
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rasjoner eller en veksling mellom morfologisk 
forskjellige generasjoner; (2) Direkte motsatt, 
gjensidig uforenlig, inkompatibel (contrast, oppo-
sition); som inneholder retoriske antiteser (Se: 
Antithesis). 
 
ANTITHESIS: (1) Motsetning, ting som er det 
direkte motsatte av noe annet; retorisk eller 
skriftlig påstand der det fremsettes motsatte 
ideer, retoriske antiteser; (2) Antitese, avvis-
ningen eller benektelsen av en tese som det 
andre stadiet i en prosess av dialektisk argu-
mentasjon eller tankegang (resonnement) (Se: 
Dialectic, Synthesis og Thesis). 
 
ANTITOXIN: (1) Antitoksin, ethvert stoff som 
nøytraliserer et toksin; (2) Antistoff som er produ-
sert som respons mot et spesifikt toksin, dvs. 
antistoff som nøytraliserer eller inaktiverer et 
spesifikt toksin. Antitoksinene opphever gift-
virkningen av en rekke bakterietoksiner som 
fremkaller alvorlige sykdommer hos mennesket. 
 
ANTITROPISM: Antitropisme, vekstorientering 
hos planter slik at planten vrir seg motsatt solens 
bane på himmelen. Se: Tropism. 
 
ANTITYPE: Motsatt type, et korresponderende 
eksemplar til typen av en art, tatt samtidig på 
samme sted som typen (men har ingen rang i 
Koden, Se: Code). 
 
ANTIVIRAL AGENT: Antiviral agens, stoff som 
motvirker, dreper eller inhiberer, virus og dermed 
benyttes mot virusinfeksjoner hos mennesket. 
Kroppens naturlige antivirale agenser omfatter 
f.eks. interferoner som også kan fremstilles via 
genmanipuleringer. Andre stoffer kan være 
acyclovir som benyttes mot herpesvirus og AZT 
(zidovudine) som benyttes mot HIV infeksjoner.  
Se: Antiviral drug. 
 
ANTIVIRAL DRUG: Antiviral medikament (medi-
sin), stoff som inhiberer spredningen (Se: Proli-
feration) av virus. Se: Antiviral agent. 
 
ANTIZOEA: Antizoea, det første frittsvømmende 
larvestadium hos enkelte stomatopoder (Haplo-
carida). 
 
ANTLER: Gevir, utvekster på skallen hos alle 
hanndyr (unntatt Hydropotes inermis) innen 

familien Cervidae, hovdannende pattedyr.  
Hunnen mangler vanligvis gevir, men unntak 
finnes som hos rein der simlene (reinkollene) 
bærer gevir, men noe mindre enn hos hannen.  
 
ANTONYM: Antonym, ord som betyr det mot-
satte av et annet ord. Se: Acronym. 
 
ANTRORSE: Rettet eller som lener seg fremover 
eller oppover. Se: Detrorse og Retrorse. 
 
ANTRUM: Hult sted, hulrom, grop. 
 
ANUCLEATE: Det å mangle cellekjerne, f.eks. 
mangler pattedyrenes røde blodlegemer kjerner 
(anukleær). Se: Nucleus. 
 
ANURAL: Det å mangle hale. 
 
ANURIA: Bortfall eller ikke i stand til å utskille 
urin. 
 
ANUS: Endetarmsåpning (anus), den bakre 
åpning av tarmkanalen der uabsorbert mat, 
ekskresjonsprodukter og bakterier blir utskilt fra 
kroppen. Hos enkelte virvelløse dyr brukes også 
den bakre delen av tarmkanalen til respirasjon. 
Se: Alimentary canal, Intestine og Uropore. 
 
ANXIETY: Engstelse, uro, bekymring. 
 
ANXIOUS: Som er engstelig, urolig, ivrig. 
 
A.O.: Forkortelse for: Og andre, blant andre. 
 
AORTA: Aorta, hos de høyere pattedyrene, 
hovedpulsåren (arterien), den dorsale blodåren 
som frakter oksygenrikt blod ut fra hjertet 
(venstre ventrikkel) til hele kroppen (bortsett fra 
lungene) gjennom forgrening i stadig mindre årer. 
 
AP.: Se: Apud. 
 
AP- (Apo-, Aph-): Prefiks som betyr bort fra, fra 
hverandre. 
 
APANDROUS: Som mangler eller som ikke har 
funksjonelle, hannlige kjønnsorganer. 
 
APART: (1) Avsides, avsondret, være adskilt i 
posisjon, sted eller tid; på en liten avstand; (2) 
Oppsplittet i to eller flere stykker, deler; (3) Satt til 



 

103 

side, ekskludert fra betraktning (aside); reserve; 
(4) Adskilt, separat enhet eller ting (inde-
pendently). 
 
APAT(H)ETIC COLOURATION (Camouflage, 
Disruptive behaviour, Disruptive colouration): 
Kamuflasjefarge, beskyttelsesfargene hos bytte-
dyr som benyttes for å lure predatorer. Omfatter 
det å imitere en annen art, eller spesielt de 
fargemønstre som kamuflerer kroppen eller 
kroppsdelenes konturer noe som sinker både 
oppdagelsen og gjenkjennelsen av dyret. 
 
APATHETIC: (1) Følelsesløs, det å føle eller vise 
lite eller ingen bevegelse, emosjon (spiritless, 
unresponsive); (2) Kald, sløv, det å føle eller vise 
mangel på interesse eller bekymring (indifferent). 
 
APEAK: Rett opp ned, loddrett; nesten loddrett 
posisjon eller retning. 
 
APC: Se: Antigen-presenting cell. 
 
APERIENT (Laxative): Mildt avføringsmiddel, 
laksativ, middel som stimulering tømming av 
tarmen. 
 
APERIODICITY: (1) Aperiodisitet, ikke-periodi-
sitet, irregulær tilsynekomst; (2) Som ikke har 
periodiske vibrasjoner; oscillerer ikke. 
 
APERTURE: (1) Apertur, (liten) åpning, gap, hull, 
spalte (hole, gap, slit); (2) Blenderåpning, 
justerbar åpning i et optisk apparat (kamera, 
teleskop) som man kan begrense lysmengden 
(eller annen form for stråling) med som passer 
gjennom en linse eller på et speil; (3) Diameteren 
på en blenderåpning; (4) Diameteren på et 
objektiv eller teleskop.  
  
APES: Aper, menneskeaper (anthropoider), 
menneskets nærmeste evolusjonære slektninger 
som omfatter: (a) Gibboner, små aper i familien 
Hylobatidae (søstergruppen til de store apene 
(Hominidae) som omfatter minst 18 arter i fire 
slekter), (b) orangutanger i slekten Pongo (store 
arboreale menneskeaper som omfatter to arter 
endemiske for Borneo (Borneo orangutang P. 
pygmaeus) og Sumatra (Sumatra orangutang P. 
abelii) i Asi, og (c) sjimpanse og gorilla i 
henholdsvis slekten Pan (dvergsjimpanse P. 
paniscus og sjimpanse P. troglodytes) og slekten 

Gorilla (vestgorilla G. gorilla og østgorilla G. 
beringei) i Afrika. Se: Monkeys. 
 
APEX: (1) Apeks, topp, toppunkt, spiss, tipp, 
høyeste punkt i et objekt, struktur eller 
geometrisk figur, motsatt basis eller festet; (2) 
Den høyeste grad eller nivå som kan oppnås (i et 
hierarki); (3) Tiden eller perioden for de maksi-
male prestasjoner eller måloppnåelse. 
 
APHAGIA: Ikke istand til å svelge. 
 
APHANIC SPECIES: Se: Sibling species. 
 
APHANIPTERA: Et eldre navn på lopper (fleas; 
Siphonaptera). Se: Flea. 
 
APHAPTOTROPIC: Det å ikke bli influert av eller 
responde på berøring eller kontakt stimulus. 
 
APHANISM: (1) Afanisme, reduksjon eller tap av 
et organ eller struktur som var til stede i både 
unge og voksne av den opprinnelige stammen; 
(2) I Oldtidens mysterier var det legender om død 
av helteguder, lik og oppstandelse; tildekningen 
av en slik død kropp av de som står for drapet, 
kalles afanisme.  
 
APHANTOBIONT: Afantobiont, ultramikroskop-
isk organisme. 
 
APHARYNGEATE CERCARIA(E): Haleikte (cer-
carie) som utvikler seg til dattersporocyster i 
snegler. Se: Sporocyst. 
 
APHASIA: Afasi, helt eller delvis tap av evnen til 
å uttrykke eller forstå det talte eller skrevne ord, 
forårsaket av en hjerneskade, vanligvis pga. 
hjerneslag eller infeksjon. 
 
APHASIC LETHAL: Innen genetikk, mutasjon 
som kan medføre død til enhver tid i utviklings-
forløpet. 
 
APHELIOTROPISM (Negative heliotropism): 
Afeliotropisme, orienterende respons vekk fra 
sollyset. Se: Heliotropism og Tropism. 
 
APHERCOTROPISM: Aperkotropisme, orien-
terende respons som resulterer i en bevegelse 
bort fra en eller annen hindring. Se: Tropism. 
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APHIDICOLOUS: Som lever mellom popula-
sjoner av plantelus (aphider). 
 
APHIDIVOROUS: Som eter plantelus, bladlus 
(Se: Aphis). 
 
APHIS: Bladlus (Aphidoidea), små insekter (1 -10 
mm lange) som lever av å suge saften ut av 
planter. Bladlus kan ha mange generasjoner 
hvert år å utgjøre alvorlige skadedyr innen 
plante- og fruktproduksjon; ca. 250 av de 4 000 
artene er plagsomme for hageiere, i landbruk og 
skogbruk. På nåletrær lever bartrelus (familien 
Adelgidae) og barklus (familien Lachnidae). 
Andre grupper kan leve på planterøtter eller i 
galler. Den største gruppen bladlus lever på 
løvtrær. Bladlusbestanden holdes delvis nede 
fordi andre dyr predaterer på dem, de viktigste av 
disse er marihøner, blomsterfluelarver, nett-
vinger og entomopatogeniske sopp som Lecani-
cillium lecanii og Entomophthorales. Maur 
derimot lever i symbiose (samspill) med bladlus 
da de beskytter dem, gjerne i kolonier på 
blomsterstengler da mange arter bladlus utskiller 
«honningdugg», et sukkerholdig ekskrement som 
er ettertraktet av maur. 
 
APHONIA: Afoni, ingen lyd, tap av stemme; 
primærårsaken er en bilateral ødeleggelse av 
nervene til eller i strupehodet.  
 
APHORISM: Aforisme, gullkorn, bevingete ord, 
litterære sitater; kortfattet, konsis prosasetning 
som uttrykker en tanke innen spesielt kunst, 
moral eller vitenskap i grenselandet mellom poesi 
og filosofi.   
 
APHOTIC ZONE (Bathypelagic zone): Afotisk 
zone, uten lys, de dype områdene (< 300m) i hav 
og innsjøer der lyset ikke trenger ned i 
tilstrekkelig mengde for fotosyntese; havdybdene 
der lysintensiteten er uten biologisk betydning. I 
den afotiske sonen forekommer ingen levende 
alger eller fytoplankton, kun rovdyr eller 
organismer som eter sedimenter og avfall fra den 
eufotiske sonen, dvs. er avhengig av energi-
tilførsel fra sonen over. Den afotiske sonen 
inkluderer bathyal -, abyssal - og hadal sonen. 
Se: Dysphotic zone, Euphotic zone, Light, Photic 
zone, Stratification (of lakes) og Zonation of the 
sea. 
 

APHOTOTAXIS: (1) Afotaxis, mangel på foto-
taxis, ingen rettet respons på lysstimulus hos en 
bevegelig organisme (Se: Taxis og Phototaxis); 
(2) Se: Negative phototaxis og Taxis. 
 
APHOTOTROPISM (Negative phototropism): 
Afototropisme, negativ fototropisme, orienterende 
respons bort fra lys. Aphototropic, vende seg bort 
fra lys. Se: Tropism. 
 
APHOTOTROPIC: Afototrofisk, mangel på en 
orienterende respons på lysstimuli. Se: Tropism.  
 
APHRODIASIC HORMONE: Afrodisiakum, fero-
mon som forenkler eller tilrettelgger for paring, 
kopulasjon. 
 
APHTHOUS FEVER: Se: Foot-and-mouth dis-
ease. 
 
APHYDROTAXIS (Aphydrotactic): 1) Aphydro-
taxis, mangel på en rettet respons hos en 
bevegelig organisme på vann eller fuktighet; (2) 
Rettet reaksjon hos en bevegelig organisme bort 
fra fuktighet. Se: Taxis. 
 
APHYTAL: Afytisk, områder uten plantevekst, 
spesielt områder uten planter på bunnen av 
innsjøer. Se: Azoisk. 
 
APHYTAL ZONE: Afytal sone, vanndybdene der 
lyset er for svakt for fotosyntese. Se: Azoisk. 
 
APHYTIC: Den geologiske tidsperioden forut for 
tilsynekomsten av landplantene på jorden. Se: 
Archaeophytic, Caenophytic, Eophytic, Meso-
phytic og Paleophytic. 
 
APIAN: Bie, bier (Apiformes), mer eller mindre 
hårete broddvepser (Aculeata) som lever av 
blomsterstøv (pollen) og nektar. Bier har stor 
betydning som pollinerere. Sammen med 
graveveps (Spheciformes) utgjør biene over-
familien Apoidea. Bier omfatter ca. 200 arter i 
Norge i sju familier: Stenotritidae, korttungebier 
(Colletidae), gravebier (Andrenidae), markbier 
(Halictidae), blomsterbier (Melittidae), buksamler-
bier (Megachilidae) og langtungebier (Apidae) 
(bl.a. humler og honningbier). 
 
APIARY: Området der bier holdes; en samling av 
honningkuber for produksjon av honning.  
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APICAD: Mot apeks. Se: Apex. 
 
APICAL: (1) Apikal, topp, spiss, relatert til eller 
lokalisert ved tuppen, apeks (Se: Abapical); (2) 
Innen lingvistikk, relatert til eller som er artikulert 
med tunge-spissen.  
 
APICAL MERISTEM: Apikalt meristem, plante-
celler som vokser ut på enden av en gren eller rot 
og skaper nytt vev. Se: Meristem. 
 
APICULATE: Det og avsluttes brått i en kort, liten 
og skarp, distinkt spiss. 
 
APICULTURE (Beekeeping): Biavl, bierøkt, biavl 
som benytter honningbier (Apis), en slekt av 
årevinger som hører til familien langtungebier, til 
produksjon av honning (nektar) og for pollinering. 
Se: Apian. 
 
APICULUS: Enhver liten spiss, topp eller punkt. 
 
APITOXIN: Hovedbestanddelen i bienes gift. Se: 
Venom. 
 
APIVOROUS: Som eter bier, det å ete bier. 
 
APLANETIC: Aplanetisk, ikke mobil eller det å 
mangle et bevegelig stadium, spesielt angående 
visse alge- og soppsporer. 
 
APLANETISM: Aplanetisme, innen optikk, frihet 
fra sfæriske avvikelser, forvrengninger.  
 
APLANOGAMETE: Aplanogamet, ubevegelig 
gamet, det i motsetning til en planogamete, 
bevegelig gamet. Se: Gamete, Planogamete og 
Zoogamete. 
 
APLANOSPORE: (1) Aplanospore, aseksuell, 
ikke-mobil spore dannet gjennom foryngelse hos 
visse alger ved å utvikle en ny cellevegg 
forskjellig fra foreldercellen, det til forskjell fra en 
akinet (Se: Akinete, Hypnospore og Zoospore); 
(2) En ikke-mobil aseksuell spore produsert i et 
sporangium his visse sopp (f.eks. Mucoraceae) 
(Se: Sporangium). 
 
APLASIA: (1) Ufullstendig eller mangelfull ut-
vikling; (2) Aplasi, fravær eller stopp i utviklingen 
av en struktur, vev, organ eller egenskap (Se: 
Hypoplasia). Se: Agenesis. 

APNEUSTIC: Det å mangle ytre pusteorganer, 
eller (vann)insekter som mangler spirakler.  
 
APO-: Prefiks som betyr bort fra. 
 
APOAMPHIMICT: Biotype som reproduserer 
hovedsakelig gjennom apomixis, men også 
seksuelt. Se: Apomixis. 
 
APOBIOTIC: Enhver forandring som fører til 
forminskede celler eller redusert vev. 
 
APOCENTRIC: Det som avviker fra den originale 
type. Archecentric, det som refererer til den 
originale type. 
 
APOCRATIC SPECIES: Opportunistisk art. Se: 
Opportunistic species. 
 
APOCRINE SECRETION: Apokrin sekresjon, 
sekresjon av materiale fra en celle som resulterer 
i tap av deler av plasmamembranen da plasma-
membranen danner ekstracellulære membran-
bundne (sekresjons)vesikler, eller fra en kjertel 
(apokrin kjertel) der sekresjonen produseres via 
en disintegrering av kjertelens aktive celler. Den 
apikale delen av sekresjonscellen knipes av 
under prosessen og havner i lumen. Patte-
dyrenes brystkjertler er et godt eksempel. Se: 
Holocrine secretion, Lumen og Merocrine sec-
retion. 
 
APOCYTE: Apocytt, flerkjernet celle eller cyto-
plasmamasse. 
 
APODEME: En invaginasjon av kutikulae som 
tjener til feste for en muskel og som styrker 
kroppsveggen. Se: Cuticle. 
 
APODICTIC (Apodeictic, Apodicatl): Det å 
være innlysende, åpenbart uten motsigelse, 
kontradiksjon; klart, overbevisende bevist.  
 
APODOUS: Som er uten legger eller ben. 
Apodal, det å mangle føtter eller legger. 
 
APOENZYME: Apoenzym, inaktivt enzym som 
må assosieres med en spesifikt cofaktor-molekyl 
eller ion for å kunne fungere; proteindelen av et 
enzym hvortil et coenzym kan bli festet eller et 
enzym-cofaktor-kompleks som har mistet sin 
cofaktor og derfor er inaktiv. Se: Enzyme. 
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APOGAMETE: Apogamet, gamet dannet gjen-
nom apomiksis. Se: Apomixis. 
 
APOGAMY: Apogami, reproduksjon og utvikling 
av et embryo uten at fertilisering har skjedd; 
direkte utvikling av en sporofytt fra en gametofytt 
uten involvering av gameter og befruktning. Se: 
Apomixis og Euapogamy.  
 
APOGEE: (1) Høyde, topp, det fjerneste eller 
høyeste punkt, apeks (Se: Apex); (2) Innen 
astronomi, det punkt i banen til et himmellegeme 
rundt planeten jorden som er lengst fra jorden 
eller tilsvarende rundt et annet himmellegeme 
(Se: Perigee). 
 
APOGEOTROPISM (Negative geotropism): 
Apo-geotropisme, orienterende bevegelse rettet 
bort fra gravitasjonen; negativ geotropisme. Se: 
Negative geotropism og Tropism. 
 
APOGYNOUS: Som mangler eller ikke har 
funksjonelle, hunnlige reproduksjonsorganer. 
 
APOLEGAMY: Apolegami, selektiv avl, seksuell 
seleksjon ved avl. Apolegamic, paring basert på 
seksuell seleksjon. 
 
APOLYSIS: (1) Apolyse, kvittering som omfatter 
desintegrering eller destrobilering av gravide 
bendelmarkledd (proglottider, Se: Proglottid); (2) 
Adskillelsen av kutikkulaen fra epidermis hos 
leddyr og relaterte grupper. Se: Anapolytic, 
Apolytic og Cuticle. 
 
APOLYTIC: Avstøtingen av enkeltledd eller seg-
menter av ledd fra en bendelmark før eggene 
frigjøres. Se: Anapolytic og Proglottid. 
 
APOMEIOSIS: Apomeiose, sporogenese uten 
reduksjon av kromosomantallet under meiosen 
noe som gir opphav til apomixis. Se: Apomixis.  
 
APOMICT: Apomikt, organisme som reprodu-
serer aseksuelt; plante som er produsert eller 
produserer via apomiksis. Se: Apomixis. 
 
APOMICTIC PARTHENOGENESIS (Ameiotic, 
Pseudogamy): Apomiktisk partenogenese, 
reproduksjon uten reduksjonsdeling slik at 
avkommet har samme genetiske konstitusjon 

som moren og der alle er hunner. Se: Apomixis 
og Pseudogamy. 
 
APOMIXIS (Agamospermy): Apomiksis, repro-
duksjon uten befruktning slik som ved 
partenogenese eller apogami (Se: Apogamy og 
Parthenogenesis), spesielt hos diploide planter; 
reproduksjonsprosess som overfladisk sett ligner 
normal seksuell reproduksjon, men hvor ingen 
sammensmeltning (fusjon) av hunnlige og 
hannlige gameter forekommer (Se: Amphimixis). 
Under apomiksis utvikles nye individer fra 
ubefruktede egg eller somatiske celler, dvs. 
meiose, gamet dannelse og befruktning finner 
ikke sted selv om morfologisk differensierte 
strukturer kan dannes. Avkom produsert 
apomiktisk fra en gitt celle, er identisk med denne 
cellen. Apomiktisk reproduksjon omfatter to 
hovedtyper: (a) Agamospermi (Se: Agamogony), 
omfatter alle former for apomiksis hvor repro-
duksjon foregår gjennom aseksuelt produserte 
embryoer og frø. Befruktning forekommer aldri, 
vanligvis heller ikke meiose. Embryoet har 
generelt samme kromosomantall og samme 
genotype som morindividet hvis det ikke 
forekommer noen autosegregering (Se: Auto-
segregation). (Den enkleste form for agamo-
spermi er når embryoene utvikles direkte fra det 
diploide sporofyttvevet og gametofyttstadiet 
mangler), og (b) vegetativ reproduksjon, omfatter 
de tilfeller der de nye individer dannes fra en 
gruppe av udifferensierte eller differensierte 
celler, men hvor det ikke dannes hverken 
embryoer eller frø. Se: Amixis, Automixis, Hetero-
mixis og Homomixis. 
 
APOMORPHOUS: Se: Apomorphy. 
 
APOMORPH: Apomorf, avledet karakter eller 
karaktertilstand som har oppstått i løpet av 
evolusjonen. Innen kladistikk, et spesialisert og 
nytt evolusjonært karakteralternativ i en morfo-
klin, utviklingsserie, omvandlingsserie eller trend. 
Alle taksa har en blanding av plesiomorfe og 
apomorfe (derived) karakterer. Apomorfe karak-
terer er avledet fra eller forskjellig fra den 
opprinnelige tilstanden, og har dermed et evolu-
sjonært avansert karakteruttrykk. Apomorfi 
(apomorphy) er et relativt begrep, f.eks. i en serie 
a - a' - a'' er a' og a'' begge apomorfe sammen-
lignet med a, men a' er plesiomorf sammenlignet 
med a'' (Se: Synapomorphy, Autapomorphy og 
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Plesiomor-phy). En taksonomisk apomorfisk 
karakter er en «nylig» ervervet karakter eller 
karaktertilstand (evolusjonær egenskap) som er 
unik for en gitt art og for avkommet, og som kan 
benyttes både taksonomisk og fylogenetisk som 
kjennetegn på arten eller gruppen. Noen ganger 
skilles det mellom termene «apomorphic» som 
benyttes om de senest utviklede medlemmene av 
et taksa eller gruppe (Se: Derived), mens 
«apomorphous» benyttes for karakter-
alternativene i en omvandlingsserie, trend eller 
morfoklin. Giraffens lange hals er apomorfisk, 
forløperenes korte hals, plesiomorfisk, kryp-
dyrenes skjell er apomorfisk i forhold til den glatte 
kjertelhuden til amfibier, men plesiomorfisk 
sammenlignet med fuglenes fjær. Er apomorfiske 
karaktertrekk unike for en gruppe, benevnes de 
autapomorfe, hvis de deles mellom to eller flere 
grupper, synapomorfe. Slike karakterer definerer 
spesielt monofyletiske grupper eller klader som 
basisenheten innen kladistiske klassifikasjons-
systemer kalles. Se: Autapomorphy, Clade, 
Homology, Plesiomorphic, Stasimorphic og Syn-
apomorphy. 
 
APOPHASE: Apofase, perioden etter mitosen 
der cellen rekonstrueres, cellemaskineriet bygges 
opp og cellen oppnår sin normale størrelse. 
 
APOPHYTE: Apofytt, stedegent ugress som 
dukker opp etter en kultivering. 
 
APOPTOSIS: Apoptose, celledød, den naturlige 
prosessen som medfører cellers død, en prosess 
som opprettholder og fornyer vevet i en 
organisme. Celledød og den naturlige de-
struksjonen av «utvalgte» celler, spiller også en 
betydelig rolle under utformingen av vevet, 
organer og kroppen, og deres størrelse. Kreft er 
assosiert med en undertrykkelse av apoptose. 
Cellenekrose er forskjellig fra apoptose, da det er 
basert på celledød stimulert av toksiske sub-
stanser. 
 
APOROSE: Det å mangle hull, ikke porøs 
(imperforate). 
 
APOSEMATIC (Conspicuous colouration, 
Sematic colouration, Warning colouration): 
Apose-matisk, vernefarge, varselsfarge som har 
en beskyttende signalfunksjon mot predatorer, og 
som også kan inkludere bevegelser, lyd og lukt. 

Fargen dyret har signaliserer at det er giftig eller 
uspiselig for andre organismer. Se: Antiapose-
matic, Parasematic, Proaposematic, Pseudapo-
sematic, Sematic, Synaposematic og Warning 
behavior. 
 
APOSEMATISM: Aposematisme, vernefarger 
som avskrekkende signalfunksjon mot preda-
torer. Se: Aposematic og Sematic. 
 
APOSEME: Refererer til en populasjon der alle 
individene uansett taksa deler den samme 
varselsfargen. Se: Aposematic. 
 
APOSPORY: Apospori, utviklingen av en 
gametofytt direkte fra de diploide cellene i en 
sporofytt uten involvering av meiose eller spore-
dannelse (som hos visse bregner og moser). Se: 
Gametophyte og Sporophyte. 
 
APOSTATIC: Apostatisk, noe som avviker 
markert fra normen. Apostate, skyldig for 
apostasi, person som har oppgit og forlatt sine 
prinsipper, spesielt religion eller religiøs tro. 
 
APOSTATIC SELECTION: Apostatisk seleksjon, 
en form for negativ frekvens-avhengig seleksjon; 
en mekanisme som opprettholder polymorfismen 
i en genetisk polymorf populasjon der noen 
morfer er mer tallrike enn andre. Fenomenet 
oppstår når predatorene ignorerer den formen 
(morfen dannet gjennom mutasjon) hos en 
polymorf art av byttedyr som er visuelt forskjellig 
fra normen hos arten (Se: Apostatic). Ved 
aposematisk seleksjon predateres (basert på 
predatorens søkebilde, search image) den 
vanligste formen for arten hyppigere enn den 
relativt sjeldnere formen, noe som gir den sjeldne 
formen en selektiv fordel i populasjonen 
(predasjonsraten er relatert til formenes relative 
hyppighet). Det resulterer gjerne i en stabil 
(balansert) polymorfisme. 
 
A POSTERIORI: A posteriori, resoneringsmetode 
som ut fra erfaring forklarer årsakssammen-
henger eller generelle regler; en påstand grunnet 
på empirisk erfaring (ikke nødvendigvis fornuft) 
for å kunne slå fast om den er sann eller ikke. Se: 
A priori. 
 
A POSTERIORI WEIGHTING: A posteriori vekt-
legging, vektning av taksonomiske karakterer på 
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basis av deres tidligere beviste bidrag til å kunne 
etablere en god klassifikasjon. Se: A priori 
weighting. 
 
APOSYMBIOTIC: Symbiontfri, organisme som 
normalt opptrer i en symbiose, men som har blitt 
eksperimentelt frigjort fra sin partner, refererer 
vanligvis til mutualistiske symbionter. Se: Mutua-
lism. 
 
APOTOME: En del eller underavdeling som 
virker som å være adskilt fra det hele. 
 
APOTREPTIC BEHAVIOUR (Treptics): Trussel-
adferd, sosiale interaksjoner hvor et individ truer 
et annet individ av samme art til å trekke seg 
tilbake. Epitreptic behavior, sosial interaksjon hos 
dyr som omfatter å nærme seg og trekke seg 
tilbake, forhindre angrep.  
 
APOTYPE: Se: Type. 
 
APOTYPIC: Apotypisk, innen biologi, som 
varierer eller avviker fra den grunnleggende, 
typiske form eller norm. En hypotype med 
supplementære beskrivelser. Se: Heautotype og 
Type. 
 
APOTYPIC STATE: Innen kladistikk, avledet 
karaktertrinn i en transformasjonsserie. Se: 
Transformation series. 
 
APPARATUS: Apparat, enhver gruppe av deler 
eller strukturer som er forent sammen til en felles 
funksjon. 
 
APPARENT: (1) Tilsynelatende, øyensynlig slik, 
men ikke nødvendigvis; (2) Åpenbart, lett å forstå 
(obvious); (3) Tydelig, synlig, lett å se (visible). 
 
APPARENT MORTALITY: Se: Successive per-
centage mortality. 
 
APPARITION: (1) Tilsynekomst, det å bli synlig 
(appearance); (2) Skikkelse, gjenferd, skrømt, 
spøkelse (ghost, ghostly figure); (3) Uvanlig eller 
uventet syn eller fenomen (phenomenon).  
 
APPEARANCE: (1) Komme til syne, en tilsyne-
komst; måten noen eller noe ser ut; (2) Opptre, 
en opptreden, deltagelse i et offentlig arrange-
ment; inntrykket gitt av noe eller noen; (3) 

Utseende, skinn, det ytre; overfladisk aspekt; (4) 
Prosessen å komme til verden eller i bruk; (5) 
Omstendigheter, skjebne, lodd (appearances). 
 
APPEASEMENT (Appeasement behaviour, 
Submissive behaviour): Fredeliggjøring, pasi-
fisering, bileggelse, forsoning, ettergivenhet, 
formildelse, enhver form for adferd som demper 
aggresjonen fra et annet dyr av samme art 
istedenfor unnvikelse eller flukt. Denne adferden 
er gjerne ritualisert og kan omfatte spesielle 
positurer eller eksponering av svakheter. For 
eksempel kan aggressive strukturer som horn 
eller andre markeringer vendes bort og mer 
sårbare kroppsdeler eksponeres, for eksempel å 
legge seg og blotte buken. Dette kan forhindre et 
angrep eller stoppe en kamp mellom individer av 
samme dyreart. Slik adferd kan fremkomme 
under paringsritualer, hilseseremonier og ofte 
hos taperen etter en kamp. Se: Social inhibition. 
 
APPEASEMENT DISPLAY: Adferd som forsøker 
å forhindre et angrep ved å redusere angreps-
lysten eller utløse en ikke-aggressiv adferd hos 
motstanderen. 
 
APPEASEMENT SUBSTANCE: Sekresjon av 
attraktive substanser fra en sosial parasitt for å 
redusere aggresjonen hos vertsinsektet og som 
fremmer parasittens adgang til insektkolonien. 
 
APPENDAGE: (1) Vedheng, tillegg, tilbehør, på-
hegn; (2) Lemmer hos dyr, én av de parete 
strukturene som går ut fra hvert segment hos 
leddyr (Arthropoda). Tilsvarende strukturer finnes 
hos andre dyr. 
 
APPENDICLE: Et lite vedheng eller appendiks. 
 
APPENDICULATE: (1) Det å forme eller bære 
små vedheng; (2) Hos ikter, de tilfeller der den 
hale-lignende enden (ecsoma) kan trekkes inn i 
den fremre enden (soma). 
 
APPENDIX: (1) Vedlegg, supplement, bilag, noe 
festet til noe annet, spesielt en tekst som et 
tillegg i enden av en artikkel eller bok som 
inneholder viktig informasjon, men da utfyllende 
stoff til artikkelen eller bokens hovedtekst; (2) 
Appendiks, et supplerende eller ytterligere stykke 
eller del som er tilføyd den regulære strukturen; 
blindtarmsvedheng (appendix vermiformis), 
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avlang utvekst (vedheng) fra blindtarmen 
(cecum) som er tykktarmens poseformede første 
del (på ca. 6 - 8 cm hos mennesket). Blindtarm-
vedhenget er ekstra lange hos drøvtyggere som 
fordøyer cellulose, hos mennesket liten og utgjør 
en del av lymfesystemet og fungerer under de 
normale fordøyelsesprosessene. Blindtarmbe-
tennelse (appendicitt) er inflammasjoner i appen-
diks. Se: Cecum, Vermiform appendix og Vest-
igial organ. 
 
APPENDOTOMY: Tap av vedheng. Se: Appen-
dage. 
 
APPETENCE: Begjær; en sterk lyst eller ønske. 
 
APPETITE: (1) Appetitt, matglede, matlyst, en 
nødvendighet for å holde organismen i live (Se: 
Hunger); (2) Medfødt trang for noe (Se: Pre-
ference og Taste) 
 
APPETITIVE BEHAVIOUR: Leteadferd, målrettet 
adferd, enhver dyreadferd som leder til eller øker 
sannsynligheten for tilfredsstillelse av spesifikke 
ønsker som svar på indre behov. Se: Consum-
matory. 
 
APPLE: Eple, epletre (Malus pumila), løv-
fellende tre i rosefamilien (Rosaceae). Den 
søtlige kjernefrukten heter eple og er den mest 
dyrkede fruktsorten i tempererte strøk; modne 
epler kan være røde, gule eller grønne. Man 
antok at de over 7 000 kultivarene av eple stam-
met fra den europeiske arten villeple (Malus 
sylvestris), men man regner nå med at eplets 
primære stamfar er den sentralasiatiske arten 
Malus sieversii. Vanlige norske eplesorter er 
åkerø, rød gravensten, sunnered, aroma, lobo, 
discovery, James grieve, gala, red delicious, rød 
torstein, rød prins, Sävstaholm og transparent 
blanche. 
 
APPLICATION TO THE COMMISSION: Søknad 
til Kommisjonen, enhver zoolog kan sende et 
manuskript om et problem innen nomenklatur til 
Kommisjonen (Se: Code). Disse henvendelsene 
publiseres i «Bulletin of Zoological Nomencla-
ture». 
 
APPLIED SCIENCE (Applied research): An-
vendt vitenskap, anvendt forskning, fagdisipliner 
som benytter eksisterende kunnskap for å utvikle 

praktiske, nye og bedre løsninger for eksi-
sterende samfunnsproblemer. Se: Oriented basic 
research, Pure basic research og Science. 
 
APPLY: (1) Formelt fremheve seg selv som 
kandidat for en jobb; lage en formell søknad eller 
forespørsel (2) Være relevant, brukbar og 
anvendelig; sette i praktisk bruk; (3) Sette eller 
spre noe ut på en overflate; (4) Arbeide hardt, gi 
sin fulle oppmerksomhet til en oppgave.  
 
APPOINT: (1) Bestemme, fastsette noe, f.eks. 
sted eller tid; (2) Tilsette, ansette, utnevne, tildele 
en jobb eller rolle; (3) Bestemme bruken eller 
fordelingen av noe, en oppgave tildelt av eieren. 
 
APPORTION: Tilmåle, fordele, dele ut i henhold 
til en plan (allot). 
 
APPOSE: (1) Plassen motsatt eller plassen før; 
(2) Sette eller tilføye en ting til noe annet; sette 
side ved side (apposition, juxtaposition). 
 
APPRECIABLE: Merkbar, kjennelig, synlig, stor 
eller viktig nok til å bli observert. 
 
APPRESSED: Det å ligge flatt mot eller presset 
mot en struktur. Se: Adherent. 
 
APPROBATE. Godta, sanksjonere, tillate, aksep-
tere formelt; autorisere (approve, authorize).  
 
APPROPRIATE: (1) Passende, velvalgt, formåls-
tjenlig, særlig passende (fitting); (2) Tilvende seg, 
få kontroll over noe til eget bruk (ofte uten 
tillatelse). 
 
APPROVE: (1) Akseptere, bifalle, godkjenne, 
vedta, sanksjonere offentlig; være fornøyd med; 
(2) Innen zoologisk taksonomi, approbert navn 
(approved name), navn som er godkjent og 
sanksjonert av Kommisjonen (Se: Code) for bruk 
innen nomenklatur (innen bakteriologi, korrekt 
publisert før 1. januar 1980). 
 
APPROXIMATE (Approx.): Tilnærmet, omtrent-
lig, tilnærmelsesvis, i nærheten av det ønskede 
resultat; bringe nær, nærme seg, er plassert nært 
eller nært sammen. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Rosefamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Kjernefruktfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Frukt
https://no.wikipedia.org/wiki/Temperert_klima
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8d
https://no.wikipedia.org/wiki/Gul
https://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nn
https://no.wikipedia.org/wiki/Kultivar
https://no.wikipedia.org/wiki/Villeple
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Malus_sieversii&action=edit&redlink=1
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APPROXIMATION: Tilnærming, tilnærmelse, 
resultat som ikke er eksakt, men omtrentlig nok 
for et spesifikt formål. 
 
APRICOT: Aprikos (Prunus armeniaca), frukten 
fra aprikostreet som hører til rosefamilien 
(Rosaceae). Aprikos dyrkes først og fremst i 
Kaukasus, Sørøst-Asia, Sør-Europa og Nord-
Afrika. Aprikosens opprinnelse er ukjent.  
 
A PRIORI: A priori, selvinnlysende sannhet, rent 
fornuftmessig, på forhånd gitt, forut for eller 
uavhengig av erfaringen, påstand hvor det ikke er 
behov for empirisk erfaring for å slå fast om den 
er sann eller ikke. Se: A posteriori. 
 
A PRIORI WEIGHTING: A priori vektning, 
vektning av taksonomiske karakterer på basis av 
på forhånd uttenkte karakterer. Se: A posteriori 
weighting. 
 
AP-1 site: Innen genetikk, bindestedet på et DNA 
der en transkripsjonsfaktor kalt AP-1 binder seg 
og dermed forandrer transkripsjonsraten til det 
tilliggende genet.  
 
APT: (1) Passende, velegnet, skikket, høvelig, 
treffende; passende og hensiktsmessig i det 
aktuelle tilfelle; (2) Lærenem, dyktig, flink; (3) 
Tendere til å gjøre noe.  
 
APTATION: Karakter som gjør at et dyr er godt 
tilpasset et gitt miljø. Se: Adaptation. 
 
APTERERGATE: Vingeløs arbeider hos vepser 
som normalt er vinget.  
 
APTEROGYNE: Vingeløs hunn hos sosiale 
insekter som normalt er vinget. 
 
APTEROUS: Som er vingeløs eller mangler 
vinge-lignende utvekster, spesielt insekter 
(aptera, lopper, lus og andre vingeløse former).  
 
APTERYGOGENEA: Vingeløse insekter i alle 
stadier av utviklingen og som er antatt å 
nedstamme fra vingeløse forfedre. 
 
APTERYGOTA: Urinsekter, underklasse som 
omfatter vingeløse insekter i fire ordener: 
Børstehaler, proturer, spretthaler og tohaler 
(gjemtkjevinger). De tre siste ordener regnes ofte 

ikke med til insektene, men til en egen klasse 
(Entognatha), mens de andre insektene tilhører 
de egentlige insektene (Ectognatha, som også 
inneholder sekundært vingeløse insekter). 
 
APTOSOCHROMATOSIS: Aptosokromatose, 
fargeforandringer hos fugl uten fjærskifte. 
 
APUD (Ap.): Apud, med, i arbeidet av; ap. / apud 
benyttes ved sitering av en forfatter som uttaler 
seg i et arbeid av en annen forfatter. 
 
AQ.: Se: Aqueous. 
 
AQUA (Aqua-): Vann, også brukt som prefiks, 
vann- (aqua-). Se: Aquaduct. 
 
AQUACULTURE (Fish farming, Fish ranching, 
Pisciculture): Akvakultur, kultivering av akva-
tiske organismer; produksjon, avl og røkt av både 
marine og ferskvannsorganismer (særlig fisk) i 
fangenskap (kultur). 
 
AQUADUCT: Akvadukt, vannledning, kanal hvor 
vannet vanligvis renner med fritt vannspeil. For å 
oppnå jevnt fall legges den både over og under 
terrenget, og over terrenget på en bue-formet 
konstruksjon. 
 
AQUAMARINE: Akvamarin, blå, blå-grønn til 
grønn i farge. 
 
AQUA REGIA: Kongevann, blanding av sal-
petersyre (HNO3) og konsentrert saltsyre (HCL) i 
forholdet 1 til 3. Kongevann er en meget sterk 
oksiderende blanding og løser alle metaller bl.a. 
gull og platina (unntatt sølv, hvormed det danner 
et uløselig klorid), derav navnet kongevann. 
 
AQUATIC: Akvatisk, vandig, noe som foregår 
eller lever i eller i nær kontakt med vann, marint 
eller ferskt. Akvatisk er f.eks. brukt om organ-
ismer som lever i vann. Det finnes en rekke 
tilpasninger hos dyr og planter til det å leve i vann 
(aquatic adaptations), som man ser av utseendet 
og levemåten til fiskene, amfibiene, vannlevende 
skilpadder og hvaler, og sjøfugler. Tilpasningene 
omfatter både adferd, fysiologi, og morfologi 
knyttet til bevegelsesorganene, respirasjons-
organene, flyteorganene, skjelettet og huden. Det 
akvatiske miljø har mange fordeler for dyr, 

https://no.wikipedia.org/wiki/Frukt
https://no.wikipedia.org/wiki/Kaukasus
https://no.wikipedia.org/wiki/Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Afrika
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forhindrer dehydrering, relativt stabil temperatur 
og god oppdrift for tunge kropper. Se: Terrestrial. 
 
AQUATIC COMMUNITY CLASSIFICATION (BY 
LIFE FORM): Klassifikasjonen av vannlevende 
dyresamfunn, som omfatter: Benthos (bunn-
levende), Nekton (frittsvømmende), Neuston (på 
overflatehinnen), Periphyton (festet), Plankton 
(frittflytende), Pleuston (levende nær overflaten) 
og Seston (suspendert); Pelagic, alt liv i de frie 
vannmasser, og vanligvis i det marine miljø. 
 
AQUATICOLOUS: Som lever i vann eller akva-
tisk vegetasjon; vannlevende.  
 
AQUATIC THEORY: Akvatisk teori, teori for å 
forklare hvorfor mennesket har lite hår (mens de 
fleste aper har hår) og et velutviklet fettlag, og 
hvorfor barn kan holde pusten og svømme under 
vann fra fødselen av. Teorien antyder at 
mennesket har evolusjonært hatt en semiakvatisk 
fase i utviklingen. 
 
AQUATOSERE: Akvatosere, økologisk sukse-
sjonsstadium som begynner i et fuktig habitat og 
som fører til et akvatisk klimakssamfunn. Se: 
Sere. 
 
AQUEOGLACIAL (Fluvioglacial): Vannansam-
linger i nærheten av isbreer. 
 
AQUEOUS (Aq.): (1) Som er vannaktig, vannrik, 
vannholdig, fuktig, våt (watery); oppløst i vann; 
(2) Innen geologi, dannet av materiale avsatt i 
vann, lik sedimentært materiale. 
 
AQUEOUS DESERT: Vannørken, område på 
havbunnen eller i et vann som er mer eller 
mindre uten makroskopiske organismer, og 
typisk med meget ustabile sedimentære forhold. 
 
AQUIFER: Akvifer, vannførende lag, permeabelt 
lag i porøse bergarter, f.eks. sandsten, som inne-
holder vann. Gjennom slik vannførende sandsten 
kan vann lagres og også sive gjennom etter å ha 
blitt filtrert inn i det vannførende laget fra 
overflaten eller en annen undergrunns kilde. 
Vann kan også hentes opp fra slike vannførende 
lag og benyttes til drikkevann, imidlertid kan også 
slikt vann bli forurenset fra tilsvarende forurenset 
vann på jordoverflaten. Se: Anchialine. 
 

AQUIFEROUS: Som bringer væsker eller vann, 
som i irrigasjonskanaler. 
 
AQUILINE: Ørn, ørne-lignende. 
 
Ar: Se: Argon. 
 
ARABLE: Dyrkbart, land som er kultivert eller 
passer til kultivering. 
 
ARACHNIDA: En klasse innen rekken leddyr 
(Arthropoda) som omfatter f.eks. skorpioner, 
midd, edderkopper og vevkjerringer. 
 
ARACHNISM: Forgiftet på grunn av giften fra en 
edderkopp.  
 
ARACHNOLOGIST: Araknolog, en som studerer 
edderkopper.  
 
ARACHNOPHOBIA: Araknofobi, frykt for edder-
kopper og andre edderkoppdyr. 
 
ARAGONITE: Aragonitt, en form for kalsium-
karbonat (CaCO3, dimorf med kalsitt) som danner 
den indre delen av skallet til mange virvelløse 
dyr, f.eks. bløtdyr. 
 
ARANEIFORM: Edderkopp-lignende.  
 
ARANEOLOGY: Araneologi, den gren av zoologi 
som omhandler kun edderkoppene. 
 
ARANEOPHAGIC: Edderkopp etende, organ-
ismer (araneofager) som eter eddekopper (aran-
eofagi). 

 
ARBER'S LW: Arbers lov, loven som sier at 
ingen struktur som forsvinner fra en fylogenetisk 
utviklingslinje gjennom evolusjonen kan gjen-
oppstå hos etterkommerne i denne utviklings-
linjen. Se: Dollo's law. 
 
ARBITRARY: Innen biologisk nomenklatur, et 
vitenskapelig navn som har en formell feil (ety-
mologisk), f.eks. feil kjønn. 
 
ARBOREAL: Som lever på trær, organismer som 
lever i eller oppsøker trær de er tilpasset til å leve 
i. Se: Arboricolous og Scansorial. 
 
ARBOREOUS: Som er treaktig, skogkledd. 
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ARBOREOUS FOREST (Desert forest): Arbo-
real ørken, område med spredte trær og med 
liten eller ingen vegetasjon imellom trærne. Se: 
Desert biome. 
 
ARBORESCENT (Tree-like): Det å ligne et lite 
tre med stamme og grener. 
 
ARBORETUM: Arboretum, botanisk hage; park-
landskap dominert av trær. 
 
ARBORICIDE: Arboricid, kjemisk stoff som tar 
livet av trær. 
 
ARBORICOLOUS (Dendricolous, Arboreal): 
Som er trelevende, som lever og vokser over-
veiende på eller i trær eller treaktig kratt. 
 
ARBORICULTURE: Kultivering, forvaltning og 
studier av individuelle trær, kratt, vinplanter og 
andre flerårige treplanter, spesielt mht. vekst-
form i forhold til miljø og responser på diverse 
kultiveringspraksiser.  
 
ARBOVIRUS (Arborvirus, Arthropod-borne 
viruses): Arbovirus, virus som smitter mennesket 
via leddyr (arthropoder; mygg og flått); arbovirus 
er en ikke-taksonomisk term som refererer til en 
variabel gruppe av enkelttrådet RNA virus som 
kan replisere i både virveldyr- og leddyr-vektorer 
(men gruppen er tilsynelatende bare patogen i 
virveldyrene). Arbovirus smitter virveldyr (bl.a. 
mennesket og husdyr) gjennom spytt (saliva) fra 
blodsugende leddyr (Arthropoda), f.eks. insekter 
(Culicidae, Phlebotomus, Culicoides) og midd 
(Ixodidae, Argasidae) kan fungere som vektorer. 
Arbovirus er klassifisert innen forskjellige RNA 
virus familier: Togaviridae (Alphavirus, omfatter 
f.eks. Western, Eastern and Venezuelan equine 
encephalitis), Flaviviridae (omfatter f.eks. Yellow 
fever, Dengue og Japanese B encephalitis), 
Bunyaviridae (Phlebovirus, omfatter f.eks. 
Sandfly fever, Rift Valley fever, Bunyavirus som 
omfatter bl.a. California group, Nairovirus som 
omfatter bl.a. Crimean-Congo haemorrhagic 
fever), Reoviridae (Orbivirus, omfatter f.eks. 
Colorado tick fever), og Rhabdoviridae. Over 500 
arbovirus-typer er beskrevet. 
 
ARBUSTICOLOUS: Som lever overveiende på 
spredte trestubber og flerårige urter som kan ha 
en kratt-lignende tilsynekomst.  

ARC: (1) Innen geometri, bue, del av en bue; 
bue-lignende struktur; (2) Innen topologi, linje 
(uansett om det er en bue eller ikke) som 
forbinder to punkter; (3) Innen geologi, buet 
kystlinje av øyer; (4) Innen fysikk, lysende 
elektrisk utladning mellom en katode og en 
anode som skyldes en intens ionisering av den 
omgivende gass. 
 
ARCA: Kiste (refererer seg til Noas ark). 
 
ARCADIAN: Landlig, arkadisk. 
 
ARCH- (Arche-, Archi-, Archaeo-): Prefiks som 
betyr: (a) Bue, velving, bue seg, hvelve seg, (b) 
erke-, hoved-, og (c) først, begynnelse, de gamle, 
gammel og historisk, eldste, primitiv. 
 
ARCHAEAN (Archaeozoic, Archean, Azoic, 
Eon): Arkaean, den andre æra i det som tidligere 
ble kalt Prekambrium, dvs. jordens eldste historie 
da det oppstår de første tegn på liv på jorden, 
omfatter ca. 40 % av jordens historie, de første 
ca. 1 500 millioner år fra ca. 3 800 til ca. 2 500 
millioner år siden. Den arkaeiske æra kan 
inndeles i tre: Den tidligste, den midtre og den 
seneste arkaeiske æra. Kontinentene på den 
tiden var omtrent så tykke som nå. I arkaean 
oppsto livet (ca. 3 600 millioner år siden), 
antageligvis i havet og omfattet mikrofossiler og 
stromatolitter. Stenformasjonene som vi kaller 
stromatolitter, er 3 500 millioner år og eldre, og 
blant de eldste fossile funn vi har. Geologer 
regner slutten på denne æra til ca. 2 500 
millioner år siden da oksygen begynte å 
dominere atmosfærens kjemi. Bakteriene fra før 
den tid hadde anaerobisk fotosyntese med 
antagelig hydrogensulfid som elektrondonor 
istedenfor vann. Disse lever fortsatt videre i vår 
tid, men i oksygenfrie miljøer i naturen og som 
tarmparasitter. Noen av deres etterkommere 
utviklet evnen til å utnytte vann som 
elektrondonor og dermed produserte oksygen 
som avfallsprodukt som medførte en forandring i 
de atmosfæriske betingelsene slik at aerobiskt liv 
kunne oppstå. Den tidligste æra (Hadean eon; 
4,5 - 3,8 milliarder år siden) utgjør sammen med 
den arkaeiske æra og den proterozoiske æra, 
den prekambriske æra. Se: Archaebacteria, 
Geological time scale. 
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ARCHAEBACTERIA (Archaea, Metabacteria): 
Arkebakterier, distinkt fylogenetisk kategori (rike) 
eller gruppe av prokaryotiske organismer; ett av 
de tre primære riker (ur-riker) definert ut fra deres 
ribosomale RNA, fettstoffer og andre egen-
skaper, og som er forskjellig fra Eubacteria. 
Omfatter tre hovedgrupper som ofte finnes under 
ekstreme betingelser i omgivelsene: (a) Metano-
gene bakterier (dvs. de som syntetiserer metan 
fra CO2 og hydrogen), (b) halobakterier 
(ekstreme halofiler som lever i saltvann, opptil 
syv ganger så salt som sjøvann), og (c) svovel-
bakterier, termofiler og acidofiler (som lever i 
meget sure miljøer under høye temperaturer). 
Arkebakteriene skiller seg fra eubakteriene og 
eukaryotene på en rekke karakterer (f.eks. 
basesekvensene i rRNA og oppbygningen av den 
cytoplasmiske membranen) og er nå plassert i et 
eget rike, Archaea, som er like forskjellig fra 
eubakteriene som fra eukaryotene. Se: Archa-
ean, Bacteria, Cyanobacteria, Eubacteria, Eu-
karyota, Kingdom, Monera, Prokaryote, Urkary-
ote og Urkingdom. 
 
ARCHAEOPTERYX: Slekten Archaeopteryx, den 
første fugl, et berømt fossil (A. lithographia) av en 
overgangsform mellom krypdyr og fugl fra Jura 
tiden (150 millioner år gammelt) fra Tyskland 
(Solnhofen, Bavaria). Et av de viktigste og mest 
interessante fossiler som er funnet (totalt er 6 
individer og en fossil fjfunnet). Arten viser mange 
primitive karakterer som f.eks. tenner. 
 
ARCHAEOPHYTE: Arkefytt, plante som er 
kultivert fra forhistorisk tid.  
 
ARCHAEOPHYTIC (Algophytic): Den geolog-
iske perioden da evolusjonen av de første 
plantene (algene) fant sted. Se: Aphytic, Caeno-
phytic, Eophytic, Mesophytic og Paleophytic. 
 
ARCHAEOZOIC (Archeozoic): (1) Geologisk 
tidsperiode forut for Cryptozoic i Prekambrium, 
term ofte brukt for den eldste del av Prekambrium 
(3,8 – 2,5 millioner år siden) som kjennetegnes 
med en atmosfære med meget lite fritt oksygen 
og utviklingen av encellet liv (Se: Cryptozoic og 
Geological time scale); (2) Reletert til de eldste 
kjente klipper i Prekambrium som overveiende 
består av magmatiske bergarter. 
 

ARCHAEOZOOLOGY: Arkezoologi, den grenen 
av arkeologi som studerer dyr fra arkeologiske 
funn i gamle bosettinger, f.eks. ben, skall, skjell, 
hår, kitin, avføring, proteiner og DNA.   
 
ARCHEBIOSIS: Se: Abiogenesis. 
 
ARCHECENTRIC: Det som hører til den originale 
typen. Se: Apocentric. 
 
ARCHEGENESIS: Arkegenese, spontan tilsyne-
komst av liv fra ikke-levende materie. 
 
ARCHEGONIUM: Arkegonium, flercellet, ofte 
kolbe-formet, hunnlig kjønnsorgan (hunnlig 
gametangium, arkegonia, makrogametangium) 
hos mange «primitive planter» som moser, 
bregner, sopp, lav, og en del nakenfrøbladete 
planter (gymnospermer) som i gametofytt fasen 
produ-serer eggceller, er stedet for befruktningen 
og gir næring til den unge sporofytten. Arkegonier 
er en tilpasning til de terrestriske miljøene og gir 
mulighet for at de hannlige gametene kan nå 
frem til den hunnlige gameten. Se: Game-
tangium, Gametophyte og Oogonium. 
 
ARCHEGONY: Se: Abiogenesis. 
 
ARCHENTERON (Gastrocoele): Det primitive 
fordøyelseshulrommet hos mange virvelløse dyr, 
forløperen til tarmen dannet under gastrula-
sjonen. Se: Gastrulation. 
 
ARCHESPORIUM: Arkesporium, celle eller en 
gruppe av celler i et sporangium som gir opphav 
til sporer. Se: Sporangium. 
 
ARCHETYPE (Architype, Arquetype, Prae-
form): (1) Arketyp, den hypotetiske opprinnelige 
type; tidligste felles stamfar (Se: Phylogeny); (2) 
Det opprinnelige mønster eller modell der alle 
andre av samme type er kopier; perfekt 
eksempel; (2) Innen psykologi, nedarvet, ubevisst 
tankemodell som stammer fra arten eller 
populasjonens erfaring gjennom evolusjonen.  
 
ARCHI-: Se: Arch-. 
 
ARCHIBENTIC ZONE: Arkibentiske sone, konti-
nentalskråningen, sjøbunnen fra kanten av 
kontinentalhyllen (200 - 400 meter) til dybder på 
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rundt (800 - 1 100 meter) på land. Se: Marine 
depth zones. 
 
ARCHICLEISTOGAMIC: Se: Arkokleistogamic.  
 
ARCHIGASTRULA: En form for gastrula der 
endodermen er dannet gjennom en invaginasjon 
(emboly).  
 
ARCHIVES: Arkiv, oppbevaringssted for doku-
menter; organisasjon, institusjon eller samling 
som bevarer gamle dokumenter pga. deres 
fortsatte verdi, eller selve dokumentsamlingen. 
 
ARCHOCLEISTOGAMIC (Archigleistogamic): 
Arkokleistogamisk, det å ha kjønnsmodne, 
reduserte reproduksjonsorganer innen perm-
anent lukkede blomster. Se: Archicleistogamic. 
 
ARCHIMEDES’ PRINCIPLE: Arkimedes lov: En 
gjenstand som flyter på en væske fortrenger en 
vekt av væsken lik gjenstandens egen vekt. Se: 
Buoyancy. 
 
ARCHIPELAGO: Arkipel, arkipelago, skjærgård, 
øygruppe; nært forbundet gruppe av øyer. 
 
ARCHITOMY: Arkitomi, vegetativ deling (fisjon) 
som gir opphav til individer der enkelte må 
gjennomløpe en utstrakt vekst og differensiering 
før de kan reprodusere. Se: Paratomy. 
 
ARCI-: Prefiks som betyr bue. 
 
ARCIFORM: Formet lik en bue, hvelv, eller er 
krummet. 
 
ARCTIC: (1) Arktisk, Nordpolen (egentlig det 
Arktiske hav) eller området innen polarsirkelen i 
motsetning til antarktisk (Se: Arctic circle); (2) Et 
klima med en gjennomsnittstemperatur under 
0oC i de kaldeste måneder og under 10oC i de 
varmeste måneder; (3) Adjektiv for å beskrive dyr 
eller planter som er karakteristiske for nordom-
rådene. 
 
ARCTIC CIRCLE: Polarsirkelen, linjen rundt 
polen ved 66o32'N breddegrad. Linjen definerer 
regionen nord for polarsirkelen som har minst én 
dag om sommeren når solen ikke går ned, og én 
dag om vinteren når solen ikke kommer opp. 
 

ARCTIC PERIOD: Arktiske periode, en tidlig 
periode (14 000 - 10 000 år f.Kr.) karakterisert 
ved tundravegetasjon og de kalde forholdene 
som eksisterte mot slutten av siste istid. 
 
ARCTICUS: Fra langt mot nord. 
 
ARCTOGAEA (Arctogea, Megagaea): Arcto-
gea, bio- eller dyregeografisk hovedregion som 
består av mesteparten av den nordlige halvkule, 
Europa og Afrika, Asia (ned til Himalaya) og 
Nord-Amerika (ned til Mexico). Den kan videre 
oppdeles i fire regioner: Palaearktisk og 
Nearktisk (sammen kalt Holarktisk siden deres 
faunaelementer er meget like), den Etiopiske 
region og den Orientalske region. Se: Megagaea, 
Neogaea, Notogaea, Paleogaea og Zoogeo-
graphical regions. 
 
ARCUATE: Det å form som en bue. 
 
ARDENT: (1) Het, brennende; (2) Meget entusi-
astisk, lidenskapelig. 
 
ARDIUM: Ardium, økologisk suksesjon som 
etterfølger vanning eller irrigasjon. 
 
ARDUOUS: (1) Som er bratt, steil, krevende å 
forsere eller klatre (steep, surmount); (2) Van-
skelig, besværlig, krever stor innsats for å oppnå 
(difficult); (3) Markert med stor utholdighet, 
anstrengelse; energisk (strenuous). 
 
ARE: Ar, et areal på 100 kvm (10 m2). 
 
AREA: (1) Areal, trakt, innhegnet plass på en 
flate; (2) Distinkt del eller seksjon avsatt for et 
spesielt formål; lagringsplass; (3) Utstrekningen 
av et område; antall kvadratruter (unit squares) 
lik en overflatens størrelse; (4) Åpen ubebodd 
flate; landingsplass; (5) Felt for aktivitet, erfaring 
eller kunnskap; feltstudium; (6) Geografisk 
region; (7) Flateinnhold, i antall kvm; (8) Innen 
zoogeografi, biogeografisk område som bebos av 
en monofyletisk gruppe av organismer, eller den 
enkelte artens utbredelsesområde; (9) En del av 
kroppens overflate med en gitt funksjon, f.eks. 
hjernebarken (cerebral cortex). 
 
AREA-BASED SPECIATION: Se: Speciation. 
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AREA-EFFECT SPECIATON: Artsdannelses-
prosess som skyldes en så sterk differensiering 
av to underarter at det er markert seleksjon mot 
hybridene. 
 
ARENACEOUS: Som stammer fra eller inne-
holder sand, som vokser i sand, har egen-
skapene til sand (sand i form av avsatte eller 
deponerte sandkorn). 
 
ARENA DISPLAY: Arena, kampplass, leike-
plass, leik, spillplass; fellesområde benyttet til 
paringslek. Se: Lek. 
 
ARENARIUS: Som hører til i sand. 
 
ARENAVIRIDAE: Se: Arbovirus. 
 
ARENICOLOUS: Som borer eller lever i sand. 
Se: Sabulicolous. 
 
AREOGEOGRAPHY: Areogeografi, studiet av 
mønstrene og mekanismene bak utbredelsen, 
lokaliseringen, størrelsen og formen til dyr og 
planters geografiske utbrdelsesområder (geo-
graphical ranges). Se: Biogeography. 
 
AREOLA: (1) Innen anatomi, små sirkulære 
områder; ringer av pigmentert hud rundt en kvise 
(filipens) eller brystvorte; (2) Innen medisin, 
rødaktig flekk rundt en kvise eller hevelse 
(papule); (3) Innen biologi, enhver av de små 
flatene mellom venene på et blad eller mellom 
nervene på en insektvinge. Areolate, oppdelt i 
små områder (areoler) ved hjelp av risser, linjer. 
 
ARESCENT: Det å bli tørt eller ørkenaktig. 
 
ARG: Se: Arginine. 
 
ARGENTAFFIN: Som tar opp sølvfarge. Argen-
taffin cell, enhver celle som opptar sølvfarge.  
 
ARGENTEOUS: Som er sølv-lignende, blank, 
hvit og skinnende.  
 
ARGILLACEOUS: Som består av partikler på 
størrelse med leirpartikler, eller det å ha egen-
skapene til leire. 
 
ARGILLICOLOUS: Som lever på eller i leire. 
 

ARGILLOPHILOUS: Det å leve og trives i leire. 
 
ARGININE (R, Arg): Arginin, alifatisk basisk 
polar aminosyre, én av de 20 vanlige amino-
syrene i proteiner. Barn kan ikke produsere 
arginin, men kan få det gjennom føden. Se: 
Amino acid. 
 
ARGENT: Sølvklar, sølv-; tinktur av sølv. 
 
ARGENTINE HAEMORRHAGIC FEVER (Grip-
on, Junin disease, Mal de rastrojos, O'Hig-
gins' disease): Virusinfeksjon (Junin-virus, 
Arenaviridae) som kan overføres fra gnagere og 
infiserer mennesket fortrinnsvis i de fuktige 
pampas områdene. 
 
ARGODROMILIC (Argodromile): Sakteflytende 
elver. 
 
ARGON: Argon (Ar), fargeløst luktfritt grunnstoff 
(edelgass) som er til stede i luft (0,93 %), og har 
atomnummer 18, atommasse(u) 39,95, 
smeltepunkt -189oC og kokepunkt -185oC. Argon 
er inaktivt og inngår ikke i noen forbindelser. 
 
ARGOTAXIS (Argotactic): Argotaxis, passiv 
bevegelse på grunn av overflatespenning. Se: 
Taxis.  
 
ARHEIC (REGION): Arheisk (region), tørre 
områder uten elver eller der ingen elvedaler har 
blitt utviklet. Se: Endorheic region og Exorheic 
region. 
 
ARHYTMIC (Arrhytmic): (1) Arytmisk, ikke-
rytmisk, uten rytme eller regularitet i tid eller kraft; 
som ikke viser daglige rytmer; (2) Heart 
arhythmia, det å lide av hjerte arytmi. 
 
ARID: (1) Arid, tørr, tørrlent, uttørret, skrinn, 
vannfattig, regnfattig, mangel på fuktighet. Arid 
antyder et klima eller habitat som får mindre enn 
250 mm nedbør årlig og der fordampningen 
overskrider nedbøren, og med en sparsom vege-
tasjon (Se: Xeric); (2) Manglende følelse eller 
interesse; livløs, kjedelig. 
 
ARID ZONE: Ørkensone, sonen mellom 15o - 30o 
breddegrad med meget lite regn; omfatter det 
meste av verdens ørkener. Oaser kan finnes der 
grunnvannet når nær overflaten.  
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ARISTOGENESIS: (1) Aristogenese, teorien som 
sier at en evolusjon er rettet langs gitte 
utviklingslinjer mot spesielle typer av organismer 
eller fysiologiske løsninger; (2) Prosess der 
arvematerialet (germ plasm) gir opphav til nye 
biomekanismer. Se: Entelechy og Orthogenesis. 
 
ARISTOTLE’S LANTERN: Aristoteles lykt, et 
komplisert tyggeapparat som omfatter en rekke 
ben-lignende plater rundt munnen hos sjø-
pinnsvin (klasse Echinoidea) (kalt så da ap-
paratet ligner en gresk lykt).  
 
ARISTULATE: Det å bære en kort bust (Se: 
Bristle). 
 
ARITHMETIC (Arithmetics): Aritmetikk, regning, 
tallteori, læren om tallene og resultatenes an-
vendelse i dagliglivet; de fire regneopera-
sjonene: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og 
divisjon, og hvis mer avansert, også prosent, 
kvadratrot, potenser og logaritmer. Se: Algebra 
og Algorithm. 
 
ARITHMETIC GROWTH (Linear growth): Arit-
metisk vekst, lineær vekst av en organisme eller 
populasjon i henholdsvis størrelse eller antall 
individer. En lineær funksjon er en funksjon hvis 
graf er en rett linje. Se: Exponential growth, 
Graph og Linear growth. 
 
ARITHMETIC MEAN: Middelverdi, gjennomsnitt, 
aritmetisk middelverdi, aritmetisk gjennomsnitt, 
den verdien som fremkommer ved å summere 
alle tallene i en tallrekke og dividere på antall tall i 
rekken. Se: Average og Mean. 
 
ARITHMETIC SERIES: Aritmetisk rekke, serie av 
tall hvor forskjellen mellom to påfølgende tall 
alltid er konstant. 
 
ARM: (1) Arm, en av de to øvre lemmene hos 
mennesket som knytter hånden og håndleddet til 
skulderen; forlem, tilsvarende del hos et dyr; (2) 
Lang del som står ut fra en sentral del på en 
maskin; (3) Arm, armlene på en stol; (4) Sjøarm, 
relativ trang bukt fra et større, åpent område; (5) 
Makt og autoritet; lovens lange arm; (6) Våpen, 
bevepne, ruste opp, armere, bestykke; gripe til 
våpen; (7) ARM, Se: Releasing mechanism. 
 

ARMADILLO: Beltedyr, placentale beltedyr 
(orden Cingulata) med et armert skall som lever i 
Den nye verden, i Sør-Amerika hvor elleve av 
dem lever i Paraguay. 
 
ARMATUR: Armatur, beskyttelsesstruktur hos 
virvelløse dyr som tagger og kitinøse utvekster 
som horn, klør, kroker, pigger og tenner på 
forskjellige steder på kroppen. 
 
ARMED: (1) Armert, væpnet, utrustet; (2) Organ-
ismer som bærer spesielle strukturer som typisk 
er skarpe eller spisse og tjener til forsvar, 
fødeopptak eller reproduksjon. 
 
ARMPIT: Armhule. 
 
ARMS RACE: Innen biologi, våpenkappløp, den 
gjensidige evolusjonære tilpasning mellom to 
arter, slik som mellom bytte og predator, eller vert 
og parasitt. 
 
ARMYWORMS: Larver av sommerfugler 
(familien Noctuidae) som migrerer i større 
mengder og som kan forårsake store skader på 
avlinger. 
 
AROMA: Aroma, duft, vellukt, spesielt angen av 
planter og plantestoffer. 
 
AROMATIC: Aromatisk, ringformede (sykliske) 
organiske stoffer som er dannet ut fra en benzen-
ring (C6H6; eller med molekyler som har kjemiske 
egenskaper likt benzen). Med andre ord, som 
består av lukkede ringer av seks karbonatomer 
og som er resistent mot oksidering.  
 
AROMORPHOSIS: Aromorfose, fremskritt i 
organiseringen av en organisme, men uten noe 
spesiell økt spesialisering. 
 
AROUSAL: (1) Generell tilstand av fysiologisk og 
adferdsmessig aktivering og oppmerksomhet hos 
en organisme; økning i evnen til å respondere på 
sansestimuli; (2) Vekkelse, overgangen fra søvn 
til våken tilstand; (3) En tilstand av fysiologisk og 
psykologisk opphisselse forårsaket av seksuell 
kontakt eller erotisk stimulering. 
 
ARQUETYPE: Se: Archetype. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Addisjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Subtraksjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Multiplikasjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Divisjon_(matematikk)
https://no.wikipedia.org/wiki/Prosent
https://no.wikipedia.org/wiki/Kvadratrot
https://no.wikipedia.org/wiki/Potens_(matematikk)
https://no.wikipedia.org/wiki/Logaritme
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ARRAY: (1) Oppstilling, ordnet (ofte pålagt) 
arrangement; visning av diverse objekter; (2) 
Matrise (Se: Matrix), liste over dataverdier av 
samme type, arrangert rektangulært i rader og 
kolonner, eller numeriske data lineært ordnet 
etter størrelse; (3) Arrangement av identiske ting 
(ofte sensorer) som fungerer som en enhet; (4) 
Innen data, en gruppe minne-elementer som kan 
innhentes ved hjelp av én eller flere indekser. 
 
ARRHENIUS' THEORY: Arrhenius’ teori, teorien 
som sier at en økning i temperaturen medfører 
en generell økning i alle kjemiske og biologiske 
reaksjonsrater; graden av kjemisk reaksjon 
relateres til temperaturen og til den aktiv-
eringsenergi som må overføres til et stabilt 
molekyl for at det skal ta del i en kjemisk 
reaksjon.  
 
ARRHENOGENOUS: Som produserer avkom 
som består helt (eller nesten helt) av hanner. Se: 
Allelogenous, Amphogenous, Monogenic, Mono-
genous og Thelygenous. 
 
ARRHENOGENY: Arrhenogeni, det å produsere 
kun hannlig avkom. Se: Amphogeny, Merogony, 
Thelygeny. 
 
ARRHENOIDISM: Manifestering av typiske hann-
lige karakterer i hunnen. 
 
ARRHENOIDY: Kjønnsreversering fra hunn til 
hann.  
  
ARRHENOTOKY (Arrhenotokous partheno-
genesis, Haplo-diploidy): Arrhenotoki, haplo-
diploid kjønnsbestemmelse der haploide hanner 
dannes fra ubefruktede egg (den vanligste bruk 
av termen); en form for partenogenese (normalt 
produseres det gjennom partenogenese kun 
hunnlig avkom). Andre bruk av termen omfatter 
diploide hanner som inaktiverer et sett av 
kromosomene (parahaploidi), eller alle tilfellene 
der hanner produseres gjennom partenogenese 
som f.eks. hos bladlus (der hannen er XO 
diploide). De partenogenetiske tilfellene der 
hunner utvikles fra ubefruktede egg, kalles 
thelotoki (Se: Thelytoky), deuterotoki er hvis både 
hanner og hunner utvikles fra ubefruktede egg 
(Se: Deuterotoky). Arrhenotoki forekommer hos 
veps (årevinger, orden Hymenoptera: Bier, maur 
og vepser) og hos trips (Thysanoptera), men kan 

også forekomme leilighetsvis hos rotiferer, midd, 
teger og biller. Hos enkelte midd forekommer 
pseudoarrhenotoki ved at både hunner og hanner 
oppstår fra befruktede egg og er diploide, men 
hannene blir senere funksjonelt haploide 
gjennom en inaktivering av det hannlige genom i 
alle cellene (eller kun kimbane cellene). Se: 
Amphimixis, Amphitoky, Gametotoky og Haplo-
diploidy. 
 

ARRHYTHMIA: Arytmi, forstyrrelse av hjerte-
slagenes normale rytme som kan være et tegn 
på en alvorlig hjertelidelse, men vanligvis er 
arytmi ikke av noen større medisinsk betydning 
hvis det ikke forekommer andre symptomer i 
tillegg. Årsaken er feil i den elektriske over-
føringen i nerver og muskelfibre som styrer 
hjertefrekvensen.  
 
ARROW OF TIME: Tidens gang, følelsen av at 
tid har en retning (på tross av at fysiske lover ikke 
kan skille mellom retningene fremad eller tilbake). 
Retningen til den psykologiske tidsretning er 
basert på følelsen av at tid er noe som passerer, 
en kan huske fortiden, men ikke fremtiden. 
Retningen til den termodynamiske tidsretning er 
gitt av termodynamikkens andre lov som sier at 
over tid øker alltid entropien i et lukket system. 
Og retningen til den kosmologiske tidsretningen 
er gitt av retningen som universet ekspanderer. 
Det antas at disse tre fenomener er uttrykk for 
samme fenomen. 
 
ARROWY: Pilsnar, pile-, ligne en pil, består av 
piler, bevege seg fort.  
 
ARROYO: (1) Uttørket elveleie, liten elv, bekk 
med bratte, minst 60 cm høye elvebredder 
bestående av løsavsetninger (arroyo er vanligvis 
tørre, men kan ha midlertidige vannføringer etter 
store nedbørmengder); (2) Den lille og tilfeldig 
flytende elva eller bekken i et slikt elve- eller 
bekkeleie. 
 
ARSENIC: Arsen (As), metallisk grunnstoff i 
gruppe V i det periodiske system (atomnummer 
33) og har atommasse (u) på 74,92 og 
sublimerer ved 613oC. Arsen omfatter tre 
allotroper, et gult, svart og grått. Den grå 
metalliske form er den stabile og vanligste form. 
Over 150 mineraler inneholder arsen. Arsen er 
giftig og brukes f.eks. i insekticider. 
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ARTEFACT: Se: Artifact. 
 
ARTENKREIS: Artskrets, artskompleks, gruppe 
nær relaterte arter som avløser hverandre 
geografisk. Se: Superspecies. 
 
ARTERIOLE: Arteriole, en meget liten arterie. 
Se: Artery. 
 
ARTERY: Arterie, pulsåre, elastisk muskulær 
kanal, blodåre som frakter blodet fra hjertet og til 
kapillærene og resten av kroppsvevet. Veggene i 
blodåren har tykk glatt muskulatur, elastiske fibre 
og er innervert gjennom det sympatiske nerve-
system. Når hjertet pumper blodet utvides 
arteriene noe som kan kjennes som en puls, bl.a. 
i håndleddet. Arteriene inneholder overveiende 
oksygenrikt blod, venene som frakter blodet til 
lungene inneholder oksygenfattig blod. Arteriene 
er utsatte for skader gjennom avsetninger av 
fettsyrer og kolesterol, en tilstand som kalles 
arteriosklerose. 
 
ARTERIOLE: Arteriole, liten muskulær blodåre 
som grener ut fra en større arterie og ender i 
kapillærrør. Se: Artery. 
 
ARTERITIS: Inflammasjon i arterieveggene. 
 
ARTESIAN WELL: Artesisk brønn, kilde, ile, olle, 
oppkomme der grunnvann (artesian ground-
water) presses naturlig opp av bakken og er 
trykket høyt nok kan vannet danne en fontene. At 
grunnvannet står under trykk kan skyldes at det 
er innesluttet i porøs sten eller sandsten mellom 
ugjennomtrengelige lag av leire eller ikke-porøs 
sten. En artesisk kilde (artesian spring) viser til 
selve utstrømningen av grunnvannet til overflaten 
fra en underjordisk geologisk formasjon der 
vannet står under trykk (prinsippet er likt det som 
skjer i en oljebrønn). Se: Well. 
 
ARTHR- (Arthro-, Arthri-): Prefiks som betyr 
ledd. Arthral, som gjelder ledd. 
 
ARTHRITIS: Artritt, (ledd)gikt, leddbetennelse, 
inflammatorisk betennelse i leddene som for-
årsaker smerte, oppsvulming, rødfarging og 
nedsatt bevegelighet. Det forekommer mange 
typer av leddbetennelser, f.eks. rheumatoid 
arthritis og osteoarthritis.  

 
ARTHRODERM: Hudens ytre dekke, eller den 
ytre kroppsveggen. 
 
ARTHROPLEURE: Den del av kroppen som 
bærer lemmene. 
 
ARTHROPODA: Leddyr, meget stor og variabel 
dyrerekke av virvelløse dyr med ytre kroppsvegg 
(skjelett, Se: Cuticle) som kastes under perio-
diske skallskifter. Leddyrene med en variabel 

størrelse fra 80 m til nærmere 4 meter, omfatter 
75 % av alle beskrevne dyrearter. Se: Animalia. 
 
ARTHROPOD-BORNE VIRUS: Se: Arbovirus. 
 
ARTHUS REACTION: Lokalisert sterk inflam-
masjon 3 - 12 timer etter inokulasjon av anti-
gener i et dyr som har et høyt nivå av sirku-
lerende antistoffer mot dette antigenet. 
 
ARTICLE: (1) Artikkel, gjenstand, ting, ett objekt 
blant flere like, et distinkt segment eller leddet del 
av en struktur; spesiell og særegen sort eller 
klasse; (2) Innlegg, kapittel, et uavhengig skriftlig 
arbeid blant flere i en bok, journal, tidsskrift, blad, 
avis eller magasin; (3) Én av en serie deler i et 
skriftlig dokument, kontrakt, overenskomst eller 
grunnlov; (4) Innen grammatikk, ord eller endelse 
som er føyd til et substantiv for å angi om 
substantivet er bestemt eller ubestemt; (5) Innen 
nomenklatur, nummererte seksjoner i Koden (Se: 
Code). 
 
ARTICUL- (Articulo-): Prefiks som betyr ledd. 
Articular, som vedrør ledd. 
 
ARTICULATE: (1) Leddelt, leddet, som består av 
en rekke elementer som f.eks. ben, forent 
gjennom ledd (Se: Joint); (2) Distinkt, tydelig, 
veltalende. 
 
ARTIFACT (Artefact): (1) Kulturgjenstand, arti-
fakt, menneskeskapte objekter, ofte laget eller 
produsert fra naturlig forekommende materialer 
og benyttet i en eller annen kulturell sam-
menheng; (2) Ikke naturlig, kunstig struktur, 
strukturer som ikke finnes under naturlige 
betingelser; strukturer som er oppstått på grunn 
av undersøkelsmetoden eller observasjons-
prosessen, f.eks. vevsforandringer som oppstår 
på grunn av fikseringspåvirkninger av et vev. 
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ARTIFICIAL: Kunstig, menneskeskapt; noe som 
ikke har naturlig eksistens. 
 
ARTIFICIAL BREEDING: Se: Artificial selection. 
 
ARTIFICIAL CHARACTER: Innen taksonomi, 
kunstig karakter, karakter som er tilfeldig valgt 
uten hensyn til dens fylogenetiske relasjon. 
 
ARTIFICIAL CLASSIFICATION (Key classi-
fication): Innen taksonomi, kunstig klassifikasjon, 
klassifikasjon som er konstruert ut fra praktiske 
hensyn, dvs. basert på lett observerbare, 
fenotypiske og diagnostiske karakterer uten at 
karakterene nødvendigvis indikerer det reelle 
slektskap eller fylogenetiske relasjoner. En 
kunstig klassifikasjon eller kunstig system, er ofte 
basert på én eller et fåtall tilfeldig valgte karakter. 
Se: Natural classification og Phenetic clas-
sification. 
 
ARTIFICIAL INSEMINATION: Kunstig befrukt-
ning, befruktningsmetode benyttet ved selektiv 
avl hos husdyr og ved impotens (sterilitet) hos 
mennesket; deponering av hannlige gameter 
(sæd) ved åpningen av uterus hos hunnen for å 
gjøre befruktning mulig og ved et tidspunkt 
tilpasset hunnens eggløsning (ovulering).  
 
ARTIFICIAL KEY: Kunstig bestemmelsesnøkkel, 
bestemmelsesnøkkel for arter som er basert og 
konstruert på bakgrunn av lett observerbare 
karakterer som ikke nødvendigvis indikerer de 
evolusjonære (fylogenetiske) relasjoner mellom 
artene eller gruppene. Se: Natural key. 
 
ARTIFICIAL PARTHENOGENESIS: Kunstig 
partenogenese, aktivering av den videre utvik-
lingen av et egg, ikke gjennom befruktning, men 
gjennom kunstig stimulering f.eks. ved hjelp av 
avkjøling, syrebehandling eller mekaniske på-
virkninger.  
 
ARTIFICIAL SELECTION (Domestication, Sel-
ective breeding): Kunstig seleksjon, selektiv avl 
der mennesket utvelger spesielle genotyper av 
dyr (eller planter) som foreldre til neste 
generasjon på basis av én eller flere spesifikke 
egenskaper som er ønsket, eller på grunn av 
ufordelaktige karakterer som ønskes fjernet. Har 
de selekterte karaktertrekk en genetisk basis, vil 
de evolusjonært forandres og utvikles i den 

retningen som ønskes, gjentas prosessen over 
flere generasjoner. Se: Domestication, Natural 
selection og Recurrent selection. 
 
ARTIFICIAL SYSTEM: Se: Natural system. 
 
ARTIO-: Prefiks som betyr et jevnt tall, liketall. 
(Artio, Keltisk bjørnegud.) 
 
ARTIODACTYLA: Klovdyr, klauvdyr, partåede 
hovdyr, stor gruppe pattedyr som kjennetegnes 
ved at de har et partall tær, klauver. Klovdyrene 
utgjør omkring 220 arter, og mange av de tyngre 
pattedyrartene er klovdyr. Mange av husdyrene 
våre er klovdyr, og flere av de ville artene har stor 
økonomisk betydning. Se: Perissodactyla. 
 
ARUNDINEOUS: Som har en mengde rør; rør-
aktig, sivaktig. 
 
ASACCHAROLYTIC: Mikroorganismer som ikke 
er i stand til å bryte ned karbohydrater, alkoholer 
og polysakkarider. 
 
ASBESTOS: Asbest, samleterm for magnesium-
silikat materialer (MgSiO4). Asbest er et fibrøst 
materiale av variabel lengde som viser stor 
motstand mot varme, brann og kjemiske angrep. 
Asbest forekommer i tre former: (a) Blå asbest 
(crocidolite) som er så farlig at det har praktisk 
talt gått helt ut av bruk (men det forekommer i 
bl.a. gamle bygninger og skip), (b) hvit asbest 
(chrysolite) som enkelt kan spinnes eller veves til 
en duk, og (c) brun asbest (amosite). Det 
forekommer også noen varianter av asbest av 
mindre kommersiell betydning (tremolite, 
actinolite, anthophyllite). Tidligere fant asbest stor 
anvendelse i en rekke produkter, men man vet nå 
at inhalering av asbest kan skade lungene, 
medføre kreft og gi alvorlig sykdom (asbestose). 
Asbestose er registrert etter kun seks uker med 
innånding av sterkt asbestforurenset luft. Men 
asbestose er også en typisk senskade sykdom, 
som kan dukke opp tiår etter eksponeringen mot 
asbest kilden. Da asbest er en alvorlig 
sykdomskilde er det ingen asbestkonsentrasjon i 
luft som anses som sikker for å forhindre 
senskader pga. asbestose. Så tidligere benyttet 
asbest fjernes overalt der alternativer finnes. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Gruppe_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Pattedyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Partall
https://no.wikipedia.org/wiki/Klauv
https://no.wikipedia.org/wiki/Husdyr
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ASCARIS: Ascaris, slekt av rundmarker som er 
parasitter på pattedyr, fugler og virvelløse dyr. 
Se: Ascar(id)iosis. 
 
ASCAR(ID)IOSIS (Roundworm infection): 
Ascariose, spolmark infeksjon, en vanlig, oftest 
mild, rundmarkinfeksjon i mennesket og dyr som 
skyldes arten spolmark (spolorm), Ascaris 
lumbricoides, som forekommer over hele verden. 
Mennesket blir infisert gjennom å spise foru-
renset mat med egg av spolmarken. Særlig barn 
blir infisert gjennom å stikke skitne fingre 
kontaminert med egg fra jorden i munnen. A. 
lumbricoides er morfologisk meget lik arten A. 
suum, som infiserer svin, men ikke menneske. 
De tre andre vanlige rundmarkene i tarmen hos 
mennesket, er piskemarken (Trichuris trichuris) 
og hakemarkene Ancylostoma duodenale og 
Necator americanus. 
 
ASCELMINTHES: En løsere definert gruppe 
(tidligere rekke av virvelløse dyr) av usegmen-
terte runde marker med falsk kroppshule 
(pseudocoelomate), gjennomløpende tarm og 
uten respirasjonsorganer og blodåresystem. Et 
konstant celleantall etter klekking av larven, er 
karakteristisk for gruppen. Ascelminthes omfattet 
som dyrerekke, 5 klasser (Rotifera, Gastrotricha, 
Kinorhyncha, Nematoda og Nematomorpha, Se: 
Animal phyla). Gruppen benyttes ikke lengre 
innen zoologisk systematikk og klassifikasjon.  
 
ASCEND: (1) Stige opp, bevege seg oppover; 
klatre opp, bestige; stige opp i luften; bevege seg 
motstrøms (langs en elv); (2) Stigning, skråning, 
en helling oppover; (3) Heve seg fra et lavere 
nivå eller grad, f.eks. profesjonelt eller sosialt; (4) 
Bevege seg bakover i tid eller i genealogisk 
rekkefølge; (5) Innen musikk, gå fra lavere til 
høyere toner; (6) Lede nerveimpulser mot eller til 
hjernen. 
 
ASCERTAINMENT: Innen genetikk, det å finne 
eller selektere de familier som skal inngå i et 
genetisk studium av mennesket. 
 
ASCO-: Prefiks som betyr lærflaske. 
 
ASCORBIC ACID: Se: Vitamin C. 
 
ASCR. (Ascriptum): Forkortelse for: Skrevet til, 
tilskrevet eller henført til. 

ASCUS: De spesialiserte cellene i ascomycote 
sopp der de haploide ascosporene utvikles. 
 
ASDIC: Asdic, eldre betegnelse for sonar 
(Akromym for «Allied Submarine Detection 
Investigation Committee».) 
 
A-SELECTION (Adversity selection): A-selek-
sjon, seleksjonsprosess som favoriserer til-
pasninger til variable, kontinuerlig ugunstige eller 
ressursfattige omgivelser, karakterisert ved lav 
populasjonstetthet, lav diversitet og lite eller 
manglende interspesifikk konkurranse. Se: K-
Selection og r-Selection. 
 
ASEMIC: Det å være uten merke, markering. 
 
ASEN: Esel, asen (Equus asinus), upartået 
hovdyrart i hesteslekten (Equus). Esler skiller seg 
fra vanlig hest ved lengre ører, mindre 
skulderhøyde (100 - 140 cm) og forskjell i farge. 
Esler omfatter både viltlevende og tamme former. 
De ville eslene omfatter to arter: Afrikansk villesel 
(E. africanus, tidligere E. asinus) og asiatisk 
villesel, halvesel (E. hemionus). Det afrikanske 
eselet forekommer i to underarter: Somaliesel og 
nubiaesel. Halveselet som er det mest heste-
lignende av esel artene, forekommer i flere 
underarter: Onager (Equus hemionus onager), 
kulan (E. hemionus kulan), kiang, tibetansk esel 
(E. hemionus kiang, muligens egen art), 
indiahalvesel (E. hemionus khur) og syriahalvesel 
(E. hemionus hemippus, er utryddet). Ville esler 
har som leveområder, stepper, halvørkener og 
ørkener. (Mulesel er krysning mellom eselhoppe 
og hestehingst, muldyr er krysning mellom 
eselhingst og hestehoppe. Muldyr og mulesel er 
sterile, både ved innbyrdes paring og paring med 
hest eller esel.) 
 
ASEPSIS: (1) Asepsis, steril tilstand, situasjon 
totalt uten tilstedeværelse av mikroorganismer 
som gir sykdom eller forurenser kulturer. Asepsis 
oppnås gjennom steriliseringsteknikker; total 
asepsis er imidlertid vanskelig å oppnå spesielt i 
større skala; (2) Tilstand hvor potensielt farlige 
mikroorganismer er borte fra et gitt vev, materiale 
eller miljø, men en slik tilstand tilsvarer ikke 
nødvendigvis sterilitet. Se: Aceptic. 
 
ASEPTATE: Det å være uten vegger. 
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ASEPTIC: Aseptisk, bakteriefri, fritt for mikro-
organismer; aseptisk middel. 
 
ASEPTIC CULTURE: Aseptisk kultur, kultur som 
omfatter kun én art og er fri for forurensning av 
alle andre levende organismer. 
 
ASEXUAL: (1) Manglende seksualitet, ikke 
relatert til sex; uten funksjonelle kjønnsorganer; 
(2) Aseksuell, reproduksjon som ikke involverer 
fusjon av gameter (avkom med kun én forelder). 
Aseksuell reproduksjon omfatter knoppskytning 
(Se: Budding), partenogenese (Se: Partheno-
genesis), sporedannelse og vegetativ forplant-
ning (Se: Vegetative propagation). Se: Amictic og 
Sexless. 
 
ASEXUAL GENERATION: Se: Agamic gene-
ration. 
 
ASEXUAL REPRODUCTION (Vegetative repro-
duction, Agamic reproduction, Monogenesis, 
Monogony): Aseksuell formering, kjønnsløs, 
ukjønnet formering; reproduksjon der nye 
individer blir produsert fra én forelder uten 
dannelse av gameter (ideelt sett også uten 
tilstedeværelse av reproduksjonsstrukturer). Med 
andre ord, reproduksjon i fravær av seksuelle 
prosesser og uten å involvere meiose (Se: 
Meiosis), befruktning (Se: Fertilization) og 
sammensmeltning av kjønnsceller. Ved aseksuell 
formering øker antall celler eller individer fra én 
foreldercelle eller én organisme. Eksempler er 
todeling (Se: Binary fission), fragmentering, 
knoppskytning (Se: Budding), kolonidannelse, 
strobilasjon og produksjon av sporer og gemmae 
(Se: Gemmae). Aseksuell reproduksjon er 
fordelaktig ved at den er raskere enn kjønnet 
formering da det ikke er behov for en parings 
partner og kompliserte paringsprosesser. Men 
evolusjonært sett er den ufordelaktig ved at det 
ikke dannes genetisk variasjon slik at nye 
tilpasninger til skiftende miljøer går for sakte med 
utdøing som mulig resultat. Aseksuell repro-
duksjon forekommer hovedsakelig hos lavere-
stående dyr, mikroorganismer og planter via 
vegetativ formering, og ved dannelse av sporer 
som et hvilestadium mellom sporofytten og 
gametofytten hos moser, bregner og andre 
planter med generasjonsveksling. 
 

ASH: (1) Ask, asketre Ask (Fraxinus excelsior), 
blomstrende løvtre som hører til oljetrefamilien 
(Oleaceae) med frukter som små nøtter. 
Bladsammenstillingen er lik rogn, men større, der 
hver bladsamling består av 9 eller flere 
enkeltblad (oddetall) sammensatt parvis på en 
egen stilk. Treet blir 20 - 30 meter høyt. I norrøn 
mytologi er treet ask (Ask), stamfaren, og alm 
(Embla), stammoren til alle mennesker. Asken 
Yggdrasil, verdenstreet, strakte kronen sin ut 
over hele jorden. Den første mann Askr ble skapt 
av Odin av en gren fra et asketre, (2) Aske, 
mineralbestanddelene etter en fullstendig for-
brenning, eller aske fra vulkansk aktivitet, dannet 
av små tynne lavafragmenter. 
 
ASKAREL: Ikke-brennbare isolerende væsker, 
f.eks. polyklorerte bifenyler/PCB stoffer, som 
benyttes i elektriske installasjoner som f.eks. 
visse transformatorer og spesielle elektriske 
kraftkabler. 
 
ASLEEP: (1) Sovende; det å være i et stadium 
av søvn (dormant); (2) Forskjønnende omskriving 
for død (en eufemisme); (3) Nummen, følelses-
løs, stiv (numb); (4) Inaktiv, uoppmerksom 
(inactive); (5) Likeglad, likegyldig (indifferent).  
 
ASN (N): Forkortelse for: Aminosyren asparagin. 
 
ASP: (1) Osp, asp, en art av løvtre (Populus 
tremula) innen poppelslekten; (2) Se: Aspartic 
acid; (3) Asp, aspis, giftslange (antatt å referere 
til Egyptisk kobra, Naja haje, en av de største 
afrikanske kobraslangene og som opprinnelig ble 
beskrevet av Carl Linné). 
 
ASPARGUS: Asparges (Asparagus officinalis), 
plante i aspargesfamilien (Asparagaceae), og da 
spesielt med referanse til de unge skuddene av 
arten Asparagus officinalis. 
 
ASPARAGINE (n, Asn): Asparagin, én av de 20 
vanlige aminosyrene i proteiner og som er et 
beta-amido derivat av asparaginsyre (Se: 
Aspartic acid) og spiller en rolle i biosyntesen av 
glukoproteiner og andre proteiner. En metabolsk 
forløper er aspartat. Asparagin er en ikke-
essensiell aminosyre. Se: Amino acid. 
 
ASPARTAME: Aspartam, kunstig søtstoff sam-
mensatt av to aminosyrer (phenylalanine og 

https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8vtre
https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8tt
https://no.wikipedia.org/wiki/Norr%C3%B8n_mytologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Norr%C3%B8n_mytologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Alm
https://no.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil
https://no.wikipedia.org/wiki/Odin
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aspartic acid) som smaker 160 - 220 ganger 
søtere enn sukker. Aspartam gir 4 kalorier per 
gram som er så lite at stoffet regnes som 
kalorifritt. Det forekommer overbevisende 
dokumentasjon i litteraturen på at aspartam kan 
forårsake helseskader, men som alltid, det er 
doseavhengig og oppstår først ved større inntak 
av dette kunstige søtstoffet.    
 
ASPARTIC ACID (D, Asp): Asparaginsyre, 
alifatisk sur polar alfa aminosyre (HOOCCH2CH-
(NH2)COOH), én av de 20 vanlige aminosyrene i 
proteiner og en av de mest grunnleggende 
byggestenene. Se: Amino acid. 
 
ASPECT: (1) Aspekt, en måte noe kan obser-
veres eller betraktes på; (2) Et karakteristisk trekk 
ved noe; et spesielt uttrykk; ansiktsuttrykk; (3) En 
struktur eller overflate vendt i en gitt retning; (4) 
Eksponering mot faktorer i omgivelsene; (5) En 
spesiell del eller egenskap av noe; (6) Sesong-
messige variasjoner i vegetasjonsforholdene; (7) 
Konfigurasjonen, konstellasjonen av stjerner eller 
planeter i forhold til hverandre; stjernebilde. 
 
ASPECTION: Periodiske forandringer i vegeta-
sjonsforholdene innen et område eller samfunn, 
vanligvis i forhold til de sesongmessige varia-
sjonene i klima.  
 
ASPERATE: Det å ha en grov, ru eller ujevn 
overflate. Asperity, grovhet i overflaten. 
 
ASPERGILLOSIS: Aspergillose, sykdom i men-
nesket eller dyr (husdyr og fugler) som skyldes 
en gruppe av opportunistiske sopp (mykoser) i 
slekten Aspergillus. A. fumigatus (andre aktuelle 
arter er A. flavus, A. niger, A. terreus) som er den 
vanligste av disse i mennesket, finnes overalt der 
det er døende vegetasjon. Soppen kan infisere 
gjennom sår eller via mat, særlig hos immunitets-
svekkede personer, men vanligvis skjer infek-
sjonen gjennom inhalering av luft med conidier. 
 
ASPERULOUS: Som er litt grov; ru. 
 
ASPHALT: Asfalt, naturlig forekommende hydro-
karbon som er meget viskøst og opptrer som en 
bitumiøs avsetning i oljeførende lag eller som et 
biprodukt ved oljedestillasjon. De fleste asfalter 
er faste stoffer og kan ofte utgjøre restene etter 
at de flyktige bestanddelene i olje er fordampet. 

ASPHYXIA: Død pga. mangel på oksygen. 
 
ASPHYXIANT: Stoff som fremkaller kvelning; 
ånderettsgift (mot insekter). 
 
-ASPI- (-aspid-, -aspido-, -aspis): Affiks som 
betyr skjold, skjerm, vern; dekke over, skjerme, 
verne, avverge. 
 
ASPIRIN (Acetylsalicylic acid): Aspirin, medi-
kament som reduserer inflammasjoner, demper 
feber og kan lindre smerte. Aspirin inhiberer 
prostaglandiner som er en hovedfaktor ved 
inflammasjonsprosessene. Aspirin reduserer 
også aggregeringen av blodplatene og kan derfor 
benyttes ved forstyrrelser i blodets sirkulasjons-
system.  
 
ASPLANCHNIC: Vedrørende det å mangle en 
tarmkanal. 
 
ASPOROGENOUS (Asporogenic): Som ikke 
bærer, utvikler eller produserer sporer. 
 
ASS: Esel, tosk; ræva, vulgært uttrykk for baken. 
 
ASSAULT (Assail): (1) Angrep, anfall, fysisk 
voldelig overfall; legemsfornærmelse; (2) Skarpt 
verbalt utspill eller angrep; (3) Militært angrep; 
direkte, avsluttende kamphandlinger; (4) Trussel 
eller forsøk på fysisk vold mot en annen; (5) 
Seksuell vold, voldtekt; (6) Energisk forsøk på å 
nå et mål, spesielt noe vanskelig oppnåelig. 
 
ASSAY: (1) Assay, test, undersøkelse, analytisk 
prosedyre innen (miljø)biologi, molekylær biologi 
og diverse laboratorietester for kvalitativt å påvise 
eller måle mengden eller den funksjonelle 
aktiviteten av noe, f.eks. en biokjemisk substans, 
medikament eller organisk prøve (Se: Analyte); 
(2) Prøve, stoff eller substans for analyse; (3) 
Estimere, det å vurdere verdien av et eller annet 
(Se: Estimate); (4) Analyseverdi, resultatet av en 
analyse, assay; (5)  Forsøke, prøve, teste 
(attempt, try); (6) Bioassay, test av biologiske 
aktiviteter som respons fra levende objekter (Se: 
Bioassay); (7) Kvalitativ eller kvantitativ analyse 
av noe for å bestemme dets spesifikke 
komponenter, f.eks. malm eller metall, eller en 
analyse av den biokjemiske eller immunologiske 
aktiviteten i en prøve (immunoassay) 
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ASSEMBLAGE: (1) Gruppe, samling (av deler), 
objekt bestående av deler som passer sammen; 
få deler til å passe sammen; (2) Sammenkomst, 
en forsamling av personer (gathering); (3) 
Monentere sammen fabrikrte deler til en komplett 
struktur, maskin; (4) Det å samle eller bli samlet; 
gjenstandssamling, f.eks. fra en daterbar del av 
et natur- eller kulturhistorisk funnsted; (4) Kunst-
verk, komposisjon eller kollasj laget av å grup-
pere urelaterte objekter; (5) Innen paleontologi, 
en gruppe fossiler som forekommer sammen i 
samme stratigrafiske nivå (an assemblage zone). 
 
ASSEMBLY (Assemblage): (1) Møte, forsam-
ling; samling i et selskap eller firma for under-
holdning, drøftinger, lovgivning eller andre aktivi-
teter; (2) Møte i et fakultet eller studentorgani-
sasjon for administrative, utdannelsesmessige 
eller rekreasjonsformål; (3) Signal for å komme 
sammen; falle inn; (4) Innen økologi, den minste 
funksjonelle samfunnsenhet av dyr (eller planter) 
som er karakteristisk for et spesielt miljø og som 
kan benyttes som indikator på dette miljøet (Se: 
Community). 
 
ASSEMBLY ZONE (Coenozone, Faunal zone, 
Faunizone): Stratigrafisk enhet, sone eller lag 
(strata) som er karakteristisk for en samling av 
dyr eller planter. Se: Assembly. 
 
ASSERTION: Påstand, utsagn, ytring. 
 
ASSESS (TO): Fastsette størrelsen av; vurdere, 
bedømme. 
 
ASSESSMENT: (1) Taksering, verdsetting, vurd-
ering, evaluering eller estimering av naturen eller 
kvaliteten av noe (appraisal, Se: Evaluation); (2) 
Likning, noe bedømt for beskatning.  
 
ASSIGN: (1) Oppnevne eller tildele (allocate) en 
stilling; utpeke (appoint) til et verv, jobb eller 
oppgave; (2) Det å sette noe til side i en eller 
annen spesiell hensikt (designate); (3) Fordele 
oppgaver; (4) Overdra, overføre noe til en annen 
(i tillit); (5) Overføre legale rettigheter, eiendom 
eller forpliktelser til en annen, f.eks. gjeld til fordel 
for en kreditor; (6) Tilordne en gitt tidsperiode; (7) 
Tilskrive som motiv, grunn eller årsak, spesielt 
etter overveielser.  
 

ASSIMILABLE: (1) Som kan assimileres, nær-
ingsemner som kan fordøyes; (2) Informasjon 
som kan fordøyes.  
 
ASSIMILATE: (1) Innen fysiologi, assimilere, 
oppta, metabolisere, inkorbere næringsemnene i 
kroppen etter fordøyelsen; omforme mat til 
levende vev gjennom anabolisme (Se: Anabolism 
og Assimilation); (2) Absorbere og inkorporere i 
hukommelsen; assimilere kunnskap; (3) Det å få 
noe til å ligne; gjøre lik; (4) Assimilere, det å 
integrere kulturelt forskjellige grupper (immi-
granter) i den rådende kulturen; (5) Innen 
fonetikk, det å få en lyd mer lik en annen i det 
samme eller neste ord. 
 
ASSIMILATION: Assimilasjon, utnyttelsen av ab-
sorbert mat hos levende organismer for vekst, 
reproduksjon og vedlikehold; omdannelse av 
enkle molekyler i maten til komplekse bestand-
deler i kroppen. Assimilasjon refererer spesielt til 
opptaket og metabolismen av føde i en 
organisme, noe som omfatter nedbrytningen av 
føden gjennom fordøyelsen til enkle molekyler og 
den videre opptagelsen av disse molekylene i 
celler, vev og organer for oppbygging av organisk 
materiale. Assimilasjonen kan omfatte: (a) Den 
totale energistrøm gjennom et heterotroft individ, 
(b) brutto produksjon hos autotrofer, eller (c) 
metabolisert energi, den del av energiinntaket 
hos et individ, populasjon eller trofisk nivå som 
blir inkorporert i det metabolske system til 
produksjon og respirasjon per tidsenhet per 
enhetsareal. Se: Dissimilation. 
 
ASSOCIATE: (1) Tilknyttet, assosiert, person 
som er relatert til eller forbundet med en annen 
eller andre; partner, kollega; (2) Ansatt, spesielt i 
en underordnet posisjon; (3) Kamerat, ledsager, 
samboer; (4) Medlem i et samfunn eller 
institusjon som ikke har fulle rettigheter eller 
privilegier. 
 
ASSOCIATION: (1) Assosiasjon, forbindelse, 
forening, gruppering, kombinasjon; (2) Innen 
zoologi, økologisk enhet der flere dyr av samme 
eller forskjellig art forekommer sammen i 
varierende grad av avhengighet og intimitet, men 
hyppigere enn hva som kan forventes på basis 
av tilfeldigheter (grad av assosiasjon kan derfor 
testes ved bruk av objektive statistiske metoder). 
Assosiasjoner omfatter symbiotiske relasjoner 
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som mutualisme, kommensalisme, parasittisme 
og forese. Generelt benyttes begrepet om å leve 
sammen i et spesielt område, der én eller to arter 
ofte er dominante i assosiasjonen; (3) Innen 
botanikk benyttes begrepet om enhver gruppe av 
planter som vokser sammen og som danner en 
(mindre naturlig) vegetasjonsenhet, eller et 
klimakssamfunn av planter karakterisert gjennom 
to eller flere dominante arter og med den 
livsformen som er typisk for assosiasjonen. Den 
botaniske definisjonen betrakter en assosiasjon 
som den største undergruppe av et klimaks-
samfunn eller biom (Se: Biome og Formation); (4) 
Innen genetikk, paringen av kromosomer; (5) 
Innen etologi, den lærte forbindelsen mellom en 
hendelse (eller respons) og en tilknyttet stimulus, 
eller mellom to stimuli (Se: Conditioning); (6) 
Innen statistikk, grad av avhengighet eller 
uavhengighet mellom to eller flere variable; (7) 
Innen kjemi, kombinasjon av molekyler av en 
substans med en annen form under dannelse av 
et stoff som holdes sammen med krefter svakere 
enn de vanlige kjemiske bindingene. 
 
ASSOCIATION, COEFFICIENT OF: (1) Assosia-
sjonskoeffisient, et mål på hyppigheten av felles 
opptreden av to arter, kalkulert som antall prøver 
hvor begge arter opptrer delt på antall prøver 
som de kan forventes og opptre ut fra ren sjanse; 
(2) Innen statistikk, mål på grad av avhengighet 
mellom data gruppert i en kontingenstabell (Se: 
Contingency) (-1 er komplett negativ assosiasjon, 
0 er uavhengighet, +1 er total positiv assosia-
sjon). 
 
ASSORT: (1) Sortere, assortere, ordne, klas-
sifisere, plassere eller sortere i gruppe etter type 
eller form (classify); (2) Levere eller forsyne med 
et assortiment, vareutvalg; (3) Innen genetikk, 
gener eller karakterer fordelt blant celler eller 
avkom (Se: Assortment).  
 
ASSORTATIVE MATING (Assortive mating, 
Assortative pair formation): Ikke-tilfeldig valg 
av paringspartner, enten direkte gjennom 
vurdering av en eller annen egenskap (attributt), 
eller indirekte gjennom habitatvalg (for arter som 
parer seg innen sitt begrensete habitat); 
reproduksjonsstrategi der individene foretrekker 
paringspartnere som ligner dem i fenotypiske 
karakterer noe som medfører at partnervalget 
ikke er tilfeldig, men basert på seleksjon ut fra 

preferanse for en spesifikk fenotype. Med andre 
ord, assortative krysninger (assortative mating) er 
positive hvis individer med mer like fenotyper 
(samme spesielle karaktertrekk) enn gjennom-
snittet, parer seg med større frekvens enn 
forventet ut fra tilfeldig krysning (sjanse), eller 
negative (disassortative mating) hvis de er 
mindre lik enn gjennomsnittet i ett eller flere 
karaktertrekk. Positiv assortativ paring er det 
vanlige. Hos mennesket er paringen assortativ 
positiv på bl.a. hudfarge og høyde. Se: Assort-
ment, Disassortative mating, Negative assortative 
mating og Sexual selection. 
 
ASSORTMENT: (1) Innen genetikk, fordelingen 
av kromosomer til kimcellene (Se: Germ cell) 
under meiosen, den vanligvis tilfeldige fordeling 
av kromosomene til cellepolene (under anafase I 
etter kromosomparingen i gametene) under 
meiosen, eller kromatidene (under anafase II), 
noe som resulterer i en tilfeldig segregering av 
kromosomene og genetisk rekombinasjon av 
genene; den normale adskillelse av genene 
under meiosen; (2) Paringspreferanse mellom 
like individer (Se: Assortative mating); (3) Å 
fordele eller klassifisere. 
 
ASSUAGE: (1) Lindre, dulme, døyve, dempe, 
stille; gjøre noe ubehagelig mindre alvorlig eller 
intens (ease); (2) Tilfredsstille (en lyst eller ape-
titt); berolige (appease). 
 
ASSUMPTION: Antagelse, postulat, forhold eller 
ting som er akseptert som sant eller som har 
sikkert hent, men uten bevis; (2) Det å handle 
eller ta ansvar.  
 
ASSURGENT: Som bøyer oppover, oppstigende 
(ascending).  
 
ASTATIC: (1) Ustabil, noe som forandrer seg 
plutselig eller drastisk (unstable, unsteady); (2) 
Innen fysikk, som ikke har noen spesiell retnings-
bestemmelse. 
 
ASTATINE: Astat (At), radioktivt (halogen) 
grunnstoff med atomnummer 85, atommasse (u) 
210, smeltepunkt 302oC og kokepunkt 377oC. 
Astat forekommer naturlig gjennom radioktiv 
nedbrytning av uran og thorium isotoper. Astat 
danner omkring 20 isotoper, hvorav den mest 



 

125 

stabile (astat-210) har en halveringstid på 8,3 
timer. 
 
-ASTER- (-asteri-, -astero-): (1) Affiks som betyr 
en symmetrisk stjerne-formet figur; stjerne. 
Astral, stjerneformig; (2) Det stjerne-lignende 
området som omgir centrosomen under mitosen 
og meiosen (Se: Centrosome); (3) En gruppe 
mikrotubuler som går ut fra hvert par centrioler 
under celledelingen hos dyr. 
 
ASTERIFORM: Stjerne-formet, det å ligne en 
stjerne med ståler som går ut fra samme senter. 
 
ASTERIX: Stjerne (*). 
 
ASTEROID: Asteroide, små ca. 1 500 planet-
lignende legemer som har sine baner rundt solen 
i et eget belte mellom Jupiter og Mars, antagelig 
dannet fra en tidligere planet. Ingen er større enn 
800 km. 
 
ASTEHENIA: Muskelsvakhet, svakhet (debility).  
 
ASTHMA: Astma, respiratorisk forstyrrelse eller 
sykdom karakterisert ved pustevanskeligheter 
pga. innflammasjoner og oppsvulming av luft-
veiene. Andre symptomer kan være hoste og 
produksjon av overskudd av slim (mukus) fra 
bronkiolene. Ved siden av medfødt astma, kan 
en rekke ytre forhold medføre astma, som f.eks. 
diverse allergener, kald luft, tobakk, forurens-
ninger og røk, ved siden av stress og hardt 
arbeid.  
 
ASTHENOBIOSIS: Astenobiose, en periode med 
redusert metabolsk aktivitet. Se: Aestivation og 
Hibernation. 
 
ASTHENOPIA: Astenopi, synsforstyrrelse. 
 
ASTHENOSPHERE: Astenosfæren, det struktur-
elt svake øvre jordskallet under litosfæren, og 
som tilsvarer den øvre jordmantelen. Astenos-
færen like under litosfæren, består av et mer 
plastisk bergmateriale enn det på jordoverflaten. 
Se: Crust of the earth og Lithosphere. 
 
ASTICHOUS: Som ikke er arrangert i en rad eller 
rader. 
 

ASTIGMATIC: Astigmatisk, som mangler stig-
mata, dvs. uten pustehull, spirakler (spiracles). 
 
ASTIGMATISM: Astigmatisme, punktløshet, 
optisk brytningsfeil i linser som medfører at 
stråler i et plan er i fokus, men ikke i et annet 
plan (f.eks. loddrette linjer sees tydelig, vannrette 
utydelig). Astigmatisme i øyet skyldes enten 
uregelmessigheter i hornhinnens krumming eller 
at linsen er skjev, noe som kan korrigeres ved å 
bruke astigmatiske linser som har forskjellig 
kurvatur i det vertikale og horisontale planet.  
ASTIR: (1) På benene, i bevegelse; vise aktivitet; 
(2) Våken, har stått opp (av sengen). 
 
ASTOGENY: (1) Astogeni, kolonidannelse gjen-
nom knoppskytning; (2) Utviklingshistorien til dyr 
som lever i kolonier. 
 
ASTOMATOUS: Som mangler munn; celle som 
mangler munn eller andre porer eller åpninger 
(Se: Cytostome). Astomate, uten munn. 
 
ASTRAPOPHOBIA (Brontophobia, Kerauno-
phobia, Tonitrophobia): Astrapofobia, unormal 
frykt for lyn og torden, noe som kan utvikles hos 
både mennesket og dyr. 
 
ASTRICTION: Sammentrekning, tilstanden å 
være bundet, avgrenset eller sammenpresset; 
kompresjon for å forhindre blødning.  
 
ASTROBIOLOGY: Astrobiologi, den del av bio-
logien som er opptatt av påvirkningene fra det 
ytre verdensrom på de levende organismene, 
eller søkingen etter ekstraterrestrisk liv.  
 
ASTROCYTE: Enhver stjerne-formet celle. 
 
ASTRONOMIC(AL) UNIT (AE, AU): Astronomisk 
enhet, lengdeenhet brukt innen astronomi lik 
149 597 870 691 m (ca. 150 millioner km), AU er 
meget lik gjennomsnittsavstanden mellom 
sentrum av solen og sentrum av jorden. Solen 
taper masse så gravitasjonskraften blir gradvis 
svakere, det medfører at jorden fjerner seg fra 
solen med 1,37 cm hvert år (avstanden til månen 
øker med 3,8 cm per år). Månen er 0,0026 AU fra 
jorden. Et lysår (ly) er 63 241 AU.  
 
ASTRONOMY: Astronomi, studiet av universet 
og dets enkelte bestanddeler. Astronomi omfatter 
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astrometri (måling av posisjonen til stjerner og 
planeter på himmelen), himmellegemenes meka-
nikk (den relative bevegelse av himmellegemene 
i forbindelse med gravitasjonsfeltene) og astro-
fysikk (omfatter kosmologi, radioastronomi, og 
astronomi knyttet til røntgen-, infrarød -, 
ultrafiolett - og gammastråling). Astrofysikk tar for 
seg den indre strukturen, egenskapene og 
evolusjonen av himmellegemene, og energi-
forholdene i slike systemer og i universet som 
helhet.  
 
ASTROTAXIS: Astrotaksis, orienteringen hos 
visse dyr som er sensitive til polarisert lys, f.eks. 
bier, edderkopper og maur. Se: Taxis. 
 
ASTUTE: Smart, klok, gløgg; mentalt skarpsindig 
og flink, oppmerksom med stor evne til å tolke 
situasjoner og folk (for å snu det til egen fordel; 
dreven, listig, slu). 
 
ASYMBIOTIC: Asymbiotisk, verter funnet uinfi-
sert (eller som er eksperimentelt desinfisert). 
 
ASYMMETRICAL: Asymmetrisk, ikke symmet-
risk, det å ha dimensjoner på en side ulik dem på 
den andre siden; uten symmetriplan. 
 
ASSYMMETRY: Asymmetri, det å mangle sym-
metri; ulikhet i form eller utvikling. 
 
ASYMPTOMATIC: Asymptomatisk, uten symp-
tomer på sykdom; mangel på subjektive tegn på 
sykdom. 
 
ASYMPTOTE: Asymptot, en verdi som nærmer 
seg en grenseverdi; en rett linje hvis avstand til 
en kurve går mot null. 
 
ASYMPTOTIC NONEQUILIBRIUM MODEL: 
Modell for evolusjon av infrasamfunn hos 
parasitter uten stabile likevekter der diversiteten 
lett kan øke via innvandring fra andre geografiske 
områder (verter). Se: Infracommmunity, Non-
asymptotic model, Theory of island biogeography 
og Cospeciation model.  
 
ASYNAPSIS (Asyndesis): Asynapsis, par-
ingsfeil mellom de homologe kromosomene 
under meiose. Asynaptic meiosis, asynaptisk 
meiose, meiose der de homologe kromosomene 

ikke pares under den første meiotiske delingen.  
Se: Desynapsis og Meiosis. 
 
ASYNCHRONOUS: Som ikke er samtidig 
(simultant), som ikke skjer på samme tid. 
 
ASYNCHRONIC HATCHING: Asynkron klek-
king, klekking der de enkelte eggene klekkes til 
mer eller mindre forskjellig tid, eventuelt over 
dager (som er vanlig hos fugl). Se: Synchronic 
hatching. 
 
ASYNGAMY: Asyngami, reproduksjonsmessig 
isolasjon pga. forskjell i reproduksjons- eller 
blomstringsperiodene. 
 
At: Se: Astatine. 
 
ATAVISM: Atavisme, tilbakevending til en mer 
primitiv form eller karaktertilstand hos en 
organisme (throwback). Atavisme er et fenomen 
hvor en karakteristikk hos et dyr ikke opptrer hos 
avkommet eller i de siste generasjonene, men 
kan komme til syne igjen i senere generasjoner. 
(Termen er ikke i vanlig bruk da fenomenet kan 
forklares som et uttrykk av recessive eller 
komplementære gener.) 
 
ATAXIA: Som mangler muskel koordinering. 
 
ATELIA: Ukomplett, mangelfull eller ufullkommen 
utvikling.  
 
ATELIOSIS: Se: Nanism. 
 
ATENTACUATE: Det å mangle tentakler. 
 
ATG (eller AUG): (1) Triplett koden for 
aminosyren methionin, kodonet som starter 
translasjonsprosessen. Vanligvis starter protein-
syntesen kun ved et methionin kodon selv om 
dette kodonet også kan forekomme andre steder 
i proteinsekvensen. I eukaryotisk DNA er 
sekvensen ATG, i RNA, AUG. Vanligvis er den 
første AUG i mRNA, det punkt der translasjonen 
starter; nukleotidene (tre og tre om gangen) vil da 
kode for proteinets aminosyrer helt til et stopp 
kodon dukker opp som anviser at den protein-
kodende regionen er komplett; (2) Anti-Thymocytt 
Globulin, antistoffer som forhindrer transplantat-
avstøtelse. 
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A+T/G+C RATIO: Baseparforholdet i DNA. Se: 
DNA. 
 
ATHALASSIC: Vann eller vannmasser som ikke 
har hatt noen forbindelse med havet i geologisk 
sett nyere tid, dvs. alle ionene i løsning i vannet 
stammer fra grunnforholdene (substratet) eller 
atmosfæren. 
 
ATHECAL: Som mangler spermatek. Se: Sperm-
atheca. 
 
ATHERMOBIOSIS: Atermobiose, hvilefase indu-
sert gjennom relativt lave temperaturer. 
 
ATHEROSCLEROSIS: Arterosklerose, den 
sakte, kontinuerlige oppbygging av harde av-
leiringer (plakk, plaques), på de indre veggene av 
arteriene, noe som skyldes bl.a. avleiringer av 
fettstoffer, kalsium og kolesterol. Arterosklerose 
kan begrense det oksygenrike og næringsrike 
blodet fra å strømme ut til kroppsvevene. 
Tilstoppes arteriene, oppstår hjertefeil (blod-
propp).  Er mengden av kolesterol i blodet høyt, 
er sjansen større for at det avleires plakk på de 
indre arterieveggene.  Arterosklerose er oftest et 
biprodukt av dårlige helsevaner: Røking, overvekt 
og fysisk inaktvitet. Dessuten kan høyt blodtrykk 
og høye insulin nivåer medføre arterosklerose, 
hjertesvikt og hjerteatakk (coronary diseases). 
Arterosklerose kan også forekomme i arteriene 
som leder blodet til hjernen noe som øker 
risikoen for slag (stroke).  
 
ATHIRST: (1) Tørst (thirsty); (2) Det å ha 
brennende lyst eller sterkt ønske å oppnå noe; 
begjær.  
 
ATHLETE'S FOOT (Tinea pedis): Fotsopp, 
ringorminfeksjon, karakterisert ved hudkløe og 
hudoppsprekking spesielt mellom tærne. Artene 
som gir ringorm omfatter særlig Trichophyton 
spp. og Epidermophyton floccosu; Candida 
albicans kan også gi samme sykdomsbilde. 
 
ATHROCYTOSIS: Evnen celler har til å 
absorbere og beholde på partikler i suspensjon. 
 
ATILT: (1) Hellende posisjon, på skrå oppover, 
med den ene enden løftet (inclined); (2) Nesten 
fallende. 
 

ATLANTIC (PERIOD): Atlantiske periode, varm 
og tørr tidsperiode i Nordvest-Europa fra 7 500 til 
5 000 f.Kr., i den postglaciale perioden da den 
gjennomsnittlige årstemperaturen var 2 - 3oC 
varmere enn dagens klima og karakterisert 
gjennom forekomst av eik, alm, lind og eføy i de 
nordlige områdene. Se: Boreal, Subatlantc og 
Subboreal. 
 
ATLAS: (1) Atlas, kartverk; (2) Atlas, den første 
ryggvirvel som hodeskallen er festet til hos alle 
virveldyr. 
 
ATMOBIOSIS (Aerial organisms): Atmobiose, 
organismer som lever i luften; luftbårne organ-
ismer.  
 
ATMOLYSIS: Atmolyse, adskillelsen av en 
blanding av gasser gjennom deres forskjellige 
diffusjonsrate gjennom et porøst materiale. 
Atmometer, instrument for måling av fordamp-
ningsraten av vann til atmosfæren. 
 
ATMOPHYTE: Atmofytt, epifytt som opptar vann 
fra luften gjennom hele plantens overflate. Se: 
Epiphyte. 
 
ATMOSPHERE: (1) Stemning, ethvert medium 
av gass; (2) Atmosfære, luft (air), luftlaget rundt 
jorden; det relativt tynne lukt-, smak- og fargefrie 
gass og støvlaget som omgir jorden, dvs. jordens 
hydrosfære (vann) og litosfære (jordoverflaten). 
Dette luftlaget eller blandingen av gasser, er 
bundet til planeten gjennom gravitasjonskreftene; 
90 % av dets masse er innen ca. 30 km fra 
jordoverflaten. Totalt sett omfatter atmosfæren 
forskjellige gasslag som er med på å bestemme 
atmosfærens fysiske egenskaper, spesielt 
temperaturen. Gasslagenes høyde varierer etter 
hvor en befinner seg på jorden; de viser også 
variasjoner over døgnet og året. Atmosfæren har 
fire hovedlag: (a) Troposfæren (et opptil 20 km 
høyt lag som utgjør den nedre del av 
atmosfæren, omfatter ca. 75 % av atmosfærens 
masse). Troposfæren er det mest turbulente 
laget, her forekommer sky-, lyn- og storm-
dannelsene. Troposfæren oppvarmes fra bakken 
gjennom den infrarøde strålingen og konvek-
sjonsstrømmene. Ettersom høyden øker avtar 
temperaturen gradvis (ca. 6oC per km; øverste 
grense kalles tropopausen), (b) stratosfæren 
(ligger over troposfæren og når ca. 30 km opp). I 
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dette laget øker temperaturen til ca. 90oC. 
Oppvarmingen skyldes absorbsjonen av solens 
ultrafiolette stråling i ozon-laget, som igjen er 
dannet av solens ultrafiolette stråling på 
oksygenmolekylene. Den største ozon-konsent-
rasjonen danner ozon-lagets øverste grense; 
skillet til neste lag kalles stratopausen, (c) 
mesofæren (ligger over stratosfæren og når ca. 
85 km opp; her avtar temperaturen til ca. -70 oC 
til -90oC; øverste laget kalles mesopausen, (d) 
termosfæren (laget under eksosfæren). Termo-
sfæren når ca. 400 km opp og er et 
atmosfærelag hder temperaturen øker sterkt. I 
dette laget forekommer dissosierte gasser og 
ioner pga. strålingsenergi fra solen, og (d) 
eksosfæren. I eksosfæren har atmosfærens 
molekyler sjelden kontakt med hverandre pga. 
den meget lave tettheten. Eksosfæren avsluttes 
ved magnetopausen mot verdensrommet. 
Ionosfæren er området av atmosfæren fra 
stratosfæren inn i eksosfæren. Sammen-
setningen av den nåværende atmosfæren, er 
mye et resultatet av karbonsyklus (Se: Carbon 
cycle) og nitrogensyklus (Se: Nitrogen cycle) som 
fornyer og opprettholder atmosfæren som i dag 
består av (rundt jorden): Nitrogen (78,09 % N2), 
oksygen (20,95 % O2), argon (0,93 %), 
karbondioksid (0,04 % CO2), neon (0,0018 %), 
helium (0,0005 %), metan (0,00017 %), krypton 
(0,00017 %), hydrogen (0,00005 %) og ozon 
(0,000001-0,000004 %), dessuten diverse 
nitrogenoksider, xenon og gasser av ammoniakk, 
salter, svoveloksider, oppløste faste partikler, 
organiske stoffer og vanndamp (0 - 4 %). Atmos-
færen regnes som homeostatisk og balansert 
mht. relasjonene mellom disse gassene, men er 
utsatt for fysiske påvirkninger og sykler pga. 
energien fra solen og jordrotasjonen. Kald 
polarluft synker og varm trofeluft stiger som gir en 
global energimessig ubalanse, og jordrotasjonen 
driver luftmassene lateralt noe som gir globale 
vindsystemer (og havstrømmer) som bl.a. fører 
varme mot de kalde polene. Mennesket har 
gjennom sin industrielle teknologi, bruk av energi 
og utslipp av drivhusgasser (f.eks. CO2), vært en 
faktor i den pågående globale, klimatiske 
oppvarming av atmosfæren. For rollen til 
atmosfæren i jordens strålingsbalanse er unik. 
Den innkommende solstrålingen absorberes av 
atmosfæren og jorden samtidig med at 
langbølget stråling fra jorden sendes tilbake til 
verdensrommet. Sett over året skal den 

innkommende strålingen være i balanse med den 
utgående strålingen. Hvis ikke, vil en meget liten 
forskjell i denne balansen, kunne få store 
konsekvenser. Det er i ferd med å skje da 
karbondioksid (CO2) nivået i atmosfæren har økt 
med ca. 30 % siden 1700-tallet, og metan (CH4) 
nivået er ca. 2,5 ganger høyere enn før den 
industrielle revolusjonen. Begge er viktige 
drivhusgasser som sammen med andre drivhus-
gasser (vanndamp og skyer (H2O), lystgass 
(N2O), ozon (O3) og klorfluorkarboner, KFK-
gasser), demper eller stopper den langbølgede 
utstrålingen fra jorden. Av disse drivhusgassene 
er vanndamp den viktigste da den står for ca. 50 
%, skyer står for ca. 25 % og karbondioksid for 
ca. 20 %. Så lenge konsentrasjonen av driv-
husgassene fortsetter å øke i atmosfæren, 
forykkes balansen slik at atmosfæren og jorden 
blir varmere (Se: Albedo, Climate og Greenhouse 
gases). Men samtidig må det sies at drivhus-
gassene også er viktige for klimaet på jorden, for 
uten dem ville jordens gjennomsnittstemperatur 
vært -18oC, ikke +15oC som nå. Atmosfærens 
innhold av oksygen er en begrensende faktor for 
utbredelsen av spesielt akvatiske organismer 
som kun kan leve i oksygenrike miljøer. I 
akvatiske økosystemer varierer den oppløste 
mengde oksygen, karbondioksid og hydrogen, 
mer enn i luft. Oksygenets løselighet øker med 
lavere temperatur og avtar med høyere 
temperatur (og saltholdighet). Visse organismer 
er imidlertid anaerobe og kan kun leve i fravær av 
oksygen, spesielt dreier dette seg om enkelte 
urbakterier, arkebakterier. Oksygenmengden i 
vann kan gjennomløpe døgnmessige sykler pga. 
fotosyntese aktivitetene. Karbondioksid mengden 
i vann varierer fordi gassen inngår i kjemiske 
kombinasjoner med vann, kalksalter og andre 
næringsemner. Dekomponeringen av organisk 
materiale produserer karbondioksid som er 
råmaterialet for den fotosyntetiske aktiviteten i 
plantene, som produserer oksygen som et 
biprodukt. Moderate økninger i karbondioksid-
mengden øker fotosynteseaktiviteten i mange 
planter både på land og i vann. Karbondioksid 
(CO2) kombineres kjemisk med vann og danner 
karbonsyre som dissosierer videre: CO2 + H2O = 
H2CO3 = H+ + HCO3

- = H+ + CO3
-- (H2O + H+ = 

H3O, hydronium ionet). Mengden fritt CO2 i vann 
er omkring 0,5 ml per liter vann (mer finnes 
imidlertid som bikarbonat (HCO3

-) og karbonat 
(CO3

-) ioner). Sjøvann med 35 o/oo saltholdighet 
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inneholder ca. 46,8 ml CO2 per liter vann. I 
dyphavene er CO2 mengden høy fordi tempera-
turen er lav og den fotosyntetiske aktiviteten 
fraværende. Ulikt oksygen og karbondioksid, er 
nitrogen (N2) kjemisk inaktivt og danner ikke 
forbindelser med andre grunnstoffer. Men under 
elektriske utladninger kan nitrogen danne nitrater 
og nitritter. I jorden finnes det også nitrogen-
fikserende bakterier som kan omforme fritt 
nitrogen til løselige nitrater og nitritter. Det er 
mengden CO2 som bestemmer presipiteringen av 
kalsium i form av CaCO3; (3) Atmosfære (atm.), 
enhet for trykk, definert som det trykk som bærer 
en kvikksølvsøyle 760 mm høy (ved 0oC, 
havoverflaten, 45o breddegrad) (1atm = 101,325 
N(Newton)/m2. Standard verdien for det atmos-
færiske trykk ved havnivå i SI-enheter, er 101 
325 pascal; Se: Atmospheric layers, Hydro-
sphere, Lithosphere og Standard temperature og 
Pressure.  
 
ATMOSPHERIC: Atmosfærisk, som gjelder 
(jord)atmosfæren. Se: Atmosphere. 
 
ATMOSPHERIC GASES: Se: Atmosphere. 
 
ATMOSPHERIC LAYERS: Atmosfæriske lag, 
gasslagene som jordens atmosfære kan opp-
deles i etter lagenes forandring i fysiske egen-
skaper, spesielt temperatur. Høydeområdene til 
de enkelte lag vil kunne variere over sesong, dag 
og sted på jorden. På jorden forekommer fem 
hovedlag: Troposfæren, stratosfæren, mesos-
færen, termosfæren og eksosfæren. Tropos-
færen inneholder ca. 75 % av den totale atmos-
færiske masse og er det laget skyene og 
værsystemene dannes. Troposfæren er også det 
mest turbulente laget da det oppvarmes fra 
bakken gjennom den infrarøde strålingen og 
konveksjonsstrømmene. I troposfæren faller 
temperaturen med høyden og når et minimum 
ved tropopausen, overgangen til det neste laget, 
stratosfæren. I dette dynamisk stabile laget 
befinner ozon seg som absorberer ultrafiolett 
stråling (og solvindpartikler / plasma) som med-
fører sammen med andre prosesser at 
temperaturen stiger med høyden. Den øvre delen 
av stratosfæren kalt stratopausen har en temper-
atur rundt 0oC (Se: Ozon). Kommersiell flytrafikk 
flyr gjerne i denne høyden for å unngå turbulens. 
I mesosfæren som ligger over stratosfæren og 
under termosfæren, avtar temperaturen med 

økende høyde; i de øvre deler er temperaturen 
rundt -70oC. Det er i dette laget at millioner av 
metoritter brenner opp daglig i møtet med 
mesosfærens gasspartikler. Mesopausen skiller 
mesosfæren fra det neste laget, termosfæren 
som består hovedsakelig av oksygen som 
varmes sterkt opp av solstrålingen slik at 
temperaturen øker utover til over 2 000oC, men 
da partikkeltettheten er lav er også den termiske 
energien i et gitt volum, relativt lavt (et termo-
meter måler mye lavere temperatur). Den delen 
av atmosfæren som hovedsakelig består av 
ionisert gass (dominert av O2+ og NO+), kalles 
ionosfæren som i stor grad overlapper med 
termosfæren. Ionosfæren strekker seg inn i 
eksosfæren som er det laget der de enkelte 
luftmolekylene er så uttynnet at de ikke, eller 
praktisk talt ikke, interakterer med hverandre 
(enkelte inkluderer eksosfæren i ionosfæren). I 
eksosfæren befinner van Allen beltene seg, to 
belter med ladete partikler rundt jorden som 
holdes på plass av jordens magnetfelter og som 
bidrar til å danne polarlysene, nord- og sørlyset, 
henholds-vis aurora borealis og aurora australis. 
Eksosfæren strekker seg videre oppover inn i 
manetopausen. Se: Atmosphere, Exosphere, 
Ionosphere, Mesosphere, Solar wind, Strato-
sphere, Thermosphere, Tropopause og Tropo-
sphere.  
 
ATMOSPHERIC POLLUTION: Se: Air pollution. 
 
ATMOSPHERIC PRESSURE: Atmosfæretrykk, 
det trykk som skyldes vekten av luften over et 
hvilket som helst punkt ved jordoverflaten. 
Gjennomsnittstrykket ved havnivået er 1 013,25 
millibar (1000 mb = 1 bar = 105 pascal = 101 325 
newton) per kvadratmeter. Det høyeste trykket 
som er registrert i verden er 1 079 mb, det 
laveste er 877 mb. Ved havnivået kan lufttrykket 
holde en kvikksølvsøyle på 760 mm høyde. 
 
ATMOSPHERIC WINDOW (Optical window): 
Atmosfærisk vindu, hull i den atmosfæriske 
absorbsjonen som tillater elektromagnetisk 
stråling av visse bølgelengder å passere jordens 
atmosfære. Det forekommer flere atmosfæreiske 
vinduer: (a) Det optiske vindu, som slipper 
gjennom det synlige spekteret (ca. 760 - 400 nm) 
og de ultrafiolette bølgelengdene ned til ca. 320 
nm (elektromagnetiske bølger mindre enn 320 
nm blir absorbert av atomene og molekylene i 
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atmosfæren), (b) det infrarøde vindu, som slipper 
gjennom langbølget, infrarød elektromagnetisk 

stråling med bølgelengder fra 8 - 14 m (som 
ikke blir absorbert av vanndampen og karbon-
dioksid i atmosfæren, dvs. at er det lite skyer vil 
denne delen av den terrestriske strålingen 
passere ut i verdensrommet, og jordoverflaten 
avkjøles (det finnes i tillegg enkelte mindre 
vinduer med begrenset bølgelengde i det 
infrarøde spekter), og (c) radiovinduet, som er 
det vinduet som slipper gjennom de kortbølgede 
radiobølgene fra ca. 1 mm til 30 m.  
 
ATOKE: Vegetativt individ som gir opphav til 
seksuelle individer hos flerbørstemark (Se: 
Epitoke). 
 
ATOKOUS: Som er uten avkom, ikke-repro-
duktiv; vegetativ. Se: Epitokous. 
 
ATOLL: Atoll, ringøy, korallrev, ring-, elliptisk 
eller hestesko-formet korallrev, koralløy eller en 
ring av nært beliggende mindre koralløyer rundt 
en lagune hvor det ikke tidligere har vært noe 
land. Rundt atollen strekker det åpne dyphavet 
seg. Atollen består av koraller, men også 
kalkalger. Atoll er også brukt om øyer i det vestre 
og sentrale Stillehavet som ikke er dannet av 
koraller og som er omgitt av dyphavsbassenger. 
Størrelsen på de atoller som utgjør biologisk 
dannede rev, kan variere fra 1 til 130 km. 
 
ATOM: (1) Atom, den minste enheten av et 
grunnstoff som kan ta del i en kjemisk reaksjon. 
Et atom består av en kjerne (nukleus) omgitt av 
negativt ladete elektroner, dvs. atomet har en 
struktur bestående av små elementærpartikler, 
kjerner av protoner og nøytroner omgitt av ladete 
elektroner som beveger seg i sirkel- eller 
elliptiske baner rundt kjernen. Alle atomer har en 
atomkjerne som har en positiv elektrisk ladning. I 
alle atomer er det ett eller flere protoner. Det 
enkleste atomet er hydrogenatomet, som består 
av ett proton og ett elektron, forekommer det to 
protoner og to elektroner kalles atomet helium 
(isteden for å telle én, to tre, fire, fem, etc. 
protoner, sies isteden hydrogen, helium, litium, 
beryllium, boron, etc.). I alle andre atomkjerner 
enn hydrogen, er det både protoner og nøytroner 
som med et fellesnavn kalles nukleoner. Nesten 
hele atomets masse er konsentrert i atomets 
senter, kjernen (nukleus) som har positiv ladning. 

Protonet (p+), nøytronet (n) og elektronet (e-) er 
de viktigste og best kjente elementærpartiklene 
atomene består av. Et proton er en positiv ladet 
elementærpartikkel som vi finner i alle atomer. 
Gjennom forsøk har en funnet at massen til et 
hydrogenatom er 0,000 000 000 000 000 000 
000 000 001 67 kg (= 1,67 x 10-27 kg). Massen til 
et proton og nøytron er 1 836 ganger større enn 
massen til et elektron (9,109 x 10-31 kg). Atom-
masseenheten (u) som benyttes istedenfor kg, er 
definert som 1/12 del av massen til et 12C atom 
(massen til et 12C atom er derfor lik 12 u). 
Massen til hydrogenatomet er 1,0078 u (summen 
av protonets og elektronets masse; ofte satt lik 
1). Etter den spesielle relativitetsteorien er masse 
et mål for energi (etter Einsteins ligning for 
energi: E = mc2; E = energi; m = masse; c = 
lyshastigheten). Et elektron er en negativ ladet 
elementærpartikkel vi finner i alle vanlige, 
elektrisk nøytrale atomer. Et nøytron er en 
elementærpartikkel uten ladning som vi finner i 
de fleste atomer. Elektronets og protonets 
ladninger er nøyaktig like, men med motsatt 
fortegn, og er den minste vi kjenner, derfor kalt 
elementærladning, e. Elektronets ladning er -e, 
protonets +e. Hvis antall negative elektroner 
tilsvarer antall positive protoner, er atomets totale 
ladning null og atomet nøytralt. Antall protoner i 
atomkjernen kalles protontallet (Z), som også 
forteller hvor mange elektroner det er i et nøytralt 
atom. Atomnummeret er lik protontallet, og 
forteller hvor mange protoner atomet eller 
grunnstoffet har i atomkjernen. Antall nøytroner 
kalles nøytrontallet (N). Summen av antall 
protoner og nøytroner kalles nukleontallet (A) 
eller massetallet fordi antall nukleoner er lik 
måltallet til atomets masse med enheten u. 
Isotoper er grunnstoffer som har samme antall 
protoner, men forskjellig antall nøytroner i 
atomkjernen. Atomets elektronstruktur refererer 
til elektronenes arrangering rundt kjernen, dvs. 
de energinivåer atomet innehar. Gjennom 
absorpsjon av elektromagnetisk stråling eller 
gjennom kollisjon med andre partikler, kan 
atomet bli eksitert, dvs. få en høyere energi-
tilstand. Atomene kan vende tilbake til grunnivået 
gjennom å utsende (emittere) ett eller flere 
kvanta elektromagnetisk stråling (fotoner). I den 
moderne atomteorien følger ikke elektronet en 
bestemt bane rundt atomkjernen, men fore-
kommer i en tilstand beskrevet gjennom en 
bølgefunksjon som bestemmer sannsynligheten 
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for at et elektron befinner seg på en bestemt 
plass. Hvert elektron kan defineres ut fra fire 
kvantetall og ikke mer enn ett elektron i samme 
atom kan ha det samme sett av kvantetall (Se: 
Pauli exclusion principle). For å finne ut hva som 
holder protonene og nøytronenen i en atomkjerne 
sammen, har en bombardert disse med ekstremt 
høye energier, og det viste seg da at nye partikler 
dukket fram, f.eks. pioner, lambdaer, sigmaer og 
rhoer. Nå kjennes over 400 partikler (Se: Quark); 
(2) Ekstremt liten partikkel, prikk eller punkt.  
 

ATOMIC MASS UNIT (AMU, Dalton, Da, u): 
Atommasseenhet, Dalton, standardenheten for å 
angi masse i en molekylær eller atomær skala 
(atom masse). En atommasseenhet er tilnærmet 
lik massen av ett nucleon (proton eller nøytron) 
og er numerisk ekvivalent til 1 g/mol. Den forente 
atommasseenheten er definert som 1/12 av 
massen til et ubundet, nøytralt atom av karbon-
12 atomet (12C) i sitt nukleære og elektroniske 
grunnnivå, og har en verdi lik 1,660539 040(20) x 
10-27 kg eller tilnærmet 931 MeV/c2. Se: Atom. 
 
ATOMIC OXYGEN: Atomær oksygen, enkelt-
atomer av oksygen (O) som er en meget reaktiv 
form som dannes som et resultat av O2 absorp-
sjonen av lys innen det ultrafiolette området (1 
600 - 1 800 Å). Se: Atom. 
 
ATOMIC NUMBER (Proton number, symbol: 
Z): Atomtall, antall protoner i kjernen til et atom 
som er likt antall elektroner som går i bane rundt 
kjernen i et nøytralt atom. Det er atomtallet 
(elektronene) som bestemmer de kjemiske 
egenskapene til et gitt grunnstoff og grunnstoffets 
plassering i grunnstoffenes periodesystem. Et 
grunnstoff og alle dets isotoper har det samme 
atomtall, men forskjellige massetall. Se: Atom. 
 
ATOMIC ORBITAL: Atomskall, elektronskyene 
rundt atomkjernen. I nøytrale atomer inneholder 
elektronskyen like mange elektroner som i 
kjernen. Elektronene er ordnet i grupper kalt 
elektronskall der den gjennomsnittlige avstand til 
atomkjernen er den samme. Skallene kalles K, L, 
M, N, O, etc. De forskjellige skallene har 
forskjellige energinivåer; det laveste K har 2, L 
har 6, M har 10, N har 14, etc. Tallet angir hvor 
mange elektroner som kan forekomme der. Det 
største antall elektroner i et skall er 2n2, der n er 
skallets nummer når K skallet er nummer 1, L 

skallet nummer 2, etc. Schrödingers bølgeligning 
beskriver elektronenes sannsynlige bane rundt 
atomkjernen, karakterisert med tre kvantetall: (a) 
Det prinsipielle kvantetallet (tilsvarer de nevnte 
skallene), (b) det azimutale kvantetallet (tilsvarer 
skallenes forskjellige energinivåer), og (c) det 
magnetiske kvantetallet (som viser de forskjellige 
nivåer som ville dannes hvis atomet ble utsatt for 
et magnetisk felt). Elektronene kan også ha et 
fjerde kvantetall karakterisert med elektronets 
spinn som kan være enten +½ eller -½. Disse fire 
kvantetallene beskriver elektronfordelingen og 
bestemmer grunnstoffenes egenskaper. I grunn-
stoffenes periodesystem er grunnstoffene ordnet 
slik at de med samme fordeling av elektroner i 
det ytterste skallet plasseres i 8 grupper under 
hverandre. Øker atomets energi (eksiterte 
atomer) befinner elektronet seg i et høyere 
energinivå, dvs. skall, og er mer ustabilt enn når 
elektronet er i et lavere skall. Jo nærmere et 
elektron er kjernen desto sterkere er den 
elektrostatiske energien mellom dem, og desto 
mer energi kreves for å fjerne elektronet. Faller et 
elektron i et eksitert atom fra et ytre til et indre 
skall, avgir atomet energi i form av elektro-
magnetisk stråling, dvs. lys. Et lysblink er et foton 
som inneholder en viss mengde energi. Rød 
farge inneholder mindre energi enn blå farge. Jo 
større elektronsprang eller energiforskjell, desto 
mer lys og desto kortere er bølgelengden. Alle 
grunnstoffer har sitt bestemte spektrum når de er 
i gassform noe som kan benyttes til å identifisere 
dem. Fjernes elektroner helt, sies atomet å være 
ionisert. Se: Atom.  
 
ATOM WEIGHT: Atomvekt (den relative), et tall 
som angir massen til et atom av et grunnstoff 
relativt til et tilsvarende atom av karbon 12C som 
er gitt atomvekten 12. Se: Atom. 
 
ATOPY: Atopi, generell term som antyder en 
nedarvet tendens til å utvikle akutt immunologisk 
hypersensivitet, pga. IgE antistoffer. 
 
ATOXIC: Atoksisk, emner som mangler gift-
virkning. Se: Toxic. 
 
ATP: Se: Adenosine triphosphate.  
 
ATPase: ATPase, en gruppe enzymer som med-
fører hydrolyse av ATP, enten ved å fjerne en 
fosfatgruppe under dannelse av ADP og 
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uorganisk fosfat, eller to fosfatgrupper med 
dannelse av ADM og pyrofosfat noe som gir to 
ganger så mye energi som førstnevnte reaksjon. 
Se: Adenosine triphosphate. 
 
ATRACTOID: Spindelform. Se: Fusiform. 
 
ATRICHOUS: Som er hårløs uten flageller eller 
ethvert filament-lignende vedheng. 
 
ATRIUM (pl. Atria): Forkammer (aurikkel), ett av 
de øvre rommene i hjertet hos virveldyr som 
mottar blod fra kroppens vener under lavt trykk. 
Når disse sammentrekkes, presses blodet inn i 
de nedre kamrene, hjertekamrene (ventriklene), 
som deretter foretar en kraftigere sammen-
trekning som bringer blodet ut i kroppen igjen. 
Fisk har ett atrium mens alle andre virveldyr har 
to. Se: Auricle. 
 
ATROCHIOUS: Som er fryktelig, avskyelig, opp-
rørende, redselsfull. 
 
ATROPHIC: Atrofisk, organismer eller livssyklus-
stadier som ikke tar næring til seg. 
 
ATROPHY (Degeneration): Atrofi, svinn, markert 
reduksjon i størrelse og funksjonell betydning; 
sekundær tilbakedannelse i størrelse og funk-
sjonell betydning av et organ (struktur) på grunn 
av mangel på næring, alder eller bruk av organet. 
Se: Obsolete. 
 
ATROPINE: Atropin, substans som inhiberer 
nerveimpulsene over synapsen ved at den 
blokkerer de post-synaptiske mottagerstedene for 
acetylkolin. Se: Synapse. 
 
ATROUS: Som har svart farge. 
 
ATTACHED: (1) Fastgjort, permanent vedheftet 
en overflate en del av livssyklus (som voksen); 
(2) Sterkt tilknyttet til, følelsesmessig tilknyttet, 
som føler hengivenhet eller ømhet for noen; (3) 
Ikke frittstående, festet til, forent med; som deler 
noe med noe annet.   
 
ATTACHMENT: (1) Hengivenhet, sympati; (2) 
Feste, feste mellom en organisme og et sted, 
objekt eller sosial partner. Se: Adherence. 
 

ATTACK: (1) Angrep, angripe, anfalle, kaste seg 
over; (2) Gå i gang med, starte opp, angripe et 
problem; (3) Kritisere sterk og uvennelig, fientlig; 
(4) Forårsake skade på, handle på en skadelig 
måte; (5) Innen sport, spille aggressivt.  
 
ATTACK POPULATION: Innen parasittologi, den 
delen av patogene organismer som er infek-
sjonsdyktige. 
 
ATTACK RATE: Se: Incidence. 
 
ATTAR: Rosenolje, attar, lys gul eterisk olje med 
sterk lukt av friske roser. Rosenolje brukes som 
duftråstoff i parfymeindustrien. 
 
ATTEMPT: (1) Forsøk, forsøke, prøve å utføre 
noe, løse, gjøre eller oppnå noe (accomplish, 
solve); (2) Attentat, forsøk på å fange eller få 
kontroll over noe gjennom angrep (attack).   
  
ATTENDANCE: (1) Oppvartning, nærvær, frem-
møte; (2) Innen ornitologi, den tiden en gitt fugl 
eller art av fugl, tilbringer i en koloni eller ved 
reiret. 
 
ATTENTION: (1) Oppmerksomhet, omsorg, akt-
pågivenhet; (2) Innen zoologi, retningen av et 
dyrs interesse ved en gitt tid, bestemt øyeblikk. 
 
ATTENTION STRUCTURE: Innen zoologi, opp-
merksomhetsstruktur, forskjellene i oppmerk-
somhet hos individene i en gruppe ut fra deres 
sosiale status og romlige posisjon. 
 
ATTENUATE: (1) Redusere graden, styrken, 
mengden eller verdien på noe; fortynne (rarefy), 
svekke (weaken); (2) Pulvisere, reduser tettheten 
på noe; (3) Gjøre noe mindre, finere, slankere, 
tynnere; (4) Innen biologi, svekke, gjøre noe 
mindre alvorlig, mindre virulent, f.eks. bakterier 
eller virus; (5) Innen fysikk, redusere noe uten 
eller med lite forvrengning, f.eks. et elektrisk 
signal eller amplityden i elektromagnetisk bølge, 
oscillering.  
 
ATTENUATED: (1) Redusert i tykkelse, gjort tynn 
som om den var strukket; det å bli trang, 
innsnevret; (2) Innen biologi, det å ha blitt 
svekket, fått redusert sin virulens (spesielt for å 
bli benyttet som vaksine) (Se: Attenuated vaccine 
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og Virulence); (3) Det å ha blitt redusert i effekt, 
styrke eller verdi. 
 
ATTENUATED VACCINE: Svekket vaksine, 
vaksine som består av levende mikroorganismer 
eller virus med svekket virulens, men som har 
opprettholdt egenskapen til å indusere aktiv 
immunitet mot patogene former av den samme 
mikroorganisme (f.eks. BCG (Bacille Calmette-
Guérin) og Sabin oral polio vaksine). Se: 
Attenuation. 
 
ATTENUATION: (1) Fortynning, uttynning, av-
magring; (2) Svekkelse, reduksjon i styrke eller 
intensitet; (3) Innen immunologi, prosess for å 
redusere den sykdomsproduserende evnen til en 
mikroorganisme uten å forandre dens evne til å 
indusere en humoral eller celle-mediert immun-
respons (immunogenicity), indusert gjennom 
f.eks. kjemisk behandling, oppvarming, tørking, 
bestråling eller gjennom å holde mikro-
organismen gjennom suksessive kulturer under 
kontrollerte betingelser. Metoden brukes til å 
produsere svekkende sykdomsfremkallende 
bakterier og virus til vaksiner (Se: Attenuated 
vaccine); (4) Innen epidemiologi, tap av virulens 
hos patogene mikroorganismer; en reduksjon av 
virulens også under naturlige omgivelser; (5) 
Innen fysikk, reduksjonen i strålingsenergi når en 
elektromagnetisk stråling passerer gjennom en 
eller annen substans; (6) Innen kjemi, generell 
term for reduksjonen i størrelse på intensiteten 
eller konsentrasjonen til en substans som er 
fordelt i en gass eller væske.  
 
ATTINGENT: Berører, følsom; det å gi kontakt.  
 
ATTITUDE: Posituren, holdningen eller inn-
stillingen til en organisme eller person. 
 
ATTO-(a): Prefiks som refererer til en størrelse, 
enhet x 10-18 (10-18 sekund = 1 attosekund).

 

 

ATTRACTANT: Lokkestoff, kjemisk substans lik 
et feromon som forårsaker positive adferds-
responser, f.eks. som tiltrekker individer av det 
annet kjønn. Se: Pheromon.  
 
ATTRIBUTE: Attributt, (en vesentlig) egenskap, 
kvalitativ karakter eller karakteristikk av et dyr 
eller et element. Se: Variable. 
 

ATYPICAL: Atypisk, uvanlig, unormal, irregulær, 
som ikke samsvarer med den normale formen; 
ikke typisk for en gruppe eller klasse (irregular, 
unusual). 
 
AU: Astronomisk enhet, lengdemål som utgjør 
avstanden fra jorden til solen, tilnærmet lik 150 
millioner kilometer (93 millioner miles), men 
avstanden varierer når jorden går rundt solen fra 
et maksimum (aphelion) til et minimum 
(perihelion) og tilbake igjen i løpet av året. 
Gjennomsnittsavstanden er definert å være 1 495 
978 707 x 1011 meter. Se: Astronomic(al) unit og 
Parsec. 
 
AUBURN: Brun, kastanjebrun.  
 
AUCT. (Auct., Auctorum): Forkortelse for: Av 
forfattere, ofte brukt for å indikere at et navn er 
benyttet med tanke på et antall påfølgende 
forfattere og ikke etablert av den opprinnelige 
forfatter. 
 
AUCT. NON (Auctorum non): Forkortelse for: 
Ikke av forfattere, ikke av; brukt for å indikere et 
misbrukt navn eller et navn som er brukt feil (Se: 
Misapplied name). Se: auct.  
 
AUCUPARIOUS: Som er attraktiv til fugler. 
 
AUDACIUOS: Som er dristig, vågal. 
 
AUDIBLE: Hørbar, hørlig, tydelig, lyd som kan 
høres. Hørbarhet (audibility) refererer til den 
letthet en lyd kan oppfattes med øret. 
Sensiviteten til øret avhenger av både intensi-
teten og frekvensen til lyden. Intensiteten til en 
ren tone som er knapt hørbar, kalles høre-
terskelen. Over den kan øret oppfange alle lyder 
til en terskel der lyden går over til å bli en pine 
istedenfor hørbar. Disse terskelintensitetene 
varierer med frekvensen. Ved en frekvens på 100 
hertz er maksimumintensiteten som øret kan 
høre, ca. 1014

 

ganger minimum. Det gjennom-
snittlige frekvensområdet som øret er følsomt for, 
er ca. 20 - 20 000 hertz (= audiofrekvensen) ved 
en rms (Se: Root-mean-square value) lydtrykk på 
1 pascal. Frekvensområdet blir mindre ved større 
eller lavere lyd intensiteter. Ved normal kommuni-
kasjon beskrives området mellom 300 - 3 400 
hertz som talefrekvensene. Se: Hertz.  
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AUDIOMETER: Audiometer, instrument som 
genererer lyd for å måle et individs evne til å 
høre. 
 
AUDITORY: (1) Tilhørere; (2) Hørsel, høre-
sansen, eller høreorganene. 
 
AUDITORY ORGAN: Høreorgan, spesialisert 
struktur som kan stimuleres av lydbølger, lyd-
vibrasjoner. 
 
AUFWUCHS: Samfunn av akvatiske organismer 
og det assosierte detritus som danner det 
overflatelaget som dekker stenene, plantene og 
andre objekter under vann. Se: Detritus og 
Fouling. 
 
AUG: Se: ATG. 
 
AUGMENT: Forøke, vokse, øke. 
 
AUJESZKY'S DISEASE: Se: Pseudorabies. 
 
AUK (Great auk): Alke, geirfugl (Pinguinus 
impennis), ikke-flygende, udødd, pelagisk 
dykkende fugleart i familien alkefugler (Alcidae). 
Geirfuglene levde i Nord-Atlanteren og landene 
rundt og kunne bli 70 cm høy. Sist kjente individ 
døde i 1844; de var den gang den største av alle 
kjente alkefugler. Naturhistorisk museum, UiO, 
har ett av de få eksisterende eksemplarene.  
 
AULD: Gammel (arkaisk term). 
 
AULOPHYTE: Aulofytt, ikke-parasittisk plante 
som lever inni hulrom på andre planter. 
 
AU NATUREL: Naturlig tilstand, naken. 
 
AURA: Aura, nimbus, utstråling, lysning; luftning.  
 
AURAL (Auricular): Øre-. 
 
AURATE: Det å ha ører eller øre-lignende ut-
vekster. 
 
AUREATE (Aureus): Gylden gul I farge. 
 
AURELIAN: En som samler på eller som avler på 
sommerfugler (lepidopterolog). 
 

AURICLE: (1) Aurikkel, forkammer (atrium), ett 
av rommene i hjertet hos virveldyr der blodet 
strømmer inn fra venene og ut til hjertekammeret 
(ventricle, Se: Atrium); (2) Enhver liten lobe-, flik-, 
lapp-, lobe- eller øre-lignende struktur eller ut-
vekst. 
 
AURICULARIA (LARVA): Auricularia, fritt-svøm-
mende planktonisk larvestadium hos sjøstjerner 
og sjøpølser som har et enkelt kontinuerlig ciliert 
bånd rundt kroppen. Se: Dipleurula. 
 
AURICULATE: Det å bære øre-lignende ut-
vekster. 
 
AURIFORM: Øre-formet. 
 
AURORA: Polarlys, nordlys (aurora borealis) og 
sørlys (aurora australis); lys som skyldes elektro-
magnetiske utladninger i den øvre atmosfæren, 
termosfæren (Se: Thermosphere). Lyset er antatt 
og skyldes magnetiske stormer og solutladninger 
pga. kraftige solflekkaktiviteter som medfører at 
ladete partikler i solvinden (Se: Solar wind) 
slynges inn og blir fanget i jordens magnetfelt og 
atmosfære. Hastigheten til partiklene er så høye 
at luftmolekylene i atmosfæren ioniseres (eksi-
teres). Resultatet er en utstråling (emisjon) i hvitt, 
rødt og grønt lys om natten som kan ta 
forskjellige vakre former som beveger seg raskt 
over himmelen ca. 100 km over jorden. 
Intensiteten til auroraen er størst ved pol-
områdene, men kan ses helt ned til de 
tempererte områdene ved store solflekkaktivi-
teter. 
 
AURORAL: Auroral, daggry, når det gryr, dages 
eller lysner. 
 
AUSTRAL (Antiboreal): Austral, sørlig, sydlig, 
som hører til de kjølige eller kalde tempererte 
regionene på den sørlige halvkule. Se: Antiboreal 
og Boreal. 
 
AUSTRALASIAN REGION: Se: Notogaea. 
 
AUSTRAL ZONE: De tempererte områdene på 
den sørlige halvkule. 
 
AUSTRALIAN SUBREGION (Australian realm, 
Australian region): Australske subregion, det 
spesielle faunistiske området som det Australske 
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fastlandet utgjør sammen med Tasmania, 
Molukkene, Sulawesi, Papua-New Guinea, New 
Zealand og de oseaniske øyene i det sørlige 
Stillehavet, der spesielt de karakteristiske 
pungdyrene (Marsupialia) forekommer som 
omfatter både gressetere, kjøttetere og insekt-
etere og som har utviklet seg i isolasjon fra de 
placentale pattedyrene (Eutheria). Regionen 
omfatter også primitive pattedyr (Monotremata) 
som maurpiggsvinet og nebbdyr. Det er Wallaces 
linje som adskiller den Orientalske fra den 
Australske og Austral-Asiatiske regionen som 
kan inndeles ved siden av den Australske 
subregion, i den Austro-Malayiske subregion, den 
Polynesiske subregion og den New Zealandske 
subregion. Hawaii og Polynesia blir av og til 
utelatt og betraktet som distinkte underregioner. 
Se: Zoogeographical region. 
 
AUSTRALOPITHECINES: Søraper, slekten Au-
stralopithecus, en utdødd gruppe av de tidligste 
hominide apene og våre nærmeste slektninger 
og mulige forfedre, som levde fra Pliocen og tidlig 
Pleistocen (5 - 1,5 millioner år f.Kr.) i Afrika der 
de er kjent gjennom fossile funn spesielt langs 
den Øst-Afrikanske Rift Valley. Slektsnavnet 
betyr sør-aper (menneskeaper). Da «Taung 
barnet» (A. africanus - sørapen) ble beskrevet 
(1924) viste det seg fra senere funn at den gikk 
oppreist på to og var utbredt over hele det 
afrikanske kontinent fra sør og øst til de nordlige 
deler av Etiopia. Ansikt- og skjelettknokler viser 
at de kan knyttes både til sjimpanser og gorillaer 
og mennesket. Fire arter er kjente til nå: A. 
africanus (Sør- og Øst-Afrika), A. afarensis 
(«Lucy», funnet i Hadar, Etiopia, 1974) og de to 
store artene A. robustus og A. boisei, også fra 
Afrika. De store (robuste) sør-apene føres ofte til 
slekten Paranthropus. 
 
AUTAMPHINEREID: Autotrof amfibisk plante.  
 
AUTAPOMORPHY: Autapomorfi, karakterer som 
oppstår i en ny klad; avledet karakter eller 
karaktertilstand (apomorfi) som er begrenset til 
bare et enkelt terminalt takson i et datasett (én 
art, en monofyletisk gruppe, en gruppe blant dem 
under betraktning). En autamomorfi på et gitt 
hierarkalsk nivå kan være en synapomorfi på et 
mindre inkluderende nivå. Se: Apomorphy. 
 
AUTARCHIC: Se: Hyparchic. 

AUTECIC: Se: Autoxenous. 
 
AUTECOLOGY (Autoecology): Autøkologi, 
læren om samspillet mellom arten, populasjonen 
eller individet, og miljøet og de økologiske 
forhold. Omfatter individets, arts- og populasjons-
strukturenes økologiske relasjoner: Utbredelsen 
og habitatet, den fysiologiske økologi, livs-
sykluser, adferden og populasjonsdynamikken. 
Autøkologien er ment å kunne gi en full 
beskrivelse av en organismes økologiske nisje. 
Se: Ecology, Niche, Population ecology og Syn-
ecology. 
 
AUTEPHAPTEMON: Autotrofe organismer som 
lever festet til en overflate. 
 
AUTHIGENIC: Innen geologi, autigenisk, feno-
mener som er utviklet på stedet, f.eks. noe som 
stammer fra sjøvann, men er presipitert direkte 
på sedimentet istedenfor og bunnfelles. Se: 
Precipitate. 
 
AUTHOR: (1) Forfatter av en tekst, f.eks. artikkel 
eller bok; profesjonell skribent; (2) En som 
konstruerer et elektronisk dokument eller system, 
f.eks. en webside; (3) Opphavsperson, opphavs-
mann, skaper, f.eks. av en plan eller teori; (4) 
Innen biologisk nomenklatur, den person som et 
arbeid eller vitenskapelig navn er tilskrevet 
(forfatternavnet etter det vitenskapelige navnet), 
dvs. den personen som først publiserte et 
vitenskapelig navn som tilfredsstilte de krav som 
er nedfelt i Koden (zoologi: tilgjengelighet 
(availability), bakteriologi / botanikk: validitet 
(valid publication)) (Se: Author citation og Code). 
 
AUTHORITY CITATION: Se: Author citation. 
 
AUTHOR CITATION: Innen biologisk litteratur, 
forfattersitering, med referanse til det følgende 
reglement: Navnet som har autoritet (Se: 
Authority) for et takson navn (Se: Taxon) skal 
hvis det blir sitert, følge takson navnet uten noe 
mellomliggende merking eller tegn. Siteringen av 
navnet er valgfritt og kan eller ikke kan 
etterfølges av det årstallet takson navnet ble 
korrekt publisert (med et komma imellom), f.eks.: 
stenflua Nemoura viki Lillehammer, 1972, dvs. 
Lillehammer var den første personen som gjorde 
navnet tilgjengelig (valid publisering), noe han 
gjorde i 1972; her er Nemoura viki, takson 
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navnet. Andre varianter som er mer eller mindre 
kompliserte, omfatter f.eks.: Takson navnet + 
Halvorsen in Andersen, 1990, dvs. Halvorsen var 
den første person som gjorde tilgjengelig takson 
navnet, noe han gjorde i publikasjonen av 
Andersen i 1990; takson navnet + Halvorsen, 
1990 ex Andersen, 1980, dvs. Halvorsen var den 
første person som gjorde tilgjengelig et takson 
navn (valid publisert), et navn som tidligere var 
blitt brukt av Andersen i 1980, men som aldri ble 
korrekt (valid) publisert; takson navnet + 
(Halvorsen, 1990), dvs. Halvorsen var den første 
til å gjøre et takson navn tilgjengelig (valid 
publisert), men på den tiden satte han det inn 
under et annet slektsnavn; takson navnet + 
(Halvorsen, 1990) Andersen, 1995, dvs. 
Halvorsen var den første til å gjøre et takson 
navn tilgjengelig (valid publisert), men på den 
tiden satte han det inn under et annet slektsnavn, 
mens Andersen er ansvarlig for å overføre det til 

sin nye slekt; takson navnet + Halvorsen, 1990, 
dvs. takson navnet ble opprinnelig publisert 
anonymt, men fra annen sikker, ekstern 
informasjon er navnet kjent å være Halvorsen; 

takson navnet + Halvorsen, 1990, dvs. publi-
seringsdatoen er kun kjent ut fra annen ekstern, 
sikker informasjon, f.eks. gjennom korre-
spondanse med forlegger; takson navnet + 
Halvorsen, 1990 non Andersen, 1985 nec 
Pethon, 1980, dvs. at takson navnet det refererer 
til ble spesifikt beskrevet av Halvorsen i 1990 og 
ikke de homonyme takson navnene beskrevet av 
Andersen i 1985 eller Pethon i 1980; takson 
navnet + Halvorsen, 1990 sensu Andersen, 1995 
eller takson navnet + Halvorsen: Andersen eller 
takson navnet + Halvorsen, alle tre refererer til at 
takson navnet ble opprinnelig publisert av 
Halvorsen, men at dette viser til en mer spesifikk, 
begrenset bruk av takson navnet, f.eks. slik det 
ble brukt av Andersen (; kan benyttes istedenfor 
kolon); takson navnet + auct. non Halvorsen, 
1990 eller takson navnet + sensu auct. non 
Halvorsen, 1990, begge to refererer til tilfeller av 
bruk av takson navnet av alle forfattere for et 
takson som er forskjellig enn det som ble 
publisert av Halvorsen i 1990); takson navnet + 
Halvorsen, partim Andersen eller takson navnet + 
Halvorsen, emend Andersen, begge to refererer 
til at Halvorsen opprinnelig publiserte takson 
navnet, men senere oppdelte Andersen arten 
videre slik at dets diagnose ble mer begrenset 

enn det som Halvorsen opprinnelig publiserte. 
Se: Emended diagnosis. 
 
AUTHORITY: Innen biologisk nomenklatur, auto-
ritet, navnet på forfatteren (Se: Author) av et 
navn på et takson, sitert etter navnet. Se: Author-
ship og Author citation. 
 
AUTHORSHIP: Innen biologisk nomenklatur, for-
fatterskap, forfatteren av et navn på et takson er 
den eller de personene som alene er ansvarlig 
for både navnet og de betingelsene som gjorde 
navnet tilgjengelig, dvs. beskrivelsen, diagnosene 
og publiseringen. Koden inneholder reglene for 
forfatterskap. Se: Author citation og Code. 
 
AUTO-: Prefiks som betyr selv, selvopererende, 
automatisk, den samme. 
 
AUTOAGGLUTINATION: Agglutinering av de 
individuelle cellene pga. individets eget serum. 
Se: Serum.  
 
AUTOALLOGAMY (Allautogamy, Autallo-
gamy): Autoallogami, arter hvor noen individer er 
tilpasset kryssbefruktning, andre selvbefruktning. 
 
AUTOALLOPOLYPLOID: Autoallopolyploid, cel-
ler eller individer som viser et kromosomkom-
plement som er karakteristisk for auto- og 
alloploidi. Vanligvis er disse hexaploide eller har 
et høyere ploidtall som omfatter kromosomsett 
fra forskjellige arter. 
 
AUTOANTIBODY: Autoantistoff, antistoff som 
produseres av et individ mot ett av sine egne 
antigener; antistoff som reagerer med et antigen 
som er en normal del av kroppen til individet som 
danner antistoffet. Se: Autoantigen. 
 
AUTOANTIGEN: Autoantigen, antigen som er 
homologt til et autoantistoff. Se: Autoantibody. 
 
AUTOBIOSPHERE: Autobiosfære, den del av 
eubiosfæren hvor energi fikseres gjennom de 
grønne plantenes fotosyntese. Se: Allobiosphere 
og Eubiosphere. 
 
AUTOCATALYSIS: Autokatalyse, katalyse (Se: 
Catalysis) der et av produktene i en reaksjon er 
katalysator for den samme reaksjonen, dvs. 
reaksjonen er basert på en positiv tilbakemelding 
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(feedback) fra et av reaksjonsproduktene. En slik 
reaksjon har gjerne et S-forløp i relasjon til tid, 
dvs. reaksjonen begynner sakte og øker ettersom 
katalysatoren bygger seg opp for så og avta igjen 
ettersom produktet blir oppbrukt. 
 
AUTOCHORY: Autokori, selvspredning, auto-
korisk (autochorous), det å ha sporer eller for-
plantningsenheter som blir spredt av morplanten 
selv. 
 
AUTOCHTONOUS (Autochthonous, Aut-
hochton, Endemic, Endogenous, Indigen-
eous, Native): (1) Autokton, som er av lokalt 
opphav, ikke-transportert, innfødt (i et gitt miljø / 
omgivelse); (2) Innen biologi, organismer som er 
produsert innen et gitt habitat, samfunn eller 
system, dvs. opptrer på sitt opprinnelsessted; (3) 
Innen geologi, sedimenter som hovedsakelig er 
dannet på stedet. Se: Allochtonous, Endemic, 
Endogenous og Indigenous.  
 
AUTOCLAVE: Autoklav, trykkoker, stålkar som 
brukes til å utføre kjemiske reaksjoner eller 
steriliseringer ved høye temperaturer (115 - 
134oC) og trykk. 
 
AUTOCOPROPHAGOUS (Refection): Auto-
koprofag, organismer som eter sin egen avføring. 
 
AUTODEME: Autodeme, deme som består av 
(vesentlig) selvbefruktende individer. Se: Deme. 
 
AUTOECIOUS: Se: Autoxenous. 
 
AUTOECOLOGY: Se: Autecology. 
 
AUTOFECUNDITY : Selv-befruktning som hos 
hermafrodittiske dyr. Se : Autogamy. 
 
AUTOGAMY (Cytogamy, Self-fertilization, 
Selfing): (1) Selvbefruktning, selvpollinering, 
innen zoologi / botanikk, foreningen av én hannlig 
og én hunnlig gamet fra samme individ; (2) 
Autogami, fusjonen av to reproduktive kjerner 
(haploide kjerner; syngami) i en enkelt celle som 
stammer fra én forelder; en type av karyogami 
der to kjerner fra samme forelderkjerne, forenes. 
Slik obligatorisk selvbefruktning (automixis) innen 
en enkelt udelt celle (gamont) der vi har en parvis 
fusjon av haploide kjerner, forekommer uten at 
cellefusjoner finner sted. Innen zoologi fore-

kommer denne spesielle reproduksjonsformen 
hos visse protozoer (flimmerdyr, ciliater) der den 
ligner konjugasjon, men opptrer innen én enkelt 
celle som deler seg mitotisk for tilslutt å danne to 
identiske haploide kjerner som deretter forenes 
(f.eks. Paramecium) og danner en diploid zygote; 
(3) Reproduksjon der en enkelt celle gjen-
nomløper en reduksjonsdeling som gir to 
autogameter som deretter fusjonerer; (4) Hos 
protister, deling av en mikrokjerne i åtte eller flere 
kjerner, der to av disse fusjonerer og gir opphav 
til en ny makrokjerne. Se: Automixis, Exogamy, 
Paedogamy og Parthenogamy. 
 
AUTOGENESIS: Autogenese, plutselig eller 
spontan generasjon. Se: Abiogenesis.  
 
AUTOGENIC: Autogen, som opptrer innen et gitt 
system eller blir produsert gjennom aktivitetene til 
levende organismer innen et gitt system og som 
virker på systemet. Refererer innen botanikk til 
en plantesuksesjon som er utviklet i et miljø som 
er skapt av vegetasjonen selv. 
 
AUTOGENIC SPECIES: Innen parasittologi, 
autogen art, parasittart som fullfører hele sin 
livssyklus innen samme økosystem, f.eks. det 
akvatiske økosystem. Se: Allogenic species. 
 
AUTOGENIC SUCCESSION: Autogen sukse-
sjon, suksesjon som resultat av de forandringer 
som organismene selv skaper. 
 
AUTOGENOMATIC: Kromosomsett som er 
nøyaktig homologe og som normalt pares under 
meiosen. 
 
AUTOGENOUS: Som er selvskapt, som stam-
mer fra en selv, selvfødende; insekthunner som 
ikke behøver å ta opp næring for modning av 
eggene. Se: Anautogenous. 
 
AUTOGENOUS CONTROL: Innen genetikk, 
autogen kontroll, genprodukt som enten inhiberer 
eller aktiverer uttrykningen av genet som koder 
for det. 
 
AUTOGENOUS REGULATION: Innen genetikk, 
autogen regulering, regulering av uttrykket av et 
gen eller operon gjennom genets egne produkter. 
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AUTOGENOUS VACCINE: Autogen vaksine, 
vaksine som er laget fra en inaktivert kultur av et 
patogen som er isolert fra en pasient og som 
senere blir brukt på samme pasient. 
 
AUTOGENY: Autogeni, forekomsten av voksne 
som ikke eter, som f.eks. hos mange tovingete 
insekter. 
 
AUTOGRAFT: Autograft, vevstransplantat tatt fra 
samme individ som det blir transplantert til, dvs. 
transplanteres fra et sted til et annet på samme 
kropp. Se: Heterograft, Homograft, og Isograft. 
 
AUTOGROOMING: Innen zoologi, lopping av 
seg selv. Se: Allogrooming, Grooming, Preening 
og Social grooming. 
 
AUTOHEMORRHAGE: Utskillelse eller utstøt-
else av et kvalmende eller giftig blod fra en 
sprekk elle rift i huden for å avskrekke predatorer. 
 
AUTOHETEROPLOID: Autoheteroploid, hetero-
ploid celle, individ eller strain der kromosomene 
stammer fra et enkelt genom eller gjennom en 
forøkelse av ens egne kromosomer. Se: Allo-
heteroploid. 
 
AUTOICOUS: Se: Monoecious. 
 
AUTOIMMUNITY (Autoimmune disease): Auto-
immunitet, en tilstand hvor kroppens eget immun-
system rettes mot én eller flere av kroppens egne 
komponenter, celler, vev og organer, som 
oppfattes som antigener, dvs. kroppen produ-
serer selv både antistoffene og antigenene. 
Fenomenet kan være sykelig (kan føre til 
vevsskade, autoimmune diseases). Immun-
systemet er et komplisert nettverk av celler, 
cellekomponenter og molekyler som normalt 
forsvarer kroppen mot infeksjoner av virus, 
bakterier og parasitter, men når immunsystemet 
er under press kan det bli overaktivt og ikke klare 
å skille mellom egne og fremmede stoffer. 
Multippel sklerose er en autoimmun sykdom 
rettet mot hjernen, Chrons sykdom mot tarmen.   
 
AUTOINFECTION: Autoinfeksjon, direkte re-
infeksjon av et individ med infeksiøse larver eller 
bakterier fra en tilstedeværende infeksjon, eller 
overførsel av et patogen fra et sted til et annet på 

samme individ. Se: Reinfection og Retro(in)-
fection. 
 
AUTOINOCULATION: Autoinokulasjon, spred-
ning av en infeksjon fra et infeksjonssted (focus) 
til andre deler av samme organisme. 
 
AUTOINTOXICATION: Selvforgiftning pga. en 
giftig substans produsert i ens egen kropp. 
 
AUTOKINESIS: Autokinese, frivillig bevegelse. 
Se: Allokinesis. 
 
AUTOLOGOUS: Som kommer fra en selv, f.eks. 
til stede eller avledet fra individets eget vev. Se: 
Analogy, Homology og Heterology. 
 
AUTOLYCISM: Autolykisme, bruk av de mulig-
hetene som gis gjennom aktivitetene til andre 
dyr. Fenomenet refererer ikke til parasittisme, 
kommensalisme eller mutualisme, men andre 
former for symbioser, f.eks. mellom fugler og 
andre dyr (inkludert mennesket) som bruker 
bygninger til reir eller furasjerer på jorder som 
pløyes. 
 
AUTOLYSIN (Autolytic enzyme): Autolysin, 
ethvert av en rekke endogene enzymer som 
gjennom nedbryting av visse strukturelle 
cellekomponenter kan forårsake autolyse eller 
autofagi. Autolysiner er involvert også i de 
normale vekst- og utviklingsprosessene. 
 
AUTOLYSIS: Autolyse, selvfordøyelse, ned-
bryting av celler i plante- eller dyrevev ved hjelp 
av cellenes egne enzymer; spontan død og 
selvdestruksjon (lysis) ved hjelp av cellens egne 
hydrolytiske enzymer uten medvirkning av 
bakterier. Autolyse er normalt assosiert med 
frigivelse av lysosomale enzymer og er spesielt 
aktivert hos organismer som gjennomløper 
metamorfose. Se: Heterolysis og Hydrolysis. 
 
AUTOMARKING: Se: Self-marking. 
 
AUTOMATISM: Den automatiske aktvitet i vev, 
organer eller organismer.  
 
AUTOMICTIC PARTHENOGENESIS (Automic-
tic meiotic parthenogenesis, Meiotic par-
thenogenesis, Parthenogamy): Automiktisk 
partenogenese, partenogenese med meiose hvor 
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den diploide tilstand gjenoppstår gjennom fusjon 
av haploide kjerner innen én gamet eller gjennom 
dannelse av en spesiell kjernetype. Se: Facul-
tative parthenogenesis og Parthenogamy. 
 
AUTOMIMICRY (Intraspecific mimicry): Auto-
mimikry, polymorfisme for det å være spiselig for 
predatorer, hvor spiselige former eller morfer (the 
mimic) likner ikke-spiselige former (the model) av 
den samme arten. Polymorfismen med hensyn 
på spiselighet kan skyldes forskjeller i fødevalg 
mellom de to formene på larvestadiet, hvor den 
spesielle maten den ene morfen spiser gjør den 
uspiselig eller giftig. Opprettholdelse av poly-
morfismen er også frekvensavhengig, ved at de 
uspiselige individene må være mer tallrike enn de 
spiselige. 
 
AUTOMIXIS (Parthenogamy): Automixis, en 
form for thelytoki (Se: Thelytoky), gjenopprettelse 
av den diploide status gjennom fusjon (sentral 
fusjon eller terminal fusjon) mellom meiotisk 
reduserte kjerner som nedstammer direkte fra 
zygoten uansett om distinkte gametiske celler er 
utviklet eller ikke; obligatorisk selvbefruktning i 
motsetning til kryssbefruktning, dvs. egg og 
spermier kommer fra samme individ (Se: Amphi-
mixis). Dette kan skje gjennom autogami, 
paedogami eller automiktisk partenogenese. 
Automixis gir en ekstrem innavl eller såkalt self-
ing. Se: Amphixis, Apomixis, Autogamy, Hetero-
mixis, Homomixis, Paedogamy, Selffertilization 
og Parthenogamy. 
 
AUTOMOBILE EMISSIONS: Bilforurensninger, 
generell term for eksosforurensningen fra biler, 
som genrelt består av bly, nitrogenoksider (NOx), 
uforbrente karboner, vanndamp, karbonmon-
oksid (CO), karbondioksid (CO2) og aldehyder. 
Karbonmonoksid, bly og nitrogenoksider er 
hovedforurensningskilder i våre byer pga. den 
enorme bilbruken i våre tettsteder. Bakgrunns-
nivået av karbonmonoksid i atmosfæren er 
mindre enn 0,1 ppm, men kan øke pga. for-
urensning til 15 – 20 ppm (over 100 ppm er målt i 
London). Blyfri bensin har hjulpet på å senke 
forurensningen og også katalysatorer montert i 
bilenes eksossystem. En katalysator omdanner 
uforbrente hydrokarboner til karbondioksid og 
vann, og karbonmonoksid til karbondioksid. 
Nitrogenoksidene kan også bli reduserte.  
 

AUTOMUTAGEN: Automutagen, mutagen som 
dannes i organismen som et normalt eller 
unormalt produkt av metabolismen og som kan 
indusere gen eller kromosom mutasjoner. Se: 
Mutagen. 
 
AUTONASTIC: Autonastisk, som hører til vekst-
formene eller vekstkurvene forårsaket av indre 
(endogene) faktorer. 
 
AUTONOMIC: Autonom, spontan, selvstyrende, 
adferdsresponser som er et produkt av det 
autonome nervesystemet, f.eks. svette og frykt-
responser hos mennesket. Se: Choronomic. 
 
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (ANS): Auto-
nome nervesystem, den del av virveldyrenes 
nervesystem som innerverer og kontrollerer via 
motoriske nervefibre, de ubevisste aktivitetene i 
glatt muskelatur, som tarmkanalen, hjertet, 
blodårene og kjertlene i kroppen. Omfatter to 
(antagonistiske) deler: (a) En sympatetisk del 
som er aktivert under stress, denne mobiliserer 
energireservene, undertrykker fordøyelsespro-
sessene, øker hjertefrekvensen og blodstrøm-
men til muskler og hjernen og gir en dypere pust, 
og (b) en parasympatetisk del som reverserer 
effektene forårsaket av den sympatetiske delen 
tilbake til en normal tilstand og som er viktigst når 
kroppen er i hvile. Aktivitetene kontrolleres via 
hjernens forlengede marg (medulla oblongata) og 
hypothalamus. 
 
AUTONOMOUS BEHAVIOUR: Se: Spontaneous 
behaviour. 
 
AUTONOMOUS DEVELOPMENT: Innen 
genetikk, autonom utvikling, utviklingen av en 
celle kun ut fra dens genetiske informasjon (uten 
påvirkning fra om-givelsene). 
 
AUTONYM: Innen taksonomi, autonym, et 
automatisk etablert navn gitt til et underordnet 
takson. Se: Nominotypical. 
 
AUTOPARASITE (Hyperparasite, Superpara-
site): Autoparasitt, hyperparasitt, parasitt som 
lever på en annen parasitt. Se: Biparasitic, 
Hyperparasite, Parasite og Tertiary parasite.  
 
AUTOPARTHENOGENESIS: Autopartenogen-
ese, refererer til en utvikling av et ubefruktet egg 
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som har blitt naturlig eller kunstig, kjemisk eller 
fysisk, aktivert. 
 
AUTOPELAGIC: Autopelagisk, planktoniske 
organismer som lever kontinuerlig ved sjø-
overflaten. Se: Allopelagic og Epipelagic. 
 
AUTOPHAGIC VACUOLE: Autofag vakuole, en 
type av membranbundne fordøyelsesvakuoler 
der en del av cellens egne organeller blir ødelagt. 
Oppstår gjennom dannelse av en membran rundt 
det intracellulære materiale som skal fordøyes. 
Hydrolasen til fordøyelsen, får vakuolen gjennom 
fusjon med primære lysosomer. Se: Lysosome. 
 
AUTOPHAGOSOME: Se: Cotolysosome. 
 
AUTOPHAGY: Autofagi, fordøyelse innen en 
(eukaryot) celle av materiale (cytoplasmiske 
komponenter) som stammer fra cellen selv, men 
som den ikke lengre trenger. Fordøyelsen skjer i 
sekundære lysosomer (autophagic vacuoles). 
Autofagi forekommer spesielt under perioder av 
sult, matmangel. Det å være autofagisk (auto-
phagous) er spesielt brukt om tidlig utviklet 
avkom som selv kan lokalisere og skaffe sin egen 
mat. 
 
AUTOPHENE: Autofen, genetisk kontrollert kar-
akter som er manifestert i cellens egen genotype 
og som viser en selvstendig adferd under trans-
plantasjoner. 
 
AUTOPHILOUS: Innen botanikk, selvpollinering, 
det å bli selvbefruktet. 
 
AUTOPHYTE: Autofytt, plante som selv kan 
syntetisere komplekse organiske substanser fra 
enkle uorganiske, spesielt gjennom fotosyntese.  
 
AUTOPLOID: Autoploid, organisme med artens 
karakteristiske kromosomsett. 
 
AUTOPLOIDY: Autoploidi, forekomst av to eller 
flere sett av kromosomer der alle stammer fra 
samme art; en celle eller organisme som har 
artens karakteristiske kromosomsett. Disse 
kromosomsettene er homologe til hverandre og 
pares fullt ut under meiosen. Hvis det er flere enn 
to (diploid) av det monoploide kromosomsett 
karakteristisk for arten, refereres dette som en 
autopolyploid tilstand. Se: Autoploidy. 

AUTOPOIESIS (Autopoesy, Autopoiesy): Auto-
poiese, organismenes selvopprettholdelse, dvs. 
metabolsk aktive, selvbegrensende og selv-
genererende system. Autopoiese refererer til et 
organiserende livsprinsipp der de selvopprett-
holdende metabolske aktiviteter og energi-
utvekslinger i de levende systemene, enhetene 
eller organismene som begrenses av en 
omgivende membran (f.eks. cellemembran), 
bestemmes av enhetenes indre organisasjon og 
dynamiske samspill med omgivelsene. Med 
andre ord, et organisk livsprinsipp der meta-
bolismen og energiutvekslingen til en membran-
begrenset enhet, styres av organismens indre 
organisasjon og dynamiske relasjoner med det 
ytre miljø. Autopoiese er en forutsetning for 
reproduksjon og er antatt å ha forutgått 
reproduksjonen i en evolusjonær tidsskala. Se: 
Organism. 
 
AUTOPOIETIC ENTITY: Enhet som lever i hen-
hold til det autopoietiske prinsipp. Se: Auto-
poiesis. 
 
AUTOPOLYPLOID (Panautopolyploid): Auto-
polyploid, polyploid varietet av en organisme der 
de multiple kromosomsettene stammer fra 
samme art, dvs. gjennom en dublering (eller mer) 
av et enkelt genom eller kromosomsett. Det 
medfører at organismen har mer enn to haploide 
sett av kromosomer. Se: Allopolyploid. 
 
AUTOPOTAMIC: (1) Autopotamisk, med opp-
rinnelse i ferskvann; (2) Organismer som er 
tilpasset rennende vann og som fullfører livs-
syklus under slike betingelser (Se: Eupotamic, 
Potamon og Tychopotamic). 
 
AUTOPSY: Autopsi, obduksjon, likåpning; under-
søkelse av lik for nærmere studier. Se: Biopsy og 
Necropsy. 
 
AUTORADIOGRAPHY: Autoradiografi, en foto-
grafisk teknikk der radioaktivt merkede molekyler 
kan visualiseres gjennom røntgenstråling. 
Metoden benyttes for å lokalisere kjemiske stoffer 
som på forhånd er merket med en radioaktiv 
isotop som er inkorporert i en cellestruktur og 
som deretter blir plassert inntil en fotografisk film 
slik at det dannes et mønster på filmen som 
korresponderer med lokaliseringen av det radio-
aktive stoffet. Slike fotografier, autoradiografiske 
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bilder, som viser fordelingen av en radioisotop i 
et tynnpreparat av et biologisk vev, metall, etc., 
brukes ved studier av f.eks. biosyntese, 
omsetningshastigheter og diverse transportfeno-
mener. 
 
AUTOREGULATION: Autoregulering, en regu-
leringsmekanisme ved genuttrykningen hos både 
prokaryote og eukaryote organismer, hvor 
produktet (proteinet) av et strukturelt gen 
modifiserer sin egen uttrykning eller uttrykningen 
av operonet som det strukturelle genet tilhører. 
Det regulatoriske genproduktet kan ha mange 
funksjoner: Regulatorisk protein, enzym, struk-
turelt protein eller antistoff. Se: Operon. 
 
AUTOSEGREGATION: Autosegrasjon, segre-
gasjon blant kromosomene som skyldes over-
krysninger under mitosen. Se: Mitosis. 
 
AUTOSELECTION: Autoseleksjon, seleksjon av 
gener i forhold til hvor effektivt de blir overført 
uten referanse til deres fenotypiske effekter. Se: 
Phenotype. 
 
AUTOSKELETON: Endoskjelett, et indre skjelett 
sammensatt av spikuler og spongin fibre sekrert 
av cellene.  
 
AUTOSOMAL CHROMOSOME: Autosomalt kro-
mosom, ethvert kromosom (Se: Autosome) som 
ikke er et kjønnskromosom (X og Y kromosom-
ene). Se: Autosome. 
 
AUTOSOMAL DOMINANT INHERITANCE: 
Arvemekanisme for et karaktertrekk ved en 
organisme som skyldes et dominant, mutant gen 
på et autosom. Se: Autosome. 
 
AUTOSOMAL LINKAGE: Autosomal kobling, 
koblingen mellom alleler på samme autosom. Se: 
Autosome. 
 
AUTOSOMAL RECESSIVE INHERITANCE: 
Aarvemekanisme for et karaktertrekk ved en 
organisme som skyldes et homozygot, recessivt, 
mutant gen på et autosom. Se: Autosome. 
 
AUTOSOME (Euchromosome): Autosom, et-
hvert kromosom som ikke er et kjønnskromosom 
i en diploid celle. Autosomene i en celle er de 
typiske, «normale» kromosomene som ikke er X 

og Y, allosomer eller heterokromosomer og som 
opptrer som det ene i et homologt par i en kjerne. 
Genene på autosomene følger den normale 
autosomale nedarving under den meiotiske 
dannelse av gameter; genene på kjønnskromo-
somene følger en kjønnskoplet (sex-linked) 
nedarving. Se: Allosome og Sex chromosome. 
 
AUTOSPORE: Autospore, den ubevegelige 
aseksuelle cellen eller stadiet som er mindre enn, 
men ellers lik forelder cellen (hos alger). 
 
AUTOSYNDESIS (Autosynapsis): Autosyn-
dese, paringen av de totalt (eller delvis totalt) 
homologe kromosomer lokalisert i de samme 
gametene under berfutningen. Se: Allosyndesis. 
 
AUTOTERTRAPLOID: Autotetraploid, en tetra-
ploid som inneholder fire kromosom sett per 
celle. 
 
AUTOTHERM: Autoterm, organismer som regu-
lerer deres kroppstemperatur uavhengig av 
temperaturforandringene i omgivelsene. Se: 
Homoiothermic. 
 
AUTOTILLY: Tap av lemmer pga. selv-ampu-
tering. Autotomize, det å avkaste en kroppsdel 
med vilje. Se: Autotomy. 
 
AUTOTOKY: Autotoki, produksjon av avkom hos 
en enkelt organisme, inkludert hermafrodittisme 
og partenogenese. Se: Hermaphroditism og 
Parthenogenesis. 
 
AUTOTOMY (Autotilly): Autotomi, selvampu-
tering, den frivillige avstøting av en del av 
kroppen (særlig lemmene eller halen) hos en 
organisme, særlig for å unnslippe en predator 
som holder fast i denne delen. En autotomi 
etterfølges vanligvis av en regenerering av vevet. 
Autotomi av klørne og halen kan forekomme 
henholdsvis hos enkelte krepsdyr og øgler. Hos 
øgler kan den avkastede delen av halen fortsette 
å bevege seg og dermed avlede oppmerk-
somheten fra en predator. Autotomi er en vanlig 
metode for aseksuell reproduksjon hos 
flerbørstemark der både et nytt hode og en hale 
kan regenereres. Se: Autotilly. 
 
AUTOTRIPLOID: Autotriploid, en triploid der de 
tre diploide settene er identiske. Se: Allotriploid. 
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AUTOTOXIN: Autotoksin, substans som er giftig 
for organismen som har produsert det. 
 
AUTOTROPH (ORGANISM): Autotrof, autotrof 
organisme, organismer som kan produsere sin 
egen mat, dvs. de kan syntetisere alle 
nødvendige organiske makromolekyler fra enkle 
uorganiske karbonsubstanser slik som karbon-
dioksid (CO2), nitrogen (N) og vann (H2O) ved 
hjelp av en ytre energikilde, f.eks. sollys (dvs. de 
er fotoautotrofe (Se: Photoautotroph), omfatter 
alle grønne planter, mange protoktister og 
bakterier), eller ved hjelp av energi fra uorganiske 
stoffer gjennom oksidasjon av disse (dvs. de er 
kjemoautotrofe (Se: Chemoautotroph),  omfatter 
visse bakterier som nytter den kjemiske energien 
fra svovelsubstanser til å syntetisere organiske 
forbindelser). Fotosyntesen hos de grønne 
plantene er den mest kjente og viktigste form for 
autotrofi. Autotrofene er produsentene i alle 
næringskjeder fordi det materialet som de 
syntetiserer og lagrer er energikilden for alle 
heterotrofe organismer (Se: Heterotroph 
(organism)). Den totale masse av autotrofer 
(planter) er langt større enn av heterotrofer (dyr), 
som viser dyrenes avhengighet av plantene og 
plantenes avhengighet av solen igjen som 
energikilde gjennom omformingen av denne til 
kjemisk energi. Se: Autotrophic og Heterotroph 
(organism). 
 
AUTOTROPHIC: Autotrofisk, istand til eller har 
evnen til å syntetisere komplekst organisk 
materiale fra enkle uorganiske substanser, da 
inkludert både kjemoautotrofe (Se: Chemo-
autotroph) og fotoautotrofe organismer (Se: 
Photoautotroph). En autotrof organisme er med 
andre ord, en organisme som er uavhengig av 
ytre organiske substanser da den kan lage sin 
egen «mat» fra uorganiske bestanddeler. For 
eksempel, fotoautotrofe planter med klorofyll, kan 
produsere kjemisk energi «mat» fra vann, 
karbondioksid og nitrater ved hjelp av sollys som 
energikilde (uorganisk karbon (CO2) i 
omgivelsene er den eneste kilde eller hoved-
kilden for karbon til syntesen av de organiske 
stoffene under fotosyntesen). Kjemoautotrofe 
organismer skaffer sin energi til livsprosessene 
fra oksidasjon av uorganiske kjemiske elementer 
(via kjemosyntese som omfatter oksidasjon av 
f.eks. svovel, toverdig jern eller ammoniakk). Se: 

Autotroph (organism), Heterotrophic, Holophytic, 
Photosyntesis og Prototrophic. 
 
AUTOTROPHIC LAKE: Autotrofisk innsjø, innsjø 
der alt eller nesten alt organisk materiale 
stammer fra innsjøen selv og ikke fra land-
områdene rundt innsjøen. Se: Allotrophic lake. 
 
AUTOTROPHY: Autotrofi, næringsopptak som 
ikke omfatter opptak av organiske forbindelser 
som energi- eller karbonkilde; næringsopptak 
gjennom fotosyntetiske eller uorganiske oksida-
sjonsprosesser. En autotrof organisme (Se: 
Autotroph) er altså et individ som bruker 
lysenergi og uorganisk karbon (CO2) som sin 
viktigste og eneste kilde til karbon (C) (Se: 
Photoautotroph), eller uorganiske energirike 
substanser som matkilde (Se: Chemoautotroph). 
Se: Heterotrophy. 
 
AUTOTROPISM: Autotropisme, tendensen til å 
vokse i en rett linje uavhengig av ytre faktorer. 
Se: Tropism. 
 
AUTOTYPE: Se: Type. 
 
AUTOXENOUS (Autecic, Autoecious, Homo-
xenous, Monoxenous): Autoksenisk, som 
gjennomløper alle sine parasittiske livssyklus-
stadier i det samme vertsindivid. Se: Dixenous, 
Heteroxenous, Oligoxenous og Trixenous. 
 
AUTOZOOID: Autozoid, uavhengig polypp, pol-
ypp som er i stand til å ete selv. 
 
AUTOZYGOUS: Genotype der de to allelene ved 
et gitt locus stammer fra en felles stamfar ved 
ikke-tilfeldig paring (innavl); alleler som er av 
samme opphav. Se: Allozygous. 
 
AUTUMNAL: Høst-, høstlig, løvfallstid, om 
høsten, en av de seks delene økologene deler 
året inn i og da spesielt med tanke på studier av 
terrestriske samfunn og ferskvannssamfunn. 
Omfatter september, oktober og november. 
Høsten er i streng mening, overgangsperioden 
mellom høstjevndøgn (Se: Equinox, 21. 
september) og vintersolhverv (Se: Solstice, 22. 
desember) på den nordlige halvkule (og 21. mars 
og 21. juni på den sydlige halvkule). Se: Aestival, 
Hibernal, Prevernal, Serotinal og Vernal. 
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AUXANOMETER: Auxanometer, enkelt apparat 
for å måle lengdevekst eller bevegelse i diverse 
planteorganer. 
 
AUXESIS: Se: Isometric growth. 
 
AUXILIARY: (1) Hjelpende, hjelp-, som gir 
assistanse eller støtte (helping); (2) Subsidiær, 
supplerende, supplerings-; (3) Reserve, reserve-, 
holdt eller brukt som reserve (supplementary); (4) 
Innen grammatikk, hjelpeverb; (5) Utstyrt med 
både motor og seil; (6) Tropper som deltar ved 
krig, men som ikke er en regulær del av en hær, 
og ofte av utenlandsk opprinnelse.   
 
AUXILIARY CHARACTER (Confirmatory char-
acter): Innen systematikk, enhver karakter 
benyttet til å bekrefte bestemmelsen av et gitt 
takson. Se: Diagnostic character. 
 
AUXIN: Auxin, gruppe av plantehormoner, vekst-
stoffer, som fremmer eller regulerer vekst, 
spesielt stengelvekst og dominansen til topp-
skuddet, og rotvekst eller dannelse av nye røtter 
fra en avkuttet rot. Auxiner er også involvert i 
fellingen av blader, frukt eller andre plante-
organer eller i utviklingen av blomster og frukter. 
Det vanligst naturlig forekommende er IAA 
(indoleacetic acid). De syntetiseres i plantenes 
rothår og fraktes derfra til andre deler av planten. 
Syntetiske auxiner (f.eks. 2,4-D) benyttes i 
forskjellige sammenhenger. 
 
AUXOAUTOTROPH: Enhver organisme som er i 
stand til å syntetisere de vekstsubstansene som 
er nødvendige for sin egen utvikling. Se. Auxo-
heterotroph. 
 
AUXOHETEROTROPH: Enhver organisme som 
ikke er i stand til å syntestisere de vekstsub-
stansene som er nødvendige for sin egen 
utvikling. Se: Auxoautotroph. 
 
AUXOSPORE: Auxospore, zygoten til en dia-
tomer (protozo). Se: Protozoa og Zygote. 
 
AUXOTROPHIC: Auxotrofisk, mikroorganismer 
(mutante strainer) som har en biokjemisk 
mangelsykdom og som derfor kun kan formere 
seg i et medium tilsatt spesifikke substanser eller 
vekstfaktorer som ikke er nødvendig for 
reproduksjon av villtypen, dvs. de mangler evnen 

til å syntetisere én eller flere essensielle 
vekstfaktorer. Slike mikroorganismer oppstår 
gjennom mutasjon. Auxotroph, en slik mikro-
organisme. Se: Anauxotrophic og Genetic 
nomenclature. 
 
AV: Se: Avogadro. 
 
AV.: Se: Average. 
 
AVAIL: Nytte, være til nytte, gagne, hjelpe.  
 
AVAILABLE: (1) Tilgjengelig, gyldig, det å være 
disponibel; (2) Innen biologisk nomenklatur, 
tilgjengelig navn, ethvert navn som oppfyller 
betingelsene og kravene som Koden setter (Se: 
Code), dvs. navnet kommer i betraktning i den 
vitenskaplige nomenklatur (tilgjengelig kan innen 
zoologi referere til et: (a) Navn (Se: Name), (b) 
arbeid (Se: Work), eller (c) nomenklaturisk akt 
(Se: Nomenclatural act)). De generelle kravene 
for et navn er at det bl.a. publiseres, har det rette 
språk, orddannelse og dato. Et tilgjengelig navn 
er ikke nødvendigvis valid (kan være synonymt), 
men et valid navn må alltid være et tilgjengelig 
navn. Det finnes en rekke former for navn: Se: 
Nomen conservandum, Nomen correctum, 
Nomen imperfectum, Nomen inviolatum, Nomen 
perfectum, Nomen substitutum, Nomen vanum 
og Validly published. 
 
AVALANCHE: Snøskred, lavine, snømasse som 
løsner og glir utfor en skråning; et raskt fall av en 
snø og ismasser langs en skråning, spesielt i 
fjellområder. Ofte øker skredet i volum idet det tar 
opp mer snø på veien nedover. Det forekommer 
mange former for snøskred: Flakskred, flate-
skred, løssnøskred eller våtskred. Se: Slab 
avalanche og Unconfined avalanche. 
 
AVERAGE (av., Mean): (1) Gjennomsnitt, mid-
deltall, middelverdi, et tall som beskriver et sett 
av tall det er en funksjon av (Se: Mean, Median 
og Mode); (2) Mellomliggende nivå eller grad; 
nær størrelsens gjennomsnitt; (3) Den vanlige 
kvalitet; ordinære sort; (4) Estimering eller 
tilnærming til det aritmetiske gjennomsnitt (Se: 
Arithmetic mean); (5) Et nivå typisk for en serie, 
gruppe eller klasse. 
 
AVERAGE EFFECT (OF AN ALLELE): Gjen-
nomsnittseffekten av et allel, det gjennom-
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snittlige avvik fra populasjonsgjennomsnittet til de 
individene som mottar allelet fra en forelder, når 
allelet fra den andre forelder er en tilfeldig prøve 
fra populasjonen. Gjennomsnittseffekten av et 
allel (A2) kan defineres som den forandring som 
vil opptre i populasjonsgjennomsnittet hvis alle A2 
allelene blir forandret til A1 alleler. Se: Genotypic 
value. 
 
AVARICE: Gjerrighet, griskhet. 
 
AVERSE: Uvillig, utilbøyelig, det å føle oppo-
sisjon, aversjon, motvilje eller uvilje; motstreb-
ersk, i opposisjon til noe. 
 
AVERSION-INDUCED AGGRESSION: Agg-
resjon forårsaket av smerte. 
 
AVERT: (1) Vende bort, vri bort, bortlede; snu 
seg bort eller til siden; (2) Forebygge, avverge, 
forhindre noe uønsket å skje (avoid, prevent).  
 
AVERMECTINS: Avermectiner, antihelmintika 
som stammer fra Streptomyces avermitilis, 
avermectinene er virksomme mot mange arter 
parasitter på både dyr og mennesker. 
 
AVES: Fugl, virveldyr klassen som omfatter alle 
de to-fotete virveldyrene med korda, fjær, vinger 
og nebb. Det finnes ca. 9 000 nålevende arter av 
fugl. Fuglene stammer fra krypdyrene i Jura tiden 
og har fortsatt skallkledde ben. Det antas at 231 
arter fugl er regelmessige hekkefugler i Norge, 
mens 254 arter er påvist hekkende (inntil 2017), 
men langt flere arter er observert i Norge (inntil 
2017, 500 arter). Ni arter hekker på Svalbard, 
men ikke i Norge. 
 
AVIAN: Som angår fugl, fjærkre. 
 
AVIARY: Fuglehus, (stort) fuglebur.  
 
AVIAN INFLUENZA (Bird flu): Fugleinfluensa, 
enhver strain av influensa som primært infiserer 
fugl; en meget variabel form for influensa A 
(subtyper av H5N1) hos fugl (spesielt ande-, 
måke- og vadefugler) som forårsakes orto-
myxovirus der noen strainer har kunnet (spesielt 
etter mutasjoner) smitte over til andre virveldyr, 
inkludert mennesket. Hos fugl opptrer de gjerne i 
en lavpatogen form som gir lite sykdom, og en 
høypatogen form som kan være 100 % dødelig. 

Begge disse formene hos høns, kan smitte over 
til mennesket. Høypatogene former er hittil ikke 
påvist verken hos fugl eller mennesket i Norge. 
Lavpatogene former (H5-, H7-virus) er imidlertid 
påvist i vill-fugl i Norge. Epidemier hos domest-
iserte fugl i Asia er sporadisk assosiert også med 
infeksjoner i mennesket. Se: Influenza, Spanish 
influenza og Swine influenza. 
 
AVIANIZED VACCINE: Enhver vaksine som 
inneholder mikroorganismer hvis virulens mot en 
gitt vert har blitt svekket gjennom bruk av levende 
kyllinger eller kylling embryoer (egg). 
 
AVIAN TUBERCULOSIS: Fugletuberkulose, in-
feksjon av fugl med Mycobacterium avium, en 
bakterie som danner karakteristiske svulster på 
tarmen. Se: Mycobacteria. 
 
AVICULAR: Nebb eller munn-lignende.  
 
AVICULOID: Det å ha vinge-lignende utvekster. 
 
AVICULTURE: Avikultur, praksisen å holde 
fugler i fangenskap for vitenskapelige undersøk-
elser. 
 
AVID: (1) Begjærlig, grisk, grådig (desirous, 
greedy); (2) Karakterisert med stor interesse, iver 
og entusiasme. 
 
AVIDITY: Innen immunologi, den funksjonelle 
bindingsstyrke mellom antigen og antistoff. 
Aviditet er relatert både til affiniteten mellom 
epitopene og paratopene og valensen til anti-
genet og antistoffet. Se: Epitope, Immunology og 
Paratope. 
 
AVIFAUNA: Avifauna, alle fuglene som fore-
kommer i en gitt region, område eller miljø, eller 
over en gitt tidsperiode. 
 
AVIRULENT: Ikke virulent, uskadelig. Se: Viru-
lence. 
 
AVITAMINOSIS: Vitaminmangel, sykdom forår-
saket av mangel på én eller flere vitaminer, f.eks. 
pellagra og skjørbuk. Se: Pellagra og Scurvy.  
 
AVJA: Bunnsediment som består av rester av 
plankton og visse andre organiske emner. 
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AVOCADO: Avocado (Persea americanao), tre i 
laurbærfamilien (Lauraceae) som kan bli opp til 
20 meter høyt, med spiselig frukt som botanisk 
sett er en stenfrukt. Aztekerne dyrket planten. I 
dag dyrkes avokado både i tropiske områder og 
andre steder over hele verden. Skallet er ikke 
spiselig, men fruktkjøttet rundt stenen er svært 
næringsrikt.  
 
AVOGADROS CONSTANT (Av, NA, L, Avo-

gadro's number): Avogadros tall, antall atomer 
eller molekyler i ett mol av en substans (Se: 
Mole). Avogadros konstant er en proporsjon-
alitetsfaktor og den samme for alle substanser; 
verdien er: 6,02214076 x 1023 mol-1. Avogadros 
hypotese sier at like volumer av alle gasser 
inneholder et likt antall molekyler ved samme 
temperatur og trykk (gjelder kun for ideelle 
gasser), dvs. at det volum som okkuperes ved 
standard trykk og temperatur (STP) av ett mol 
gass, er den samme for alle gasser (22,4 x 10-3). 
Se: Ideal gas. 
 
AVOID: Unngå, unnvike, holde seg borte fra. 
Unnvikelse (avoidance) refererer til en adferd 
som beskytter et dyr gjennom å redusere dets 
eksponering mot faren; en unnvikelsesadferd kan 
læres eller være medfødt. 
 
AWAKE: (1) Våkne, våkne fra søvn, slutte å 
sove; vekke noen fra søvn; (2) Vekke opp, ble 
oppmerksom, bevisst noe, f.eks. på mulighetene; 
(3) Aktiv og tent igjen; (4) Awake to, ble klar over; 
startet realiseringen av. 
 
AWARENESS: Se: Consciousness. 
 
AWASH: (1) Overskylt, dekket av vann, spesielt 
regn eller sjøvann (flooded); (2) Flyter rundt 
(afloat); (3) Regelmessig dekket og eksponert av 
tidevann eller bølger; (3) Oppfyllt av vann.  
 
AXENIC: (1) Sterilt, rent kultiveringsmedium, fritt 
for organismer; (2) Om kulturer (axenic culture): 
(a) Steril bakteriekultur, ren (uncontaminated) 
kultur av en enkelt art eller strain, eller (b) ren 
vevskultur som inneholder celler av én eller flere 
typer av en art (eller individ) uten noen mikrobisk 
kontaminering som intracellulære parasitter og 
virus. (Visse mikroorganismer som obligat intra-
cellulære bakterier eller protozoer, kan ikke 

dyrkes sterilt.) (Se: Dixenic, Monoxenic, Poly-
xenic, Synxenic og Xenic). 
 
AXIAL: Aksial, akse-, arrangert langs eller 
parallelt med den lange aksen i et dyr eller organ. 
 
AXIL: Axil, vinkelen mellom en bladstilk og 
stammen den er festet til og vokser fra. Hos 
blomsterplanter vokser det knopper fra blad-
aksilene.  
 
AXIOM: Aksiom, utsagn, stadfestelse, noe som 
blir akseptert uten bevis; selvinnlysende prinsipp 
som ikke krever å bli demonstrert, videre logisk 
analysert eller bekreftet. Se: Theorem. 
 
AXION: Aksion, subatomær hypotetisk og meget 
lett partikkel som antas å bidra til den svarte 
materien i universet. Se: Dark matter. 
 
AXIS: (1) Akse, én av to linjer vinkelrett på 
hverandre i et grafisk diagram; (2) Referanselinje 
der det rundt, langs eller på tvers forekommer 
symmetri; (3) Jordaksen, den diameteren som 
jorden dreier seg rundt og som heller i en vinkel 
på 66,5o til ekliptikken (eller 23,2o fra en linje 
loddrett på dette planet). 
 
AXON: Axon, akson, nervefiber eller annen 
protoplasmisk tråd-lignende utløper eller prosess 
som leder (elektrokjemiske) nerveimpulser (i form 
av et aksjonspotensial) bort fra cellekroppen til 
andre neuroner eller et organ, f.eks. en muskel; 
relativ lang ugrenet utløper fra en nervecelle som 
har mikrotubuler og er eller ikke er, myelinert. 
Axoner ender i synapser med andre neuroner, 
muskler eller kjertler. Se: Neurone og Myelinated. 
 
AXONEME: Axonem, den grunnleggende mikro-
tubulære kjernestruktur i undilipoder (cilier og 
flageller) som består av to sentrale mikrotubuler 
omgitt av 9 andre par av mikrotubuler. Se: 
Undulipodium. 
 
AXOPLASM: Axoplasma, cytoplasmaet i et axon. 
Se: Axon og Cytoplasma. 
 
AXOPOD (Axopodium): Axopod, lang tynn 
cellestruktur hos protoktister, et pseudopodium 
med en stiv sentral kjerne (filament). Axopodene 
brukes til bevegelse og næringsopptak. Se: 
Pseudopodium. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Tre
https://no.wikipedia.org/wiki/Steinfrukt
https://no.wikipedia.org/wiki/Aztekerne
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AXOSOME: Axosom, et noe diffust legeme hvor 
det sentrale par av mikrotubuler i et axonem har 
kontakt med kinetosomen. Se: Axoneme, Kineto-
some og Microtubule. 
 
AZIMUTH: Azimut, posisjon målt som en vinkel i 
relasjon til et eller annet fiksert referansepunkt 
(f.eks. Nordpolen, magnetiske pol; innen navi-
gasjon, ofte solen). 
 
AZO COMPOUND: Azo stoff, organiske stoffer 
som inneholder gruppen -N=N- som binder 
sammen to andre grupper. 
 
AZOIC: (1) Axoisk, uten liv; (2) Områder uten 
dyr; (3) Azoic era, den tidligste geologiske 
perioden, den del av den Prekambriske æra forut 
for Archaeozoic (Se: Archaen og Geological time 
scale). Se: Aphytal. 
 
AZONIC: Det som ikke er begrenset til en sone 
eller lokalitet. 
 
AZOTIFICATION: Azotifiksering, nitrogen fiks-
ering. Se: Nitrogen fixation. 
 
AZYGOSPORE (Parthenospore): Azygospore, 
spore produsert fra en ubefruktet hunnlig gamet; 
haploid celle som har evnen til syngami, men 
som utvikler seg uten det. Se: Agamete, Azygote 
og Syngamy. 
 
AZYGOTE: Azygot, organisme produsert gjen-
nom haploid partenogenese; haploid celle uten 
syngami som utvikler seg direkte til en ny 
organisme. Se: Azygospore og Syngamy. 
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B (b): Forkortelse for: (1) Munn, kroppshule (Se: 
Buccal); (2) Base; (3) Bor (Se: Boron). 
 
Ba: Se: Barium. 
 
BAA: Bæ, breke, brek, breking. 
 
BABESIA: Babesia, slekt av protozoiske blod-
parasitter som overføres via flått. Arter i slekten 
kan infisere mennesket, kveg, hunder og mange 
andre vertebrater. Selve sykdommen kalles 
Babesiose. Se: Babesiosis. 
 
BABESIOSIS (Piroplasmosis, Redwater fever 
(i kveg), Murrain, Cattle tick fever, Texas 
cattle fever): Babesiose, enhver akutt, ofte fatal, 
sykdom i kveg og andre dyr som forårsakes av 
protozoer i slekten Babesia. Blodpiss (hos 
storfe), babesiose eller piroplasmose, er en 
vanlig og alvorlig sykdom hos kveg og som 
tilfeldig kan bli spredt til mennesket. Sykdommen 
forårsakes av de 1 - 6 µm store protozoene 
(underklasse Piroplasmina) Babesia bovis og B. 
divergens (fra kveg) i Europa, B. bigemina (fra 
kveg) i tropiske og subtropiske strøk av Afrika, 
Australia, Mellom- og Sør-Amerika, og visse 
strøk av Sør-Europa) og B. microti (fra gnagere) i 
USA. Zoonosen overføres gjennom flått (Ixodi-
didae). Andre arter finnes bare i husdyr, e.g. B. 
caballi og B. equi (hest), B. canis (hund) og B. 
motasi (sau og geit). 
 
BAC (Bacterial Artificial Chromosome): BAC, 
klonings vektor som er istand til å bære mellom 
100 til 300 kilobaser av en gitt sekvens og som 
utgjør et minikromosom i en bakterievert.  
 
BACHELOR: (1) Ungkar; (2) Kandidat; (3) 
Bachelor, laveste akademiske grad. 
 
BACILLEMIA: Bacillemia, tilstedeværelse av 
bakterier (basiller) i blodet. 
 
BACILLIFORM: Stav-formet. Bacillary, stav-for-
met eller som består av stavformede strukturer. 
 
BACILLOPHOBIA: Se: Mysophobia. 
 

BACILLUS (pl. Bacilli): (1) Basill, bakterie, stav-
bakterie, enhver sylindrisk, stav-formet (rod-
shaped) relativt stor bakterie hvor lengden er mer 
enn to ganger bredden. En stavbakterie kan 
være rett eller bøyd og opptre alene, i par, 
grupper eller kjeder; (2) Medlem i slekten Bacillus 
som består av en gruppe Gram-positive, aerobt 
voksende, basillformede, sporedannende bak-
terier. B. anthracis som forårsaker anthrax 
(miltbrann), er den viktigste patogene arten i 
slekten. De fleste beveger seg ved hjelp av 
svingtråder (flageller). 
 
BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN (BCG): Ufarlig 
virulens-svekket bakterie (mycobakterie, strain av 
Mycobacterium bovis) som brukes f.eks. som 
vaksine mot tuberkulose da bakterien har stor 
evne til å stimulere dannelsen av lymfocytter og 
leukocytter. BCG kan også øke motstanden mot 
mikroorganismer generelt, da den aktiverer 
makrofagene og/eller fungerer som en adjuvans. 
Se: Adjuvans. 
 
BACK: Bakside, rygg, øvre overflate; tilbake, 
rygge. 
 
BACKBONE (Spine, Spinal column, Vertebral 
column): (1) Ryggrad, serien av ryggvirvler som 
går fra skallen ned til hoften hos virveldyr (2) 
Ryggraden, hovedstøtten til et system eller 
organisasjon. 
 
BACKCROSS: Tilbakekrysning, krysningen av 
en heterozygot med én av sine foreldre, krysning 
av en hybrid med sin homozygote recessive 
forelder eller krysningen av en plante av ukjent 
genotype med en homozygot recessiv. Se: 
Adelphogamy og Backcrossing. 
 
BACKCROSSING: (1) Tilbakekrysning, det å 
tilbakekrysse et individ eller generasjon; (2) 
Krysning (backcross) mellom en hybrid (hetero-
zygot) av to forelder typer og et individ som hører 
til én av forelder typene (f.eks. A/B x A/A). 
Tilbakekrysning er en avlsteknikk som brukes for 
å bestemme genotypen til et individ ved å krysse 
et avkom (F1) med én av sine foreldre, med et 
individ med genotype lik en av foreldrene eller 
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med en annen organisme som viser de recessive 
karakterene (er homozygot med to recessive 
alleler). En tilbakekrysning er ofte symbolisert 
som B1, B2, ... osv. (eller N1, N2, ... osv.). 
Gjennom testen bestemmes om et individ er 
homozygot (har to dominante alleler) eller 
heterozygot (har et dominant og ett recessivt 
allel) for en gitt dominant karakter i fenotypen, 
eller testen benyttes for å påvise et spesielt gen 
eller gen koplinger og overkrysningsverdier. Hvis 
alt avkom av krysningen viser de dominante 
karakterene er test-organismen homozygot, men 
hvis rundt halvparten av avkommet viser de 
recessive karakterene, er test-organismen 
heterozygot. 
 
BACKCURRENT (Backflow eddy): Bakevje, 
strøm som går i motsatt retning av en elvs 
generelle strømretning og danner en virvel. 
 
BACKGROUND: Bakgrunn, betingelser som 
alltid er til stede i omgivelsene, men som er 
mindre fremtredende eller mindre viktige enn 
andre. 
 
BACKGROUND EXTINCTION: Den gjennom-
snittlige eller grunnleggende utdøingsrate under 
en gitt geologisk tidsperiode der en ser bort fra 
spesielle perioder med plutselige eller ekstra-
ordinære høye utdøingsrater. 
 
BACKGROUND MUTATION: Se: Spontaneous 
mutation. 
 
BACKGROUND RADIATION: (1) Naturlig strål-
ing, omfatter kosmisk (elementærpartikler fra det 
ytre verdensrom) og terrestrisk stråling (radio-
isotoper i fjell, jord og atmosfære, dvs. stråling fra 
nedbrytning av naturlig forekommende isotoper). 
Med andre ord, den radioaktive, ioniserende 
bakgrunnsstrålingen organismene er utsatt for på 
jordens overflate fra den naturlige tilstede-
værelsen av radionuklider i lithosfæren og fra 
verdensrommet (atmosfæren) som et resultat av 
bombarderingen av jorden med kosmisk stråling. 
Radioisotopene kan være naturlige eller stamme 
fra kjerneavfall fra atomkraftverk (f.eks. Tjerno-
byl); (2) Bakgrunnsstråling fra kilder som ikke 
måles. Skal en måle stråling må en korrigere for 
denne bakgrunnsstrålingen. Bakgrunnsstråling e 
generelt en mutagen faktor og består som nevnt 
av de to komponentene: (a) Kosmisk stråling 

(protoner, alfapartikler og tunge partikler) som 
kommer fra verdensrommet, møter atmosfæren 
og der gir opphav til fotoner og forskjellige andre 
typer elementærpartikler (total dosen per tids-
enhet er avhengig av bl.a. høyden over havet, 
atmosfæretrykket og den geomagnetiske 
breddegrad), og (b) terrestrisk stråling, den 
naturlige stråling fra jordbunnen og fra om-
givelsene og de radioisotopene (f.eks.: 40K og 
14C) som kroppen kan oppta. Strålingen varierer 
mye geografisk og etter fjellformasjonene. 
Bakgrunnsstrålingen mennesket utsettes for, er 
beregnet å utgjøre 2 - 4 millirøntgen (mR) per 
uke. 300 mR per uke er akseptert som den 
maksimalt tillatte dose.  
 
BACK MUTATION (Reverse mutation, Rever-
sion): Tilbakemutasjon, nedarvbar forandring i en 
mutant gen (ikke-villtype) som muliggjør det igjen 
å produsere et normalt produkt (vill-type); 
mutasjon som medfører at en mutant gen (allel) 
igjen får sin opprinnelige (vill-type) nukleotid-
sekvens som koder for en generell funksjon (vill-
type funksjon) som ble tapt gjennom en tidligere 
mutasjon. En ekte tilbakemutasjon gjenoppretter 
derfor en tidligere nukleotid-sekvens som har blitt 
forandret gjennom en såkalt «forward mutation». 
Se: Forward mutation. 
 
BACKWASH: Motsjø, dragsug, kjølvannsbølger. 
 
BACKWATER: Oppstuving, dødvann, bakevje, 
høl, den delen av en elv der vannhastighetene er 
så lav at vannet stopper opp, noe som vanligvis 
gir økt vannivå i forhold til det normale ved 
samme vannføring. Oppstuving forekommer 
oftest pga. en naturlig eller kunstig hindring 
nedstrøms.  
 
BACTEREMIA (Bacteraemia): Bakteremi, til-
stedeværelse av bakterier i blodet (termen 
brukes spesielt når det ikke er kliniske symp-
tomer til stede). Se: Septicaemia. 
 
BACTERIA: Se: Bacterium. 
 
BACTERIAL: Bakteriell, med referanse til bak-
terier. 
 
BACTERIAL ARTIFICIAL CHROMOSOME: 
Kunstig bakteriekromosom, vektor som benyttes 
til å klone DNA fragmenter i Escherichia coli 
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celler. Fragmentene er typisk sett 100 - 300 bp 
lange og overføres til en F-faktor plasmid som 
forekommer i E. coli. Se: Cloning vector. 
 
BACTERIAL CHROMOSOME: Bakteriekromo-
som, et enkelt DNA molekyl opptil 1 mm lang 
(molekylvekt over 107 Dalton), som omfatter ca. 
4 000 - 5 000 baser. 
 
BACTERIAL COMMUNITY: Bakteriesamfunn, 
blandet kultur av bakterier som omfatter tallrike 
arter. 
 
BACTERIAL CONJUGATION: Bakteriell kon-
jugasjon, parvis forening av en hannlig (donor) og 
en hunnlig (recipient) bakteriecelle; omfatter en 
rekke DNA overføringssystemer som tilslutt 
forandrer genotypen i mottagercellen som et 
resultat av rekombinasjoner. Se: Conjugation. 
 
BACTERIAL FOOD POISONING: Se: Enteric 
fevers. 
 
BACTERIAL POPULATION: Bakteriepopulasjon, 
bakteriegruppe av samme art som utveksler 
genetisk materiale med hverandre, men har få 
kontakter med andre grupper av samme art. 
 
BACTERIAL DYSENTERI: Bakteriedysenteri, 
infeksjon hos mennesket som skyldes den Gram-
negative bakterien Shigella dysenteriae som 
smitter via fekal forurensning. Sykdommen 
skyldes sår på tarmen (ileum, colon), som fører til 
kramper, diaré og feber. 
 
BACTERIAL FIN ROT: Bakteriell finnerøte, en 
vanlig fiskesykdom som skyldes infeksjon med 
arter i slektene Flexibacter, Aeromonas og 
Pseudomonas. Fører til en fremskridende 
nekrose av finner og hale. Stress er en viktig 
faktor i utviklingen av sykdommen. 
 
BACTERIAL GILL DISEASE: Bakteriell gjelle-
betennelse, sykdom på laksefisk forårsaket av 
antageligvis Flexibacter spp. og Cytophaga spp. 
Navnet beskriver et symptom, dvs. sykdommen 
er ikke forårsaket av en spesiell bakterie, men 
skyldes en rekke bakteriearter som dekker 
gjellene og forårsaker død gjennom oksygen-
mangel. Den primære årsak er ukjent, men for 
tette bestander disponerer for sykdommen. 
 

BACTERIAL HEMORRHAGIC SEPTICEMIA 
(BHS, Redmouth disease, Red-vent disease): 
Ingen spesifikk bakteriesykdom på fisk (laks), 
men et symptom der bakterier i blod og vev 
ødelegger (septicemia) de små kapillærårene 
(hemorrhagic); i fisk omfatter det særlig arter i 
slektene Pseudomonas, Aeromonas og Yersinia. 
Innen humanmedisin refererer termen «hemor-
rhagic septicemia» generelt til bakterieinfeksjoner 
som skyldes arter i slekten Pasteurella. 
 
BACTERIAL KIDNEY DISEASE (BKD, KD, Dee 
disease): Bakteriell nyresyke, systemisk, vanlig-
vis kronisk sykdom på laksefisk forårsaket av den 
meget lille Renibacterium salmoninarum som 
bare kan formere seg i fisken, særlig i nyrene, 
milten og muskelvevet. Bakterien kan forårsake 
høy dødelighet. 
 
BACTERIAL PSEUDOMYCOSIS: Se: Botry-
mycosis. 
 
BACTERIAL-STYLE SEX: Kjønnsprosessene 
hos bakteriene i motsetning til de regulære 
syklene av meiose og befruktning som hos 
eukaryotene. I bakteriene omfatter det den frie 
overførselen av gener fra en enhet (bakterie, 
virus) til en annen (vanligvis bakterie) som kan 
utgjøre en utveksling av minimalt av DNA. Det 
kan dreie seg om utveksling av plasmider, 
episomer og andre replikoner og behøver ikke 
være begrenset til bakterier, men kan også 
forekomme mellom mellom bakterier og eu-
karyotiske celler (som overførselen av T plas-
miden hos Agrobacterium til planter). Se: 
Episome, Plasmid og Replicon. 
 
BACTERI(O)CIDAL: Baktericidal, i stand til å 
drepe bakterier, som antibiotika, antiseptika og 
diverse desinfiseringsmidler. 
 
BACTERI(O)CIDE: Bakteriemiddel, enhver giftig 
substans som ødelegger eller dreper bakterier. 
Baktericider utgjør de vanlige desinfeksjons-
midlene. 
 
BACTERICIDIN (Bacteriocin): Baktericidin, anti-
stoffer eller andre antibakterielle proteiner eller 
plasmafaktorer som produseres av bakterier eller 
virvelløse dyr (invertebrater/- evertebrater) og 
som etter adsorpsjon på spesifikke reseptorer på 
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overflaten av sensitive bakterier, er i stand til å 
drepe disse bakteriecellene. 
 
BACTERIN: Bakterin, vaksine som inneholder 
drepte bakterieceller. 
 
BACTERIOCHLOROPHYLL: Bakterieklorofyll, 
enhver av åtte typer av fotosyntetiske pigmenter 
(klorofyll a, b, c, c5, d, e, f og g) som man kan 
finne i forskjellige fototrofe bakterier. De er 
relaterte til klorofyllene som forekommer som 
primærpigmentene i planter, alger og cyano-
bakterier. De artene som har bakterieklorofyll kan 
foreta fotosyntese, men kan ikke produsere 
oksygen. 
 
BACTERIOLOGY: Bakteriologi, det vitenskap-
elige studiet av bakteriene, inkludert diagnostikk, 
form, funksjon, reproduksjon og klassifikasjon.. 
Mye av forskningen innen bakteriologi er viet 
studiet av bakterielle sykdommer hos dyr og 
mennesket, og planter, og hvorledes patogene 
bakterier kan kontrolleres i mat og miljøet. Se: 
Bacteria. 
 
BACTERIOLYCIN: Bakteriolycin, antistoffer som 
dreper (lyser, bakteriolyse) bakterier under 
tilstedeværelse av komplement. 
 
BACTERIOLYSIS: Bakteriolyse, ødeleggelse 
(lyse) av bakterieceller uansett metode. I naturen 
produserer en rekke mikroorganismer enzymer 
eller antibiotika som lyser bakterier, enten for å 
skaffe næringsstoffer eller for å få en konkur-
ransemessige fordeler. 
 
BACTERIONEUSTON: Bakterioneuston, bakt-
eriene som befinner seg på havoverflaten, dvs. 
bakteriekomponenten i neuston. Se: Neuston.  
 
BACTERIOPHAGE (Bacterial virus, Bacterio-
virus, Phage): (1) Bakteriofag, fag (forkortelse 
for bakteriofag), virus som infiserer og dreper 
sine bakterieverter. De har vanligvis rask 
reproduksjon (virulente fager) som medfører 
ødeleggelse (lyse) av de infiserte bakteriene 
gjennom oppløsning. Et fag er et virus (Se: 
Replicon) som er dekket av en proteinkappe (og 
som derfor er relativt stabil i naturen) og kan 
infisere og replikere i bakterier. Noen fager kan 
forekomme latent i bakteriene etter en infeksjon 
der deres nukleinsyre inkorporeres i bakteriens 

eget arvestoff og multipliseres sammen med det 
under dannelsen av infiserte datterceller 
(bakterier). Fager utgjør en undergruppe av virus 
som infiserer som nevnt, bakterier (virus som 
infiserer cyanobakterier, kalles vanligvis cyano-
fager). De fleste - antageligvis alle - bakterier kan 
bli infisert med spesifikke fager, der én gitt fag 
vanligvis infiserer bare én eller et lite antall 
strainer av én bakterieart. Fager angriper 
bakteriecellene ved å overføre sitt DNA 
(sjeldnere RNA) inn i bakterien gjennom celle-
membranen. Ulik virus som infiserer eukaryoter, 
trenger nesten ingen fag inn i vertscellen som hel 
partikkel, men injiserer bare sitt RNA eller DNA 
inn i vertscellen. DNA tar der kontroll over 
bakteriecellen, danner sitt eget DNA, og slik 
produserer flere virus (100 - 2 000). Fager kan 
grupperes som virulente eller som moderate; 
virulente fager resulterer i oppløsning og celledød 
ved frigivelsen av de nye fagpartiklene (lytic 
cycle). De moderate fagene kan integreres i 
bakteriekromosomet på gitte steder (kalles da 
profag) og replisere samtidig med det som en 
enhet; virusfunksjonene er da totalt undertrykt 
(lysogenic cycle). Da bakteriofagene kan 
forandre arvestoffet i bakteriene er de mye brukt 
som vektorer i kloning og genteknologi. 
Bakteriofagene som angriper Escherichia coli 
kalles colifager. Studiet av bakteriofager har vært 
meget viktig for forståelsen av den genetiske 
struktur og funksjon hos organismer. Bakterio-

fagen  (lambda) som infiserer E. coli, er et 
meget benyttet virus som vektor i rekombinant-
DNA studier (man benytter helst fagen lamda enn 
et plasmid hvis den aktuelle delen av DNA er 
relativt stor). Fager viser også en høy 
vertsspesifisitet som benyttes ved identifikasjon 
av bakterieisolater; (2) En organisme som 
infiserer og eter bakterier.  
 
BACTERIOPHAGE LAMDA: Bakteriofag lamda, 
DNA virus som infisererer E. coli og som 
benyttes til å introdusere gener inn i en bakterie. 
Se: Bacteriphage. 
 
BACTERIOPHAGE RESISTANT: Bakteriofag 
resistent, bakterie som er resistent mot bakterio-
fag infeksjoner. 
 
BACTERIOPHAGOUS: Som eter bakterier. 
 
BACTERIOPHOBIA: Se: Mysophobia. 
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BACTERIORHODOPSIN: Bakteriorhodopsin, 
protein som er bundet til membranen hos den 
salttolererende (halofile) arkebakterien (Archae-
bacteriae) Halobacterium som kan benytte lys til 
produksjon av ATP uten tilstedeværelse av 
klorofyll. Bacteriorhodopsin inneholder retinal 
som en finner i pigmentet rhodopsin i stavene i 
virveldyrenes øyer. Se: ATP og Retinal. 
 
BACTERIOSIS: Bakteriose, enhver bakterie-
sykdom på planter; lokalisert eller generalisert 
bakterieinfeksjon. 
 
BACTERIOSTASIS: Bakteriostase, hemming av 
bakterieutvikling; inhibering av bakteriemulti-
pliseringen uten (umiddelbart) å drepe cellen.  
 
BACTERIOSTATIC: Bakteriostatika, agens 
(bacteriostatic) som hemmer veksten og 
reproduksjonen av i det minste visse typer av 
bakterier, men som ikke dreper dem. Enkelte 
antibiotika er bakteriostatiske.  
 
BACTERIOVIRUS: Se: Bacteriophage. 
 
BACTERIUM (pl. Bacteria): (1) Bakterie, i vid 
mening, enhver prokaryot i Riket Monera (Se: 
Prokaryote); (2) Bakterie, i snever mening, en 
heterogen gruppe av mikroskopiske encellede 
eller flercellede organismer som forekommer 
overalt og som mangler klorofyll (bortsett fra en 
spesiell form for bakterieklorofyll som kan 
forekomme i fotosyntetiserende bakterier), 
kjernemembran, mitokondrier, kloroplaster, ner-
vesystem og som har en cellevegg som 
inneholder peptidoglycaner. Bakteriene i Monera 
omfatter i snever mening to domener (domains) 
eller riker: Arkebakterier (Archaea) og eubakterier 
(Eubacteria), som utgjør de evolusjonært eldste 
og mest tallrike organismer på jorden. Omkring 
10 000 arter er kjent, så langt. Bakteriene 
omfatter også de minste organismene (0,1 - 10 
µm, enkelte er 250 µm) som har en cellulær 
struktur som kan være sfærisk, stav eller spiral-
formet. De fleste har en karakteristisk cellevegg, 
noen få er uten vegg (Mycoplasmatales, 
Thermoplasma). De fleste bakterier er 
frittlevende og kan finnes omtrent over alt i 
biosfæren, også i ekstreme miljøer. Noen er 
meget viktige i materialsyklus da de deltar i 
karbon syklus (Se: Carbon cycle) og kan fiksere 
nitrogen i nitrogen syklus (Se: Nitrogen cycle) 

ved siden av å nedbryte avfall og døde 
organismer, mens andre opptrer som ekstra- eller 
intracellulære patogener på mennesket og andre 
dyr. Som dekompositører er de hovedansvarlig 
for nedbrytningen av organisk materiale til 
enklere substanser som da igjen kan inngå i de 
biologiske syklene. Eubakterier omfatter blå-
grønnbakterier (Cyanobacteria) og eubakterier 
(Eubacteria). Den andre hovedgruppen bakterier 
er som nevnt, arkebakteriene (archaeans; 
Archaebacteria, Archaea) som har vist seg ved 
sin rRNA struktur og nukleotidsekvenser, å 
utgjøre en egen evolusjonær og distinkt gruppe 
prokaryoter (som nevnt et eget Domene). 
Generelt benyttes betegnelsen bakterier om både 
Eubacteria og Archaebacteria, men eubakteriene 
omfatter i snever mening kun de «ekte» 
bakteriene som utgjør hovedmengden av alle 
bakterier. De er vanligvis utstyrt med en flagell for 
bevegelse. Enkelte inkluderer gruppen Cyano-
bacteria i Eubacteria, en gruppe av fotosyntetiske 
prokaryote organismer som tidligere var kjent 
under navnet blågrønnalger (oppdelingen i to 
grupper er basert på nukleotidesekvensen 16S 
rRNA som er fylogenetisk viktig). Eubakteriene 
kan inndeles på basis av flagellens plassering 
(Eubacteriales, Pseudomonadales) eller farging 
med Gram farge (gir gruppene Gram-positiv og 
Gram-negativ) som demonstrerer en fundamental 
forskjell i celleveggens struktur. Celleveggen er 
tykkest hos Gram-positive bakterier. Hos disse 
består den av et lag peptidoglykan (mukopeptid) 
som gir celleveggen dens styrke, i tillegg til 
teichoinsyre eller polysakkarider. Gram-negative 
bakterier har et tynt peptidoglykanlag. Utenpå 
dette finnes et lipopolysakkarid-kompleks som er 
ansvarlig for endotoksinvirkningen. Bakteriene 
kan også inndeles ut fra celleform (kokker 
(coccus), staver (rodlike bacillus), koloniform (de 
kan opptre som enkeltceller, kjeder eller i 
kolonier) og etter produktene av metabolismen. 
Enkelte er autotrofe, mange lever som 
saprofytter, men de fleste er heterotrofe. Noen 
arter er obligat eller fakultativ aerobe, andre igjen 
er obligat eller fakultativ anaerobe. Repro-
duksjonen skjer vanligvis aseksuelt ved 
celledeling (binær fisjon) eller knoppskyting, noen 
produserer endosporer, cyster eller andre 
motstandsdyktige hvilestadier, andre reprodu-
serer tilsvarende enkelte sopp. Da de kan dele 
seg hvert 20 minutt kan én bakterie bli til 16 
millioner i løpet av en dag. Seksuell reproduksjon 
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forekommer ikke, men utveksling av genetisk 
materiale kan skje gjennom konjugasjon (Se: 
Conjugation), transduksjon (Se: Transduction) 
eller transformasjon (Se: Transformation). Bak-
terier er vidt utbredt i naturen og enkelte er meget 
viktige i økosystemene, f.eks. de bakterier som 
fordøyer cellulose i tarmen til planteetere, de som 
dekomponerer dødt organisk materiale og de 
som fikserer nitrogen i jorden. Andre bakterier er 
viktige for mennesket gjennom bruk i gjærings-
prosessene ved produksjon av ost og yoghurt og 
rensing av kloakkavfall, mens andre kan for-
årsake meget alvorlige sykdommer hos men-
nesket, f.eks. kolera, difteri, lungebetennelse, 
pest, tulerami, salmonellose, stiv-krampe, 
tuberkulose, lepra og gonoré. Se: Archaebac-
teria, Gram-negative bacteria og Gram-positive 
bacteria. 
 
BACTERIURIA: Bakterier i urinen. 
 
BACTERIVORE: Bakterivor, enhver organisme 
som eter bakterier som hoved føde. 
 
BACTEROID: Bakteroid, bakterie-lignende celle, 
små, ofte irregulært sylinderformede bakterier, 
f.eks. bakterien Rhizobium som finnes i rot-
knollene hos nitrogenfikserende planter. Når en 
slik bakterie infiserer en rot forandrer den form til 
en forgrenet celle og starter produksjonen av de 
enzymer og komponenter, for eksempel nitro-
genase, som benyttes for nitrogenfiksering. 
Bakteroidene ender opp i rotknollene hvor de er 
totalt avhengige av vertsplanten for den energien 
de trenger til nitrogenfikseringen, til gjengjeld 
leverer de tilbake nitrogen som ammoniakk, en 
form av nitrogen som vertsplanten kan utnytte. 
Se: Nitrogen fixation.  
 
BACULIFORM: Det som tilsynelatende er stav 
eller stang-formet. 
 
BACULOVIRIDAE: Virus (familie) som kun infi-
serer leddyr. 
 
BADGE: (1) Kjennetegn, skilt, kort, emblem som 
bæres som et tegn på grad, embete eller 
medlemskap i en eller annen organisasjon (Se: 
Token); (2) Merke gitt som premie, utmerkelse 
eller æresdekorasjon.  
 

BADGER: (1) Grevling (Meles meles), mårdyr 
(familien Mustelidae) med et karakteristisk, 
langsgående stripemønster på hodet. Asiatisk 
grevling (Meles leucurus) og japansk grevling 
(Meles anakuma) regnes nå som egne arter, 
tidligere underarter; (2) Erte, forfølge, plage. 
 
BADLAND: Stenørken, tørt område med sedi-
mentære klipper, raviner (dype trange juv, kløfter, 
sluk, pass), spredt vegetasjon og markert over-
flateerosjon. 
 
BAER’S DISC: Stor flat sugeskål hos Aspido-
gastrea, en parasittisk gruppe innen flatmarkene 
(rekke Platyhelminthes). 
 
BAIT: (1) Lokkemat, lokkemiddel, agn, åte; (2) 
Egne, sette agn på; (3) Egge, terge, gjøre noen 
sint gjennom kritikk og fornærmelser; (4) Forfølge 
og irritere gjennom urettferdighet, spydighet og 
vedvarende angrep.  
 
BAIT SHYNESS: Se: Taste aversion. 
 
BALANCE: (1) Balanse, balansehjul; oscil-
lerende hjul med en spiralfjær (hairspring) som 
regulerer bevegelsene i et tidsur; (2) Saldo 
(saldere), likhet mellom sidene (debet og kreditt) i 
en konto, mengden overskudd spesielt på 
kredittsiden i en konto; (3) Noe som er etterlatt (a 
remainder); (4) (Holde i) likevekt ved hjelp av en 
motvekt, (5) Harmonisk, et behagelig forhold eller 
arrangement mellom elementene eller delene i et 
design; (6) Likevekt, kroppslig likevekt; mental og 
følelsesmessig stabiltetet; (7) Likhet, paritet 
karakterisert ved at motstridende krefter, vekter 
eller påvirkninger som oppveier hverandre; (8) En 
måte for  vurdering eller beslutning; (9) Innen 
kjemi, likhet i masse eller elektrisk ladning av 
reaktive stoffer på hver side av en ligning; (10) 
Innen matematikk, likhet mht. netto antall 
(symbolske) mengder på hver side av en ligning; 
(11) Innen fysikk, fysisk likevekt, en evne til å 
beholde balansen, eller vektskål, vekt, et 
instrument for å veie der den primære funksjonen 
er å sammenligne to masser. En likearmet vekt 
er den vekten som har størst utbredelse, men det 
finnes flere former: Desimalvekt (armer i forholdet 
10:1), fjærvekt, torsjonsvekt og diverse former for 
moderne digitale vekter som måler diverse 
spenninger i et eller annet system. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5rfamilien
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Asiatisk_grevling&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Asiatisk_grevling&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Japansk_grevling&action=edit&redlink=1
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BALANCED LETHALS: Heterozygoter med en 
gen mutasjon eller strukturell kromosomal 
forandring som blokkerer den normale utvikling 
og er dødelig før seksuell kjønnsmodenhet. 
 
BALANCED LOAD: Se: Segregational load og 
Genetic load. 
 
BALANCED POLYMORPHISM: Balansert poly-
morfisme, polymorfisme som er stabil over tid og 
opprettholdt gjennom naturlig seleksjon. En 
balanse mellom forskjellige seleksjonskrefter kan 
gi en stabil polymorfisme hvor fitness til hetero-
zygotene er større enn fitness til begge homo-
zygotene (heterozygous advantage). Balanse 
mellom en skadelig mutasjon og seleksjonen mot 
denne, kan også medføre en balansert poly-
morfisme. 
 
BALANCED SELECTION: Balansert seleksjon, 
seleksjon som opprettholder en balansert poly-
morfisme i en populasjon. Se: Balanced poly-
morphism. 

 
BALANCE OF NATURE: Se: Ecological balance. 
 
BALANOID: Nøtte eller kongle-formet. 
 
BALAONOPREPUTIAL: Relatert til eller tilstede 
nær penisens glans eller forhud.  
 
BALANTIDIOSIS (Balantidial dysentery): 
Balantidiose, sykdom på mennesket forårsaket 
av protozoen Balantidium coli, en ciliat som er 
menneskets største tarmprotozo. Smitten skjer 
gjennom å spise cyster på fekalt forurenset mat. 
 
BALBIANI RING (Chromosomal puff): De store 
lokaliserte RNA utposningene (puffs) som er til 
stede på spesifikke steder langs de polytene 
spyttkjertel kromosomene under størstedelen av 
larveutviklingen hos enkelte insekter, og hvor 
DNA-RNA transkriberingen finner sted. Se: 
Polytene chromosome og Transcription. 
 
BALD: (1) Skallet, naken, fargeløs, fattig; (2) 
Opphøyet, vanligvis gressbevokst område uten 
trær, men innen et skogsområde. 
 
BALDNESS (Alopecia, Hair loss): Skallethet, 
nakenhet, tap av hår eller annet overflatedekke 
fra deler av hodet eller kroppen. 

BALDWIN EFFECT (Genetic assimilation): 
Baldwins effekt eller genetisk assimilering, 
genetisk fiksering (assimilering) via seleksjons-
prosesser av «ervervede» karakterer; det at 
fenotypiske modifiseringer, tilpasninger i adferd 
eller form som er fordelaktig i visse omgivelser 
(og som opprinnelig ikke har noen genetisk 
bakgrunn, men som fremkommer som er respons 
på spesifikke miljøstimuli), blir erstattet av 
tilsvarende genetisk baserte karakterer som har 
oppstått gjennom et naturlig seleksjonstrykk 
(mutasjoner, genflyt, genetisk rekombinasjoner 
og seleksjon). Det medfører at egenskapene 
senere kan dannes i fravær av spesielle miljø-
stimulus. Baldwin effekten forårsakes derfor av 
en indirekte forbindelse mellom fenotypiske 
modifiseringer og evolusjonen av nye adaptive 
karakterer; prosessen ligner på arv av ervervede 
karakterer, men er basert på Mendels lover. Se: 
Lamarckism. 
 
BALEEN WHALES: Bardehvaler (Mycticeti), 
hvaler som har istedenfor tenner, plater (hval-
barder) i munnen for å sile ut plankton fra vannet. 
Én av to grupper av hvaler (Cetacea), den andre 
er tannhvaler (Odontoceti). Blåhvalen (Balaen-
optera musculus) som er en slik filtereter, er 
verdens største dyr.  
 
BALKAN INFLUENZA (Balkan grippe): Se: Q-
fever. 
 
BALM: (1) Aromatisk salve eller olje; (2) 
Behagelig aromatisk godlukt, vellukt; (3) 
Helende, lindrende eller trøstende kvalitet eller 
agens; (4)  Hudbalsam (skin balm), benyttet for å 
mykne eller helbrede hud; (5) Harpiks, kvae fra 
diverse trær eller busker; (6) Sitronmelisse 
(lemon balm, Melissa officinalis), buskaktig urt i 
leppeblomstfamilien (Lamiaceae) som kultiveres 
for sitt sitron-luktende bladverk og mild smak av 
sitron (benyttes som krydder i te, innen 
naturmedisin som bl.a. beroligende middel, for å 
helbrede hudutslett, lindre insektbit, dempe 
leddplager og smerter ved graviditet).  
 
BALTICA (Balthica): (1) Fra Østersjøen; (2) 
Kontinental-plate (oppkalt etter The Baltic Sea) 
som eksisterte i tidlig Paleozoicum. Senere ble 
den en del av Euramerika, deretter Pangaea og 
så Laurasia. I dag liggger platen under 
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Skandinavia, den europeiske del av Russland, 
sentral Europa og nordlige deler av UK.  
 
BANANA: Banan, avlangt bær som opprinnelig 
kommer fra Sørøst-Asia og som vokser på 
bananplanter der arten Musa acuminata og 
hybriden Musa acuminata x M. paradisiaca er 
dem som importeres til Norge. Den vanligste 
solgt i Norge, er Cavendish-bananen som er stor 
og gul. Den er en mutant som ikke har frø, men 
bare kan formere seg ved rotskudd. De første 
bananene ble importert til Norge i 1905. 
 
BANCROFT'S LAW: Bancrofts lov, det at alle 
organismer og samfunn utvikler seg evolusjonært 
mot en tilstand av dynamisk likevekt med 
omgivelsene. 
 
BANCROFTIAN FILARIOSIS (Elephantosis): 
Bancrofts filariose (elefantiose), en sykdom hos 
mennesket forårsaket av rundmarken Wuchereria 
bancrofti som lever i lymfesystemet som kan 
tilstoppes av rundmarkene med enorme ødemer 
som resultat, ikke minst i bena, lysken og pungen 
(scrotum). Mennesket infiseres via stikk av 
blodsugende mygg i slektene Anopheles, Aedes, 
Culex og Mansonia. Sykdommen er den mest 
utbredde av menneskets filarioser, og fore-
kommer fra Sentral Afrika, Nilens delta, Tyrkia, 
India og sør-øst Asia. Australia og Stillehavs-
øyene og deler av Sør-Amerika. 
  
BAND: (1) Band, bånd, tynn strimmel eller remse 
av fleksibelt materiale for å omgi og binde noe, 
eller holde noe sammen; (2) Plaster, sterilt stoff 
av variabel størrelse som festes over og 
beskytter sårflater; (3) Innen fysikk, frekvens-
område, spesifikk bølgelengde, frekvens- eller 
energiområde av elektromagnetisk stråling; (4) 
Flokk, gruppe individer med en eller annen 
fellesfaktor; bånd, noe som binder personer 
sammen, lovlig eller moralskt; (5) Fingerring, 
spesielt bryllupsring; (6) Halsbånd, ordensbånd; 
(7) Tønnebånd; (8) Ringmerke, ring festet rundt 
foten på fugl for indentifisering; (9) Band, korps, 
musikkkorps; (10) Innen biologi, farget, funk-
sjonell eller strukturell ring eller stripe i eller på en 
organisme som i farge, materiale eller tekstur står 
ut fra omgivelsene; bånd-lignende vev som 
knytter eller holder strukturer sammen; (11) Innen 
genetikk, enten: (a) Vertikale striper som omfatter 
en spesifikk assosiasjon av et stort antall kromo-

merer i polytene kromosomer hos tovinger 
(Diptera), dvs. den polytene varianten av de 
«ordinære» kromosomene. En stripe eller bånd, 
har vanligvis en markert størrelse og er klart 
definert i relasjon til omgivende bånd som det er 
adskilt fra med regioner av såkalte mellombånd. 
Disse båndene utgjør omkring 95 % av det 
kromosomale DNA. De er genetiske funksjons-
enheter som viser selektiv transkripsjonsaktivitet 
som morfologisk kan sees gjennom de såkalte 
«puffings» (Se: Puff), eller (b) en del av et 
kromosom som klart kan adskilles fra de om-
givende regionene (Se: Banding pattern). 
 
BANDICOOT: Punghare, punggrevling, en 
gruppe (orden Peramelemorphia) på ca. 20 arter 
av altetende pungdyr som er endemiske for 
Australia - New Guinea regionen. 
 
BANDING PATTERN: Innen genetikk, bånd-
mønsteret på polytene kromosomer innen 
Diptera, utgjør et lineært mønster av markert 
fargete bånd og svakt fargete mellombånd som 
et resultat av definerte lokale forskjeller i grad av 
kompakthet i nukleoprotein-elementene som 
danner de polytene kromosomene. Se: Band. 
 
BANG'S DISEASE: Se: Brucellosis. 
 
BANK: (1) Banks, banke, sandbanke, mudder-
banke, elvebanke, elvebredd; (2) Dynge, haug 
(heap); masse eller hop av skyer eller tåke (bank 
of clouds, fog bank); (3) Kunstig voll, jordvoll, 
grøftevoll; (4) Bratt skråning, helling, skrent; (5) 
Innoverhelningen av en overflate langs en kurve; 
helningen i et fly som svinger; (6) Bank, sted for 
deponering av verdisaker (merchant bank, re-
pository). 
 
BANTING: Slanke seg, slankekur, avmagrings-
kur.  
 
BANZI FEVER (Germiston fever): Virus-
infeksjon (Togaviridae) overført med mygg fra 
gnagere til menneske i sørlige Afrika. 
 
BAR: (1) Bar, enhet for atmosfærisk trykk, lik 106 
dyn per kvadratcentimeter, eller lik 105 N/m2 eller 
lik 105 pascal (750,7mmHG eller 0,987 atmos-
færes trykk). Standard atmosfærisk trykk er lik 
1,01325 bar; bar benyttes ved høytrykks-
målinger. Én millibar er lik 100 N/m2 som 

https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r%C3%B8st-Asia
https://no.wikipedia.org/wiki/Hybrid
https://no.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B8
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotskudd&action=edit&redlink=1
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benyttes ved barometriske målinger (eller lik 100 
Pa). Trykket måles ved hjelp av et barometer 
(Se: Barometer; barografen nedtegner mål-
ingene) basert på oppdagelsen at luftvekten vil 
kunne balansere en kvikksølvsøyle i et rør; (2) 
Sand- eller mudderbanke i en elvekanal; avlang 
avsetning av sand eller mudder i sjøen mer eller 
mindre parallelt med land og som kan være mer 
eller mindre permanent dekket av vann. 
 
BARB: (1) Innen zoologi, fjærstråle, ett av de 
parallelle filamentene som står ut fra et fjærskaft; 
skjeggtråder, kjøttfulle utvekster rundt munnen på 
visse fiskearter;  (2) Innen botanikk, kort og 
skarpt hår eller bust-lignende utvekst som ender i 
en krok; (4) Mothake, fremspringende struktur 
der tuppen vender bakover lik en fiskekrok eller 
pilspiss; (5)  Barb, enhver av en rekke fersk-
vannsfiskearter i slektene Barbus, Puntius og 
familien karpefisker (Cyprinidae);  (7) Kritisk, bit-
ende skarp og sårende kommentar.  
 
BARBED: (1) Med mothaker; (2) Skarp, sårende 
kritikk, sarkasme eller vittighet (barbed criticism), 
barbed statements, barbed witticism). Se: Barb. 
 
BARIUM: Barium (Ba), sølvhvit, bløtt reaktivt 
grunnstoff som hører til gruppe II (atomnr. 56) i 
det periodiske system, med atommasse (u) 
137,34, smeltepunktet 725oC og kokepunkt 
1640oC. Barium forekommer i naturen i form av 
mineralet BaSO2. Barium oksideres lett i luft og 
reagerer med vann og alkohol. Løselige barium 
stoffer er meget giftige. Bariumsulfat (BaSO4 eller 
BaO4S) benyttes under røntgenundersøkelser for 
når det svelges muliggjør det en visualisering av 
tarmkanalsystemet. 
 
BARK: (1) Gjø, bjeffe; (2) Lyd lik hundens 
bjeffing; (3) Å snakke bryskt, høyt og med en sint, 
snerrende tone; (3) Plutselig og kraftig lydut-
brudd, hoste eller voldsom latter. 
 
BARLEY: Bygg (Hordeum vulgare), ettårig plante 
i gressfamilien (Poaceae) som er lett å kjenne på 
de lange snerpene, tynne og rue «hår» som står 
opp av hvert småaks. Bygg er verdens fjerde 
største kornart i produksjon. I Norge er bygg den 
eldste kornarten og den som dyrkes mest. 
Frøene benyttes til mat for både mennesket og 
dyr og som malt i ølproduksjon. Bygg er i slekt 
med hvete og rug i hvetestammen (Triticeae), 

men kan ikke krysses med disse. Bygg er dyrket i 
varierende miljø, fra høyproduktive områder, 
tørrland ned mot 300 mm nedbør og i høyfjell til 
over 4 000 moh. (Etiopia, Andes og Tibet). Bygg 
stammer fra den ville arten Hordeum 
spontaneum som vokser fra Levanten til 
Afghanistan og er et to-radet vinterbygg. Vårbygg 
og seksrads-bygg er blitt utviklet fra denne. Det 
gamle navnet «konn» er universelt for det 
viktigeste kornet i et land; bygg heter korn i 
Sverige og mais corn i USA. 
 
BARN: (1) Låve, stall, fjøs til oppbevaring av 
husdyr, høy, jordbruksprodukter eller jordbruks-
redskaper; (2) Innen fysikk, et enhetsareal (b) lik 
10-24 cm² (for mål av tverssnitt i kjernefysikk). 
 
BARNACLE (Cirripede): Rankefoting, én av 
flere enn 1 000 marine krepsdyr som er fast-
sittende filterfødere med aktivt svømmende 
larvestadier (i nekton). Rur og andeskjell i 
underklassen Cirripedia, er eksempler på slike 
rankefotinger. 
 
BAROCEPTOR (Baroreceptor): Et organ som 
registrerer trykkforandringer. 
 
BAROKINESIS: Barokinese, forandring i hastig-
heten som respons på trykkforandringer.  
 
BAROMETER: Barometer, instrument for å måle 
lufttrykket basert på mm kvikksølvhøyde i en 
glasstube som er ca. 90 cm lang og lukket i den 
ene enden (Torricellis barometer). Røret som er 
fylt med kvikksølv med et lufttomt rom over, er 
plassert ned i en beholder med kvikksølv. 
Ettersom lufttrykket varierer på kvikksølvet i 
beholderen, forandres kvikksølvnivået i røret 
(barometerstanden) som må utøve et like stort 
trykk på beholderen og som kan avleses. Skal 
det måles riktig nøyaktig må man korrigere for 
kvikksølvtemperaturen og skalaens varme-
utvidelse. Barometerstanden avtar med økende 
høyde over havet slik at sammenligninger mellom 
forskjellige steder krever høyde- og tyngde-
kraftkorreksjoner. Kvikksølvbarometre er meget 
nøyaktige, og benyttes fortsatt. Det aneroide 
barometer består prinsipielt av en lufttom, lukket 
og flat metallisk sylinder som forhindres fra å 
klemmes sammen med et fjærsystem (Se: 
Altimeter). Varierer det ytre trykket vil avstanden 
mellom de plane flatene variere noe som 

https://no.wikipedia.org/wiki/Gressfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge_under_andre_verdenskrig
https://no.wikipedia.org/wiki/Malt
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98l
https://no.wikipedia.org/wiki/Hveteslekten
https://no.wikipedia.org/wiki/Etiopia
https://no.wikipedia.org/wiki/Andes
https://no.wikipedia.org/wiki/Tibet
https://no.wikipedia.org/wiki/Levanten
https://no.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://no.wikipedia.org/wiki/Sverige
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registreres på en viser. Slike instrumenter 
kalibreres gjennom sammenligning med et 
kvikksølvbarometer. 
 
BAROMETRIC PRESSURE: Se: Pressure. 
 
BAROPHILIC: Barofilisk, organismer som lever 
og trives under høyt atmosfærisk eller hydro-
statisk trykk. 
 
BARORECEPTOR: Baroreseptor, form for resep-
tor som registrerer trykkforskjeller. 
 
BAROSPIRATOR: Barospirator, kunstig respira-
sjonsutstyr; kunstig lungemaskin som veksler 
mellom høye og lave lufttrykk.  
 
BAROTAXIS: Barotaxis, rettet reaksjon hos en 
mobil organisme som respons på et trykk 
stimulus. Se: Taxis. 
 
BAROTROPISM: Barotropisme, respons til trykk 
stimuli. Se: Tropism. 
 
BARRAGE: Demning, stengsel, reguleringsdam, 
dam for å regulere vannstanden oppstrøms i en 
elv, eller kunstig vannmagasin. 
 
BARR BODY (Sex chromatin): Kjønnskromatin, 
liten, tett kondensert og inaktiv X kromosom i 
kjernen til somatiske celler hos de fleste pattedyr. 
Under mikroskop sees det som en sterkt 
kondensert kropp eller masse av kromatin nær 
kjernemembranen hos normale hunner, men ikke 
hos hanner. Har en hann et Barr legeme er det 
en unaturlig tilstand (Kleinfelters syndrom), 
mangler en hunn Barr legemet kalles det Turnes 
syndrom. Tilstedeværelsen av Barr legemet 
benyttes for å bekrefte kjønnet til idrettsutøvere. 
 
BARRED: Tverrstripet, det å ha alternerende 
bånd av forskjellig farge.  
 
BARREL: (1) Tønne, fat; (2) Ett fat, standard-
volumetrisk mål ved råoljeproduksjon, lik 159 liter 
(42 US gallon eller 35 Imperial gallon). 
 
BARREN: (1) Ufruktbar, uproduktiv, tørt og goldt 
landskap, ingen trær, få planter (bare, desolate, 
desert, dry, empty); (2) Infertil, ikke i stand til å 
produsere avkom; ikke i stand til å produsere frø 
eller frukt (fruitless; Se: Effete); (3) Uten vege-

tasjon, spesielt vegetasjon som kan utnyttes 
(sterile, unproductive, useless); (4) Barren of, 
som mangler noe spesifikt; (5) Uten energi, 
livskraft, eller som mangler verdi, ideer eller 
interesse (devoid, lacking). 
 
BARRIAL: Mudderflate, mudder- eller gjørme-
grunn. 
 
BARRIER: (1) Avsperring, barriere, bom, grense, 
hindring, skranke; (2) Innen geomorfologi, avlang 
sand- eller mudderbanke (barrier island, barrier 
beach) som ligger parallelt med kysten og over 
høyvann (er det en korallbanke kalles det 
barriererev (barrier reef, Se: Atoll); (3) Innen 
biologi, enhver hindring i spredning eller eta-
blering av en organisme; ugunstige biologiske, 
klimatiske, geografiske eller andre faktorer som 
forhindrer spredning og etablering av en art i nye 
områder; (4) Innen populasjonsgenetikk, noe 
som forhindrer genflyt mellom populasjoner. 
 
BARTONELLOSIS (Carrion's disease): Barto-
nellose, sykdom hos mennesket i deler av Sør-
Amerika, skyldes bakterien Bartonella bacil-
liformis. Overføres gjennom bitt av sandfluer i 
slekten Phlebotomus. Sykdommen opptrer i to 
former eller stadier: Oroya feber og Verruga 
peruana. 
 
BARYMORPHOSIS: Barymorfose, strukturelle 
forandringene i organismer som resultat av 
påvirkingen av trykk eller vekt. 
 
BARYSPHERE: Barysfære, den del av jordens 
indre som ligger under litosfæren og omfatter 
kjernen, mantelen og astenosfæren. Se: Lithos-
phere. 
 
BASAD: Mot basis. 
 
BASAL: (1) Fundamental, grunnleggende, det 
laveste lag eller segment, lokalisert nær ved eller 
forme basis, basen, festepunktet (Se: Distal og 
Proximal); (2) Ytterst viktig, av primær betydning; 
kjernen, essensen (basic, fundamental); (3) 
Innen botanikk, lokalisert ved eller nær basis på 
en del av en plante, f.eks. en stamme. 
 
BASAL BODY: Se: Kinetosome og Unduli-
podium.  
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BASAL GANGLIA: Basalgangliene, samle-
begrep for tre nervekjerner i hjernen: Globus 
pallidus, nucleus caudatus og putamen.  Skader 
på disse kan føre til ukontrollerbare bevegelser, 
bla. Parkinsons sykdom og spenningsforand-
ringer (tonus forandringer) i musklene. 
 
BASAL GROUP: Innen kladistikk, basalgruppe, 
den tidligste divergerende gruppen innen en klad; 
ofte brukt som en utgruppe i studier av en større 
klad. Se: Clade. 
 
BASAL LAMINA: Basal lamina, ett av de to ikke-
cellulære lagene som danner basal membranen 
(Se: Basement membrane) som ligger under 
cellene i huden (epiteliet). Utgjør et amorft 
filament lag som består av kollagen og et 
karbohydrat, og er tenkt å ha både en 
støttefunskjon og utgjøre en barriere som 
kontrollerer utvekslingen av molekyler mellom 
huden og de underliggende lag.  
 
BASAL METABOLIC RATE (BMR, Basal meta-
bolic state): Basalmetabolismeraten, kroppens 
oksygenforbruk ved fullstendig hvile og (lenge) 
etter inntak av mat; basalmetabolismen eller 
energimetabolismen som må til for å opprettholde 
livsfunksjonene hos et dyr som er våkent, men i 
komplett hvile. Basalmetabolismen omfatter det å 
holde hjerne og hjerte i gang, puste, fornye vev 
og holde nervefunksjonene funksjonelle. BMR 
måles ut fra varmeproduksjonen per tidsenhet 
(kilojoule frigitt per m2 kroppsoverflate per time). 
BMR varierer for forskjellige vev, og for en 
gruppe dyr er BMR omvendt proporsjonalt med 
kroppsvekten, dvs. små dyr har en høyere BMR 
enn større dyr.  
 
BASALT: Basalt, finkornet, mørk vulkansk berg-
art, størknet fra flytende lava eller magma. Basalt 
inneholder en høy prosent av magnesium og 
jern, med noe silicium, natrium og kalium.   
 
BASE: (1) Basis, fundament, grunnflate, grunn-
linje, fotstykke, nederste ende; (2) Opprinnelig 
lengdemål (i en undersøkelse); (3) Base, enhver 
løselig substans som løst i vann reduserer 
løsningens hydrogenione konsentrasjon, dvs. 
danner OH- ioner (hydroksidioner) oppløst i vann 

(f.eks.: NH3 (g) + H2O(l)  NH4
+ (aq) + OH-), eller 

et løselig oksid som reagerer med en syre og gir 

salter og vann (f.eks.: CuO(s) + 2HCL (aq)  

CuCL2 (aq) + H2O), eller et løselig hydroksid som 

inneholder hydroksid ioner (dvs. H+ + OH-  
H2O). En base som løses i vann og gir hydroksid-
ioner, kalles et alkalisk stoff. Baseutveksling 
refererer til den kjemiske erstatning av kationer i 
jorden (Se: Alkaline og Basic); (4) Substans som 
kan reagere med silicium; (5) Hovedkompo-
nenten i nukleinsyrene; omfatter i DNA de fire 
basene for genetisk informasjon: Adenin (A), 
Cytosin (C), Guanin (G) og Thymin (T), i RNA er 
thymin erstattet med Uracil (U) (Se: Nucleic acid); 
(6) Rot, fot, et antall enheter som benyttes for 
telling innen statistikk. 
 
BASE ANALOG(OUS): Innen genetikk, kjemi-
kalium der strukturen likner en DNA base (pga. 
likheten kan den base-analoge fungere som et 
substitutt (eller et mutagen) for den normale 
basen i DNA). 
 
BASE EXCHANGE: Innen hydrologi, base-
utveksling, en ione-utvekslende prosess for å 
gjøre vann bløtere gjennom å skifte ut kalsium og 
magnesium med natrium ioner. 
 
BASEMENT MEMBRANE: Basalmembran, løs 
eller fibrillær membran av kollagen hos dyr som 
overflatevevet (de epiteliale celler) er festet til og 
hviler på og som skiller det fra det underliggende 
vev. Basalmembranen er oppbygd av muko-
polysakkarid og fibrøst materiale. Se: Basal 
lamina. 
 
BASEMENT ROCK: Grunnfjellet, det eldste 
fjellet i et gitt område som forekommer under 
eventuelle sedimentære avsetninger. Stammer 
vanligvis fra Prekambrium eller Palezoikum. Se: 
Precambrian og Palezoic. 
 
BASE PAIR (BP): Basepar, et par av 
komplementære baser i en dobbelttrådet nuklein-
syre molekyl som består av purin i den ene 
tråden som er bundet ved hjelp av hydrogen 
bindinger til en pyrimidin i den andre tråden. 
Basene i et dobbeltrådet DNA knytter trådene til 
hverandre lik stigene i en trapp. I DNA er det fire 
baser: Adenin, guanin, cytosin og thymin, der 
cytosin alltid pares med guanin, og adenin alltid 
med thymin (uracil i RNA) i DNA. Paringen er 
meget spesifikk og derfor grunnlaget for den 
genetiske koden og dermed genetisk arv da DNA 
kan replikere seg selv gjennom å splitte fra 



 

158 

hverandre de to trådene og danne nye 
komplementære tråder ut fra de gamle som da 
fungerer som templetter. Når RNA dannes fra 
DNA er det igjen baseparing som kopierer det 
genetiske budskapet, men som nevnt, i RNA 
erstatter uracil, thymin. Se: Base pairing, DNA, 
Nucleoside, Nucleotide, Purine og Pyrimidine. 
 
BASE PAIR CHANGE: Basepar forandring, 
enhver forandring i baseparene i DNA. 
 
BASE PAIRING: Baseparing, paring mellom to 
komplementære nitrogenholdige baser i DNA (og 
i visse typer av RNA molekyler) der et purin 
kobles til et pyrimidin ved hjelp av hydrogen-
bindinger. Stabile basepar i DNA dannes mellom 
adenin og thymin (A + T) og cytocin og guanin (C 
+ G) (i RNA er thymin erstattet med uracil). Base-
paringen er årsaken til at de to trådene i DNA 
molekylet holdes sammen i form av en dobbelt 
helix struktur som inneholder koden for genetisk 
arv. Denne spesifisiteten i baseparingen er 
grunnlaget for samspillet mellom nukleinsyrene 
og overførselen av informasjon fra et molekyl til 
et annet, som i syntesen av RNA på en DNA 
templett, eller interaksjonene mellom de kom-
plementære nukleotidsekvensene i mRNA og 
tRNA under selve proteinsyntesen. Se: Base 
pair. 
 
BASE PAIR MATCHING: Refererer til den 
korrekte baseparing i dobbelttrådet DNA (duplex 
DNA) som sikrer nøyaktigheten under DNA 
fordoblingen (replikasjonen, Se: Replication).  
 
BASE PAIR MISMATCH: Tilstedeværelse av 
heteroduplex-regioner i dobbelttrådet DNA pga. 
feil i DNA replikasjonen, spontan deaminering av 
cytosin eller adenin eller gal kobling under den 
homologe rekombinasjonen.  
 
BASE PAIR SUBSTITUTION (MUTATION) 
(Nucleotide pair substitution): Basepar 
utskifting, mutasjon, en forandring i et gen i et 
dobbelttrådet DNA slik at et par nukleotider, 
basepar (Se: Nucleotide), erstattes av et annet 
par, f.eks. at AT forandres til GC, eller en 
reversering av baseparet (omsnuing, reversal). 
Det forekommer to typer av basepar utskiftinger: 
(a) Transitions, der et purin erstatter et purin i en 
tråd og en pyrimidin erstatter en pyrimidin i den 
andre tråden, eller (b) transversion, der en 

pyrimidin erstatter et purin i en tråd og en purin 
erstatter en pyrimidin i den andre tråden.  
 
BASE RATIO (Dissymmetry ratio): Basefor-
holdet, forholdet mellom antall A + T baser og 
antall G + C baser i dobbelttrådet DNA hvor A, T, 
G og C representerer relative molare mengder av 
adenin, thymin, guanin og cytosin. På grunn av 
baseparingen er mengden adenin lik mengden 
thymin, og mengden guanin lik mengden cytosin. 
Arter med et baseforhold >1 kalles AT typer, < 1 
GC typer. Se: Base pairing. 
 
BASE SEQUENCE: Basesekvens, den ordnede 
rekkefølgen av nukleotid basene i et gitt DNA 
eller RNA molekyl. Base sequence analysis, 
enhver metode for å bestemme basene som er 
tilstede i en gitt nukleotid-sekvens.  
 
BASE UNIT: Basis enhet, enhver enhet som er 
vilkårlig definert og ikke avledet gjennom kombi-
nasjoner av andre enheter. Se: SI system. 
 
BASIC: (1) Fundamentalt, grunnleggende, opp-
havet til alt, grunnlaget, essensen (fundamental); 
(2) Som omfatter fundamentale prinsipper; (3) 
Meget enkelt; (4) Som er eller tjener som start-
punkt; (5) Basic, programmeringsspråk designet 
for at det skal være lett å lære; (6) Innen kjemi, 
basisk, relatert til eller som utgjør en kjemisk 
base (Se: Base); løsning som inneholder et 
overskudd av hydroksid ioner (OH-; dvs. pH > 7; 
Se: Alkaline) og tenderer til å redusere konsent-
rasjonen av en en løsning hydrogen ioner (basisk 
reaksjon); rikt på alkaliske mineraler og vanligvis 
også ofte næringsrikt (Se: Acidic). 
 
BASIC CHROMOSOME SET: Se: Chromosome 
set. 
 
BASIC DEFECT: Innen genetikk, defekt i den 
strukturelle eller kjemiske naturen til et gen-
materiale som årsak til et genetisk sykdoms-
syndrom. 
 
BASIC DYE: Basisk fargestoff, basisk farge-
middel, organiske kationer som farger negativt 
ladete makromolekyler, f.eks. nukleinsyrene. 
 
BASIC NUMBER (Chromosome set): Innen 
genetikk, basisantall kromosomer, antall kromo-
somer i et grunnleggende (gametisk) kromo-
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somsett (symbolisert med x) som representerer 
det laveste (monoploide) antall kromosomer i en 
polyploid serie eller hos en diploid eukaryot 
organisme. Det normale kromosomantall be-
nevnes euploid (for mennesket 46 kromosomer, 
23 i gametene). Aneuploid er å ha et unormalt 
antall kromosomer (for mennesket f.eks. 45 eller 
47 kromosomer). Den spesifikke karyotypen som 
utgjør basisantallet for en art, kalles karyotypen. 
Se: Aneuploid, Euploid, Chromosome set og 
Karyotype. 
 
BASIC REPRODUCTIVE RATE (Ro): Se: 
Reproductive rate. 
 
BASIDIOSPORE: Basidiospore, enhver av de 
(vanligvis) fire haploide sporene som produseres 
på et basidie hos en basidiomycet sopp 
(stilksporesopp, Basidiomycota). Hver spore 
utvikles til et vegetativt forgrenet, trådlikt stadium 
kalt hyfe som danner et mycel i jorden og som 
fusjonerer med et annet under dannelse av et 
dikaryotisk mycel som til slutt danner det 
makroskopiske, sporeproduserende stadiet over 
bakken som vi kjenner som sopp. Felles for 
stilksoresoppene er at sporene dannes utvendig 
på stilker (sterigmer) som har i toppen som oftest 
kølleformede celler (basidier), det sporeprodu-
serende organet. Formen på oppdelingen av 
basidiet er en viktig systematisk karakter hos 
disse soppene. Se: Basidium, Hypha og My-
celium. 
 
BASIDIUM: Basidie, spesialisert sporeprodu-
serende struktur hos basidiomycete sopp (stilk-
sporesopp, Basidiomycota) som forekommer 
over bakken og som produserer haploide 
basidiosporer. Se: Basidiospore. 
 
BASIFUGE: Plante som ikke tolererer sterkt 
basisk jord. Se: Calciphobic.  
 
BASIKARYOTYPE: Se: Basic number. 
 
BASILAR: Relatert til eller det som befinner seg 
ved basis. 
 
BASIN: (1) Bekken, kum, vannfat; (2) Vask, 
vaskeservant, vaskekum, oppvaskkum; (3) Bas-
seng, naturlig eller kunstig vannansamling, 
vanligvis delvis eller helt omgitt av land, og som 
har sjøtilknytning; (4) Innen geologi, nedsynkning 

av jordoverflaten, med eller uten vann, eller sedi-
menter; landområde der berglagene heller inn-
over mot et senter. 
 
BASIONYM (Basinym, Basyonym, Original 
combination, Protonym): Innen taksonomi, 
basionym, det originale navnet som et nytt navn 
er basert på, forfatter siteringen av det nye 
navnet bør inkludere forfatteren av basionymet i 
parantes. Innen botanikk benyttes basionym kun i 
de tilfellene da det tidligere navnet forekommer 
med en brukbar beskrivelse (den botaniske 
Koden krever ikke en full beskrivelse med det 
nye navnet). Protonym eller original kombinasjon 
benyttes på samme måte innen zoologi; innen 
bakteriologi benyttes termen basonym. Se: Code, 
Isonym og Position. 
 
BASIS: (1) Basis, det fundamentale prinsipp; den 
prinsipielle komponent av noe; (2) Grunnvoll, den 
fysiske basis som noe hviler på; noe som noe 
annet er etablert eller basert på; (3) Hoved-
bestanddelen, den viktigste ingrediensen; (4) 
Grunnlag, betingelsene som noe er basert på; (5) 
Planen, det bestemte mønsteret eller vilkårene 
for et forløp; (6) Innen matematikk, et sett av 
lineære uavhengige vektorer. 
 
BASOPHIL (Basophile, Basophilic): Hvite 
blodceller (leukocytter, Se: Leucocytes) som 
inneholder basofile cytoplasmiske granuler som 
farges mørkt purpur med basiske fargestoffer 
(som metylenblått) og som utgjør ca. 50 % av de 
hvite blodcellene i blodet hos mennesket. 
Basofilene produseres kontinuerlig fra stamceller 
i den røde benmargen på samme måte som 
mastceller (de har samme funksjon som mast-
celler), og danner histamin og heparin som en del 
av kroppens forsvarsmekanismer mot skade og 
infeksjoner. Basofilene opptrer oftest i forbindelse 
med infeksjoner, spesielt allergiske. 
 
BASOPHILOUS: Som lever og trives i basiske 
(alkaliske) omgivelser; responsen til organismer 
som er tilpasset et liv i et alkalisk medium. 
 
BASTARD: (1) Bastard, uekte, uekte barn; (2) 
Rakkerunge, slubbert, drittsekk. 
 
BAT: Flaggermus (Chiroptera), monofyletisk 
orden av relativt små, flygedyktige pattedyr som 
lever i kolonier (de eneste pattedyrene som kan 
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fly aktivt ved å slå med vingene (hudkledde). 
Flaggermus omfatter ca. 950 arter delt i to 
underordener basert på morfologi og atferd: 
Microchiroptera (småflaggermus) og Mega-
chiroptera (flygehunder). Småflaggermus orien-
terer seg med ekkolokalisering (biosonar) 
gjennom reflektert lyd, helst i form av ultralyd 
(høyfrekvent) og er vesentlig nattaktive, mens 
flygehunder derimot, har godt syn og er dag-
aktive. Det er registrert 13 arter flaggermus i 
Norge: Brunlangøre (Plecotus auritus), bredøre 
(Barbastella barbastellus), nordflaggermus (Epte-
siscini nilssonii), sørflaggermus (E. serotinus), 
storflaggermus (Nyctalus noctula), trollflagger-
mus (Pipistrellus nathusii), tusseflaggermus (P. 
pipistrellus), dvergflaggermus (P. pygmaeus), 
skimmelflaggermus (Vespertilio murinus), skog-
flaggermus (Myotis brandtii), vannflaggermus (M. 
daubentonii), skjeggflaggermus (M. mystacinus) 
og børsteflaggermus (M. nattereri). 
 
BATCH: (1) Flokk, samling, storgruppe; dyr, 
personer eller ting som kan betraktes som en 
gruppe; (3) Et sett av oppgaver som prosesseres 
ved kjøring av ett computerprogram; (4) 
Mengden som kreves eller produseres som 
resultat av én operasjon. 
 
BATESIAN MIMICRY (Pseudaposematic): 
Batesian mimikry, en form for beskyt-telseslikhet 
eller vernelikhet der en ufarlig organisme ligner 
på en annen organisme som er farlig eller giftig 
på en eller annen måte. Fenomenet refererer til 
varselfarger for å lure en predator da det dreier 
seg om likheten en spiselig eller harmløs 
organisme eller art (the mimic), har til en 
uspiselig eller giftig organisme (the model) for å 
lure en predator (the operator). Et krav er at den 
som lurer operatoren må være tilstrekkelig 
mindre i antall enn den som den etterligner, 
modellen. Årsaken til Batesian mimikry skyldes 
en gradvis evolusjonær prosess mot større og 
større likhet pga. naturlig seleksjon. Se: Apose-
matic, Mimicry, Müllerian mimicry og Sematic. 
 
BATH- (Batho-, Bathy-): Prefisk som betyr dyp. 
 
BATHE: Bade, bade seg, bad (i det fri).  
 
BATHER'S ITCH: Se: Swimmer's itch. 
 

BATHOPHILUS (Bathyphilous): Det å leve og 
trives i habitater på dypt vann. Se: Bathyphilous. 
 
BATHYAL ZONE: (1) Bathyal sone, sjøbunnen 
fra 200 til rundt 1 800 meter som er det området 
der kontinentalhyllen skråner nedover fra den 
grunne nerittiske sonen (Se: Neritic zone) på 
landsiden til den dypere abyssale sonen. Bathy-
pelagisk refererer til organismer som svømmer 
over bunnen i dyphavene hvor omgivelsene er 
ensartede, kalde og mørke. På tross av mangel 
på lys finnes det et variert og rikt dyreliv der. 
Fiskene her mangler svømmeblære, men har ofte 
lysorganer (Se: Abyssal zone, Hadal zone og 
Zonation of the sea); (2) Bathyal, dyphavene. 
 
BATHYAL FAUNA: Bathyal fauna, akvatiske 
dyreorganismer som oppholder seg mellom ca. 
200 og 1 800 m, dvs. i stille vann og lite til intet 
lys. Se: Bathyal zone. 
 
BATHYLIMNETIC: Bathylimnetisk, dypvanns-
regionen i innsjøer eller sumper, myrer. 
 
BATHYLITTORAL: Bathylitoral, den del av den 
marine sublitorale sonen som mangler alge-
vekster. 
 
BATHRYMETRIC: (1) Vitenskapen knyttet til 
måling av havdybdene; (2) Vedrørende høydeut-
bredelsen av organismer.  
 
BATHYMETRY: Bathymetri, det vitenskapelige 
studium av dybdeforholdene og bunntopografien i 
innsjøer og hav. Se: Altimetry og Hypsometry. 
 
BATHYMETRICAL DISTRIBUTION: Innen zoo-
geografi, dybdeutbredelse, den vertikale geo-
grafiske utbredelsen eller dybdeutbredelsen av 
organismer, spesielt i marine områder (halo-
bioiske miljø), ferskvann (limnobiotiske miljø) 
eller i jorden (geobiotiske miljø) med tanke på 
landlevende dyr. Se: Altitudinal distribution, Geo-
graphical distribution, og Geological distribution. 
 
BATHYMETRIC CONTOUR: Se: Isobath. 
 
BATHYMETRIC ZONE: Én av de horisontale 
inndelingene av et hav; én kontur sone i havet 
eller i sjøen. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hud
https://no.wikipedia.org/wiki/Art
https://no.wikipedia.org/wiki/Morfologi_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Atferd
https://no.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5flaggermus
https://no.wikipedia.org/wiki/Flygehunder
https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkolokalisering
https://no.wikipedia.org/wiki/Ultralyd
https://no.wikipedia.org/wiki/Flygehunder


 

161 

BATHYPELAGIC: (1) Bathypelagisk, dyphavet, 
dype havnivåer, men over den abyssale sonen; 
(2) Det å leve på dypt vann under lysgrensen, 
men over abyssal sonen fra 1 000 - 4 000 meter. 
Se: Aphotic zone. 
 
BATHYPHILOUS: (1) Det å leve og trives i 
lavereliggende områder; (2) Det å leve og trives i 
dyphavene (Se: Bathophilus). 
 
BATHYPLANKTON: Bathyplankton, plankton-
organismer som foretar vertikale vandringer over 
døgnet ved at de vandrer mot overflaten i 
skumringen og bort fra overflaten og ned i dypet i 
grålysningen. 
 
BATHYSCAPHE: Batyskaf, fritt bevegelig og 
bemannet farkost for utforskning av dyphavene. 
Bathysphere, kule-formet farkost som senkes 
ned fra moderskipet for tilsvarende utforskning av 
dyphavene. 
 
BATHRACHOID: Lik som eller karakteristisk som 
en frosk eller padde. 
 
BATRACHOPHAGOUS: Som eter frosker.  
 
BATRACHOTOXIN: Batrakotoksin, den sterkeste 
giften som produseres blant virveldyrene, og som 
dannes og sekreres fra huden på en frosk 
(Golden poison frog) fra Sør-Amerika (Dendro-
bates sp.). 
 
BATTERY: Batteri, et antall elektriske celler som 
er elektrisk knyttet sammen og brukt som en 
enkelt enhet. Det vanlige bilbatteriet eller 
akkumulatoren, inneholder vanligvis 6 celler som 
er sammenkoblet i en serie som gir totalt 12 volt. 
Batterier med celler koblet i parallell, har økt 
kapasitet (amphère-timer). 
 
BATTUE: (1) Det å slå på busker og trær for å 
skremme opp viltet i retning mot jegerne; (2) 
Klappjakt, en organisert jakt da man skremmer 
opp vilt, eller vilt skremt og skutt ved hjelp av 
denne metoden; (3) Nedslaktning, vilkårlig 
nedslaktning av forsvarsløse. 
 
BATUMEN: Et lag av propolis eller hard voks i 
tillegg til en del andre substanser som omgir boet 
til en koloni av langtungebier (familien Apidae). 
Se: Propolis. 

BAUPLAN (Typus): (1) Bygningsplan, gene-
ralisert, idealisert og opprinnelig bygningsplan; 
(2) Innen systematikk, karakterene som definerer 
et hovedtaksons utseende. Et typologisk begrep 
forskjellig fra «groundplan». Se: Archetype og 
Groundplan. 
 
BAUXITE: Bauxitt, leire som inneholder mineralet 
aluminiumhydroksid (Al2O3.2H2O) som er rå-
stoffet som aluminium utvinnes fra. Bauxitt 
dannes under tropisk forvitring og nedbrytning av 
feltspat. 
 
BAY: (1) Bukt, vik, en åpen, buet innbuktning av 
havet, en innsjø i en kystlinje eller innsjøbredd 
(Se: Gulf); (2) Rødbrun, rødbrun hest; (3) Gjø, 
gjøing, halse, nød, nødverge. 
 
Bc: Se: Beryllium. 
 
B-CELL (Bone-marrow derived lymphocyte, 
Bursa-derived lymphocyte, B-lymphocyte): B- 
celle, B-lymfocytt, en type lymfocytter som 
differensieres fra stamcellene i benmargen hos 
pattedyr og i Bursa of fabricii hos fugler (B står 
opprinnelig for B i Bursa da disse cellene først 
ble oppdaget hos fugler, men nå tenker man 
mest på B for benmargen), men som ikke 
modnes i thymus-kjertelen som T-cellene. Hos 
fugler modnes disse cellene i Bursa of Fabricii 
som er en utposning av kloakken. B-cellene er 
forløpere for de Ig bærende plasmacellene, og 
syntetiserer og sekrerer antistoffer da B-cellene 
etter kontakt med et antigen, differensieres til 
slike antistoff-sekrerende plasmaceller. Hver B-
celle har en unikt sett av reseptormolekyler på 
overflaten som kan gjenkjenne spesifikke 
antigener. Når det spesifikke antigenet bindes til 
disse reseptorene, deler B-cellene seg og danner 
en klon av tilsvarende celler som modnes til 
plasmaceller som kan igangsette en raskere 
immunrespons mot senere eksponeringer mot 
det samme antigenet. B-cellene som står for den 
humorale immuniteten, virker ikke inni infiserte 
celler. Se: B- lymphocyte. 
 
BCG: Se: Bacillus Calmette-Guérin. 
 
B CHROMOSOME (Acessory chromosome): B 
kromosom, ekstra kromosom, ethvert kromosom 
som adskiller seg fra de normale A kromo-
somene; et ikke-essensielt kromosom som utgjør 



 

162 

en heterogen gruppe av kromosomer som en kan 
finne som et tillegg til det normale sett kromo-
somer hos en art eller individ. B kromosomene er 
heterokromatiske og avviker i antall, morfologi, 
genetisk effektivitet og mitotisk og meiotisk 
adferd. B kromosomene hos både planter og dyr, 
kan virke på veksten, den genetiske rekombi-
nasjon og chiasma-dannelsen under meiosen, 
men deres tilstedeværelse synes ikke å virke på 
utseendet til fenotypen, Det antas at disse 
kromosomene har oppstått fra små fragmenter 
som er dannet ved strukturelle reorganiseringer, 
og som etterhvert har økt i størrelse gjennom 
gjentatte fordoblinger. 
 
BDELLOID: Det å ha form som en igle.  
 
BEAD: (1) Perle, liten kule med hull for å tre på 
en tråd; (2) Rundt lite objekt, dråpe, bloddråpe, 
svettedråpe; (3) Gassboble på en væske; (4) 
Sikte, fremre korn på et børseløp; (5) Knopp på 
en rosenkrans (paternoster, rosary), eller en serie 
bønner utført ved hjelp av en rosenkrans 
(prayer); (5) Utstående kant, rand eller bånd; 
avrundet ribbe-lik utvekst. 
 
BEACH: (1) Legge til land, hale i land, sette på 
land; (2) Strand, strandbredd, fjære, det svakt 
skrånende (litorale) miljø i overgangssonen 
mellom land og sjø som påvirkes av bølgene eller 
tidevannet i tilstrekkelig grad til å forhindre (mer 
eller mindre) all plantevekst; (3) Store mengder 
sand, grus og småsten akkumulert på en strand. 
 
BEAGLE: (1) Beagle, liten harehund; (2) 
Snushare; (r) Skipet som Charles Darwin tok en 
femårs (1831-1836) ekspedisjon med verden 
rundt. Se: Darwin. 
 
BEAK: Nebb, munn; enhver utstående del som 
ender i en spiss. 
 
BEAM: (1) Stråle, lysstråle, radiosignaler; en 
strøm av partikler; (2) Bjelke, ås brukt ved 
bygningskonstruksjoner; (3) Bredden på et skip 
på det breieste; en av sidene på et skip; (4) Den 
breieste del av en persons hofter (hips) eller 
bakende (buttocks); (5) Vektstang, balanse-
stangen der vektskåler er festet; (6) En hoved-
stamme i et hjorte- eller rådyrgevir.  
 

BEANS: Bønner, betegnelse for en belgfrukt eller 
frø av kulturplanter i slekten Phaseolus i erte-
blomstfamilien (Fabaceae). Ordet bønne er også 
en betegnelse for andre planter og frukter som 
ligner bønner, f.eks. kaffebønner (Coffea 
canephora, C. arabica) og kakaobønner (Theo-
broma cacao). Det finnes mer enn 40 000 
varieteter av bønner, f.eks. hvite bønner, brune 
bønner, kidneybønner, mingbønner og sortøye-
bønner, men langt færre blir dyrket for konsump-
sjon. Se: Soybeans. 
 
BEAR: (1) Bjørn, (eurasisk) brunbjørn, bjønn, 
bamse (Ursus arctos arctos), en underart av 
brunbjørn (Ursus arctos), den mest utbredte 
bjørnearten i bjørnefamilien Ursidae verden. To 
andre underarter er grizzlybjørn, amerikansk 
grizzlybjørn (Ursus a. horribilis) og kodiakbjørn 
(Ursus a. middendorfi). Til sammen omfatter de 
ekte bjørnene 8 arter, fire av dem: Brunbjørn, 
amerikansk svartbjørn (Ursus americanus), 
kragebjørn (Ursus thibetanus) og isbjørn (Ursus 
maritimus), hører til slekten Ursus; (2) Bære, 
bringe, føre, støtte; (3) Utholde, tåle.  
 
BEAUFORT SCALE: Beaufort skala, numerisk 
vindskala fra 0 (stille, calm) til 12 (orkan, 
hurricane), målt 10 m over bakken og som 
benyttes innen meteorologi for å vise vindstyrken. 
Skalaen forlenges også (13 - 17) for å vise ekstra 
sterke vindstyrker. Se: Wind. 
 
BEASTLY: Dyrisk, bestialsk, motbydelig, for-
ferdelig. 
 
BEAST: Dyr (firbent), best, udyr.  
 
BEAST OF PREY: Rovdyr. 
 
BEAVER: (1) Bever, eurasisk bever (Castor 
fiber), art innen familien bevere (Castoridae). 
Europeisk bever er sammen med nordameri-
kansk bever (Castor canadensis) de eneste to 
nålevende beverartene (Se: Castor); (2) Bever-
skinn; (3) Fullskjegg.  
 
BEAVERY: Beverhytte. 
 
BEAVIS EFFECT: Innen genetikk, statistisk bio-
logisk fenomen som refererer til en over-
estimering av effekten av QTL (Quantitative Trait 
Loci) som et resultat av små sample størrelser; 

https://no.wikipedia.org/wiki/Belgfrukt
https://no.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B8
https://no.wikipedia.org/wiki/Kulturplante
https://no.wikipedia.org/wiki/Erteblomstfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Erteblomstfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Kaffe
https://no.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://no.wikipedia.org/wiki/Nordamerikansk_bever
https://no.wikipedia.org/wiki/Nordamerikansk_bever
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevere


 

163 

de kvantitative egenskapene (traits) som 
resultatet av effekten fra et locus.  
 
BECQUEREL (Bq): Becquerel, enhet for ned-
brytningsaktiviteten (strålingsintensiteten) for 
radionuklider der én becquerel er lik én spontan 
nedbrytning per sekund, dvs. 1 becquerel = 1 s-1. 
Den tidligere enheten curie (Ci) er lik 3,7 x 1010 
Bq. For å beregne becquerel nivået må både 
intensiteten av kilden til strålingen (Bq) og 
isotopen være kjent. Dessuten kan datter-
produktene nedbrytes videre og må også taes 
hensyn til ved beregningen av den totale 
strålingsintensiteten. Se: Radiations units. 
 
BED: (1) Elvefar, vannoverflaten i en elv eller 
hav; (2) Underlag, det minste lag (stratum) som 
kan utskilles i en sedimentær eller stratifisert 
bergart; (3) Seng.  
 
BED BUGS: Veggdyr, teger i slekten Cimex 
(familien Cimicidae); omfatter f.eks. Cimex lectu-
larius (the common bed-bug) og de tropiske 
artene C. hemipterus og Leptocimex boueti. 
 
BEE DANCE: Se: Dance language. 
 
BEDEW: Dugge, dogge. 
 
BEDLAMITE (Insane, Lunatic, Madman): Sinn-
syk, forrykt. 
 
BED LOAD: Mengde av sten og murbrokker som 
fraktes med elver eller bekker. Se: Silt load. 
 
BEE: Bie, bier (Apiformes), en gruppe familier av 
mer eller mindre hårete broddvepser (Aculeata) 
som lever av blomsterstøv (pollen) og nektar og 
har stor betydning som plantebestøvere. 
Sammen med graveveps (Sphecoidea) utgjør 
biene overfamilien Apoidea. Det er beskrevet 
cirka 20 000 biearter, men antallet kan være 
nærmere 30 000.  I Norge er det kjent 208 arter, 
hvorav 207 vill-biearter og 1 tam-bieart (honning-
bien, europeiske honningbie, Apis mellifera). 
 
BEEBREAD: Biebrød, pollen lagret i bikuben 
som blandet med honning og i enkelte tilfeller 
planteoljer og kjertelsekreter, utgjør mat for bie 
larvene. Se; Cerago. 
 

BEECH: Bøk, bok (Fagus sylvatica), løvfellende 
tre i bøkefamilien (Fagaceae). Familien omfatter 
rundt 860 - 900 arter fordelt på ni eller ti plante-
slekter. 
 
BEE DANCE: Bie dans, en serie av bevegelser 
utført av honningbier etter ankomst tilbake til 
bikuben, som informerer biene om lokaliseringen 
av en matkilde, både lokaliseringen, retningen, 
avstanden og mengden mat.  
 
BEEF MEASLES: Cysticerkose. Se: Beef tape-
worm, Cysticercosis og Taeniosis. 
 
BEEF TAPEWORM (Fat tapeworm, Beef 
bladderworm): Oksebendelmarken, Taenia sagi-
nata. Taeniose er infeksjon av mennesket med 
den voksne bendelmarken Taenia saginata som 
lever i tarmen, mennesket er eneste sluttvert. 
Egg eller gravide proglottider kommer ut med 
avføringen og kan leve i måneder ute i naturen. 
Kveg blir infisert ved å spise vegetasjon som er 
kontaminert med egg eller gravide proglottider. I 
dyrets tarm klekkes egget og oncospheren 
(larvestadiet) trenger gjennom tarmen og 
migrerer til den stripete muskelaturen der de 
utvikler seg til cyster (cysticerci) som kan leve i 
mange år. Mennesket blir infisert ved å spise rått 
eller dårlig tilberedt kjøtt som er infisert med 
oksebendelmarken De voksne fester seg i 
menneskets tynntarm ved hjelp av bendel-
markens hode (scolex). Taeniose er relativt 
vanlig i Afrika, enkelte deler av Øst-Europa, Midt-
Østen, Philippinene og Latin Amerika. I US er ca. 
25 % av kveget infisert. Se: Cysticercosis, Pork 
tapeworm, Scolex og Taeniosis. 
 
BEEHIVE: Bikube. Se: Bee. 
 
BEESTINGS (Beest, Colostrum): Råmelk, den 
første melken fra et dyr (spesielt ku) etter hun har 
født.  
 
BEESWAX: Bievoks, voksaktig sekret som 
sekreres fra kjertler på undersiden av arbeider-
bienes bakkropp og som benyttes i konstruk-
sjonen av bikakene.  
 
BEET: Bete(plante), roesukker (beet-sugar; Se: 
Sucrose). Se: Beetroot. 
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BEETLE: Tordivel, bille, insekt i orden biller 
(Coleoptera, overorden Endopterygota); omfatter 
ca. 400 000 arter (40 % av alle insektene).  
 
BEETROOT: Rødbete (Beta vulgaris ssp. vul-
garis v. conditiva (v. rubra)), toårig plante i 
amarantfamilien (Amaranthaceae). Rødbete (fra 
stamformen strandbete) kommer opprinnelig fra 
kyststrøkene i Sør- og Vest-Europa, og har 
antagelig vært dyrket i over 3 000 år; planten 
kom til Norden rundt  1 500-tallet. 
 
BEET SUGAR: Se: Sucrose. 
 
BEEWAX: Bivoks, vokssekret som dannes fra 
kjertler under bier (under tergum og sternum hos 
arter i familien Apidae) og som benyttes til 
konstruksjon av bolet. Se: Bee. 
 
BEFORE PRESENT (BP): Før nåtid, tidsskala 
benyttet innen arkeologi, geologi og andre 
vitenskaper som angir antall år tilbake fra 
nåtiden. Siden nåtiden varierer er BP standard-
isert slik at en benytter 1. januar 1950 som 
nullpunktet på skalaen, dvs. 1 000 BP betyr 1 
000 år før 1950.  
 
BEHAVIOUR (Behaviour: UK English; Behav-
ior: US English): Oppførsel, opptreden, adferd, 
vaner og aktiviteter; summen av en organismes 
responser mot indre og ytre stimuli. Enhver 
observerbar oppførsel eller respons på faktorer i 
de ytre eller indre omgivelsene hos en organ-
isme, gruppe eller art. Omfatter forskjellige typer 
(komponenter): (a) Forandringer i kroppsdelenes 
posisjoner i forhold til hverandre eller om-
givelsene, (b) konsekvensene av en bevegelse 
(f.eks. angrep, flukt og trussel), eller (c) funk-
sjonelle konsekvenser (tropismer, taxier, reflek-
ser, instinkter, læring, resonering). Adferden kan 
variere mellom medlemmene av samme art, men 
hos dyr er enten adferden instinktiv eller lært.  
Studiet av adferd hos dyr kalles etologi. Se: 
Ethology, Instinct, Learning og Social behaviour. 
 
BEHAVIOUR CHARACTERISTICS: Adferds-
karakteristikk, alle adferdsmessige trekk som kan 
observeres hos en organisme eller art og som er 
karakteristiske. Utgjør mer enn det adferd-
messige mønster (behaviour pattern / action 
pattern), da det også omfatter lyd, duft, sensitive 
perioder og responsevnen på signal stimuli. 

BEHAVIOURAL ECOLOGY (Ecoethology, 
Sociobiology): Adferdsøkologi, studiet av de 
adferdsmessige interaksjonene mellom individ-
ene innen populasjoner og samfunn, gjerne i en 
evolusjonær kontekst. Denne delen av etologien 
er spesielt opptatt av de parallelle og konver-
gerende adferdsmessige tilpasninger og sosiale 
systemer hos artene, samarbeidet og konkur-
ransen mellom og innen artene og betydningen 
for evolusjonær fitness, og også tillempningen av 
adferdsteorier (f.eks. spillteorier) til spesielle 
aktiviteter (f.eks. det å ete). Se: Fitness. 
 
BEHAVIOURAL EMBRYOLOGY: Adferds em-
bryologi, studiet av den adferdsmessige utvikling 
før fødsel eller før klekking. 
 
BEHAVIOURAL ENDOCRINOLOGY (Etho-
endocrinology): Adferdsendokrinologi, studiet 
av hormonenes innvirkning på adferd, og 
adferdens innvirkning på hormonutskillelsen. 
 
BEHAVIOURAL FLEXIBILITY: Adferdsmessig 
fleksibilitet, fleksibiliteten som ligger i den adferd 
som tillater midlertidige tilpasninger til om-
givelsene, habitat seleksjon, muligheten til å 
modifisere habitatet eller beskyttelse mot faktorer 
i omgivelsene. 
 
BEHAVIOURAL GENETICS: Adferdsgenetikk, 
studiet av genenes influering på adferd; den del 
av genetikken som er opptatt av å bestemme den 
relative betydningen av organismenes genetiske 
konstitusjon i forhold til miljøfaktorer som påvirker 
dyrs adferd. Adferdsgenetikk omfatter ned-
arvingen av for eksempel intelligens og 
personlighetstrekk og hvorledes de genetiske 
faktorene samvirker og påvirker hverandre. Ved å 
utelukke enkelte gener i forhold til ubehandlede 
dyr, kan de adferdsmessige konsekvenser 
studeres.  
 
BEHAVIOURAL MIMICRY: Adferdsmessig mimi-
kry, en arts imitasjoner av adferdsmessige 
karakteristikker hos andre arter. 
 
BEHAVIOURAL MOOD: Se: Motivation. 
 
BEHAVIOURAL PHYLOGENY: Adferdsfylogeni, 
den del av etologien som er opptatt av det evolu-
sjonære opphav og arv av adferdsmessige 
mønstre. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Amarantfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r-Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Vest-Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Norden
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BEHAVIOURAL PHYSIOLOGY: Adferdsmesig 
fysiologi, den del av etologien som er opptatt av 
adferdens fysiologi, og den del av fysiologien 
som er relatert til adferd. Omfatter neuroetologi 
og adferdsmessig endokrinologi. 
 
BEHAVIOURAL REPERTOIRE: Adferdsmessig 
repertoar, alle adferdsmønstre som er karak-
teristisk for en art. 
 
BEHAVIOURAL SCIENCE: Adferdsvitenskap, 
fellesterm for alle empirisk baserte under-
søkelser som angår adferd. Se: Ethology, 
Behaviour og Science. 
 
BEING: (1) Eksistens, tilværelse, væren, kvali-
teten eller tilstanden å leve, ha bevisst eksistens; 
en tings materielle og immatrielle eksistens; (2) 
Vesen, organisme, person, et levende individ 
(life); (3) Ekstraterrestrisk liv, utenomjordisk eller 
overnaturlig liv; noe som er tenkelig og derfor 
muligens kan eksistere; (4) Den essensielle 
natur; alle egenskapene til en som lever; alt som 
lever er «being» (essence, personality). Det 
filosofiske fagområdet ontologi, omfatter studiet 
av «being», konseptet som omfatter de objektive 
og subjektive egenskapene ved eksistens og 
realit. Se: Existence, Ontology og Reality. 
 
BEIJING MAN (Peking man): Peking mannen, 
fossile funn av et tidlig menneske (Sinanthropus 
pekinensis) nær Beijing (Peking), nå betraktet 
som tilhørende Homo erectus. 
 
BEL: Ti decibel. Se: Decibel. 
 
BELEMNITE: Belemnitt, et medlem av den 
utdødde gruppen Belemnoidea som omfatter 
visse blekkspruter lik moderne blekkspruter 
(cuttlefish, orden Sepiida; squids, orden Teuth-
ida) og som er meget vanlige å finne som 
fossiler. De fossilerte delene er det indre 
skjelettet (rostrum) som er avrundet og spisset på 
den ene enden.   
 
BELEMNOID: Spyd eller pil-lignende i form. 
 
BELLOW: Raute, raut, brøle, brøl; larme. 
 
BELL-SHAPED CURVE: Se: Gaussian curve og 
Normal distribution (curve). 

 
BELLY: Buk, mage, underliv, vom; svulme. 
 
BELLYACHE: (1) Mageknip, kolikk (stomach-
ache, colic); (2) Klage høyt og vedvarende.  
 
BELONOID: Nåle-lignende i form. Se: Aciform og 
Styloid. 
 
BELT: Belte, relativ smal romlig dimensjon i 
sjøen eller i et terreng, gjerne knyttet til vege-
tasjon eller klima. 
 
BELT TRANSECT: Belte-formet linje eller 
område der en foretar mål eller observasjoner av 
organismer ved regulære intervaller for å vurdere 
forandringene som forekommer langs transektet 
til bruk ved økologiske studier. Oppsplittes belte-
transektene kan slike benyttes til å studere 
forekomsten av organismer i kvadrater (square 
frames) ved visse intervaller langs linjen. Se: 
Transect. 
 
BENCH-MARK: Fastmerke, etablert punkt, 
permanent, naturlig eller kunstig, som f.eks. har 
en kjent høyde i forhold til et definert null-nivå. 
Null-nivået kan ofte være et lokalt definert nivå 
ofte relatert til et fastpunkt eller til det midlere 
havnivå (vanligste). 
 
BENEFIT-COST ANALYSIS: Vinning-tap ana-
lyse, fordel-ulempe analyse, beregning av 
forholdet mellom fordelene av en spesifikk 
hendelse eller tiltak i forhold til de ulempene 
samme tiltak medfører. En slik analyse utføres 
ofte når en ønsker å kvantifisere kostnadene ved 
et prosjekt.  
 
BENIGN: Vennlig, velvillig, vennligsinnet, lett, en 
tilstand som ikke forårsaker kroppslig skade. 
Benign struktur vil si en lokalisert struktur som 
ikke invaderer nærliggende områder eller 
organer. Benign sykdom hentyder til en selv-
begrensende, «godartet» (ufarlig, mild) sykdom. 
Se: Malignant. 
 
BENTH-: Bent-, prefiks som betyr sjø eller 
elvebredd; havdyp. 
 
BENTHIC (ZONE): Bentisk, bentiske sone; 
bunnen på et hav eller sjø (sea bed, seafloor), 
innsjø (lake floor) eller elv (river bed), uansett 
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dybde. Organismer som lever på bunnen av 
sjøen kalles bentiske organismer, som f.eks. 
flyndrer. De er ikke frittflytende som pelagiske 
organismer. Se: Benthos, Pelagic, Stratification 
(of lakes) og Zonation of the sea. 
 
BENTHOGENIC: Bentogenisk, som stammer fra 
benthos. Se. Benthos.  
 
BENTHOPHYTE: Bentofytt, plante som lever på 
bunnen av en sjø, vann eller elv. 
 
BENTHOPLEUSTOPHYTE: Bentopleustofytt, 
større plante som lever fritt på bunnen av et 
vann, men som kan drive sakte med vann-
strømmene. 
 
BENTHOPOTAMOUS: Som lever på bunnen av 
elver, bekker eller i andre former for strømmende 
vann. 
 
BENTHOS: (1) Benthos, bunnen på en sjø eller 
innsjø (Se: Benthic); (2) Bunnorganismene, 
bunnlevende dyr og planter som lever i, på eller 
nær ved bunnen av et hav, innsjø eller elv og 
som kan være bevegelige (vagrant benthos) eller 
festet (sessil benthos) på bunnen. Bunnen 
regnes fra litoralsonen av ut til de store dyp både 
i marine og ferskvannsøkosystemer. Disse 
organismene er viktige ledd i det marine 
næringsnett og er forskjellig fra det fritt flytende 
plankton og det svømmende nekton. Se: Endo-
benthos, Epibenthos, Haptobenthos, Herpoben-
thos, Macrobenthos, Meiobenthos, Mesobenthos, 
Microbenthos, Nekton, Plankton, Psammon og 
Rhizobenthos. 
 
BENTONITE: Bentonitt, forvitret vulkansk aske; 
leire som inneholder store mengder av mineralet 
montmorillonitt som har den egenskapen at det 
sveller når det kommer i kontakt med vann. Det 
brukes derfor til bl.a. å bekjempe forurensning 
ved å fungere som koagulant, til å forsegle 
dammer, som boreslam og til adsorpsjon av olje 
og fett. 
 
BENZENE: Benzen, organisk klart, fargeløst og 
brennbart, flyktig stoff, et aromatisk (syklisk) 
hydrokarbon (C6H6). Benzen har stor anvendelse 
i kjemisk industri og som en mindre bestanddel 
av bensin. Det er meget giftig og karsinogent. 

Maksimalverdien i drikkevann er i EU satt til 10 
deler per milliard 
 
BECQUEREL (Bq): Becquerel, måleenhet for 
røntgenstråling som har erstattet Curie (Ci). 1 Ci 
= 3,7 x 1010 Becquerel. Se: Curie. 
 
BERE: Bygg (Hordeum vulgare), plante i bygg-
slekta av grasfamilien (Poaceae), omfatter ca. 
700 planteslekter; i Norge finnes ca. 160 arter, 
fordelt på ca. 60 slekter; familien er økonomisk 
svært viktig, i og med at alle kornsortene hører til 
her. Totalt artstall er ca. 12 000). Bygg er 
verdens fjerde største kornart i produksjon. I 
Norge er det den eldste kornarten og mest 
dyrkede. 
 
BERGER-PARKER DOMINANCE INDEX: 
Berger-Parkers dominansindeks, mål på diversi-
teten i et habitat eller samfunn som uttrykker den 
andel av det totale antall individer (Nt) som 
skyldes den dominante arten, kalkulert som d = 
Nmax/Nt, hvor Nmax er antallet av den domi-
nante arten. 
 
BERGMANN'S RULE (Bergmann's principle): 
Bergmanns regel, det fenomen eller general-
isering at geografisk variable varmblodige dyre-
arter som er vidt utbredt, er generelt større i 
kaldere deler av sitt utbredelsesområde enn i 
varmere områder (størrelsen øker med av-
standen fra ekvator). Forholdet kroppsoverflate / 
kroppsvekt avtar ettersom kroppsvekten øker da 
en stor kropp taper forholdsvis mindre varme enn 
en liten kropp. Dette er fordelaktig i kaldere 
områder, men er mindre fordelaktig i varmere 
områder. Se: Allen's rule, Gloger's rule og 
Jordenn's rule. 
 
BERIBERI: Beriberi, inflammasjoner av nerve 
endene; et kompleks av symptomer som skyldes 
mangel på vitamin B1 (thiamin) på grunn av 
ensidig kost (særlig polert ris som mangler det 
thiamin-rike skallet). Mangel på thiamin kan 
medføre mange forskjellige former for syk-
domslidelser som kan opptre samtidig, beriberi er 
bare én av lidelsene. Beriberi kan ytre seg 
gjennom det perifere nervesystemet (nerve-
lidelser) eller det cardiovaskulære systemet 
(hjertefeil) eller ved aldersrelaterte forandringer, 
og ofte lammelse. Sykdommen er særlig vanlig i 
Østen og tropene. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Byggslekten
https://no.wikipedia.org/wiki/Byggslekten
https://no.wikipedia.org/wiki/Gressfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Korn
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge_under_andre_verdenskrig
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BERM: De store avsetninger av tørre og løse 
sedimenter over tidevannsnivået på strender. 
 
BERRIED: Se: Ovogerous. 
 
BERRY: (1) Fiskeegg; (2) Bær, plukke bær. 
 
BERYLLIUM: Beryllium (Bc), grått metallisk 
grunnstoff i gruppe II (atomnr. 4) i det periodiske 
system. Atommassen er 9,012, smeltepunktet 1 
285oC og kokepunktet er 2 970oC. Beryllium viser 
meget god motstand mot varme og trykk, er lett 
og hardt og finner stor anvendelse i rakett-
produksjon, flyproduksjon og kjernereaktorer. 
Berylliumoksid brukes bl.a. i keramikk produk-
sjonen og også i kjernereaktorer. Beryllium er 
giftig og kan forårsake alvorlig lungesykdom og 
tarmbetennelser. Akutt forgiftning kan oppstå ved 
eksponering til luftbårne forurensninger så lave 
som 20 mg per m3 luft i løpet av mindre enn 50 
dager. (I USA er maksimalnivået som er aksept-
abelt satt til 0,1 mg per m3 luft.) 
 
BESOMIFORM: Koste-formet. 
 
BESTIAL: Dyrisk. Bestiary, dyrebok. 
 
BETA: Se: Greek alphabet. 
 
BETA-BLOCKERS: Betablokker, en gruppe stof-
fer som demper hjertefrekvensen og kontrak-
sjonen, og senker blodtrykket. 
 
BETA-CAROTENE (Pro-vitamin A): Beta-
karoten, rød-gult pigment som forekommer i frukt, 
grønnsaker og andre planter. Beta-karoten kan 
omformes til vitamin A (retinol) hvis kroppen 
trenger mer vitamin A eller beta-karoten kan virke 
som en antioksidant og beskytte cellene mot frie 
radikaler.      
 
BETA DECAY (Beta radiation): Beta ned-

brytning, strøm av beta partikler ( stråler); en 
form for spontan radioaktiv nedbrytning der et 
ustabilt atom transformeres til en kjerne med 
samme massetall som den opprinnelige kjernen, 
men atomtallet forandres med én (forskjellig 
antall protoner). Forandringen skyldes enten en 
overgang av et nøytron til proton under frigivelse 
av et elektron og et antinøytrino (som kan skje 
hvis det er for mange nøytroner til at kjernen er 
stabil) eller en overgang av et proton til et 

nøytron under frigivelse av et positron og et 
nøytrino (som kan skje hvis det er for mange 
protoner til at kjernen er stabil). Elektronene og 
positronene som frigis fra kjernen i et radionuklid, 

kalles beta partikler. Beta stråler ( stråler) er en 
type ioniserende stråling som består av en strøm 

av beta partikler. De negative  partiklene er 
elektroner som er lite ioniserende og har liten 

penetrerende evne, men mer enn  partikler. 
Mange atomer som er tyngre enn bly nedbrytes 
spontant under frigivelse av beta partikler, mens 
enkelte få kan avgi positive partikler (positroner) 
som også som nevnt, er inkludert under begrepet 
beta partikler. Positroner har den samme masse 
og ladning som elektroner. Se: Radionuclide. 
 
BETA DIVERSITY (Habitat diversification): (1) 
Beta diversitet, artsdiversiteten mellom økosys-
temer; antall taksa som er unike for hvert 
økosystem; (2) Mål for forandringsraten eller 
forandringsgraden hos en art langs en gradient 
fra et habitat til et annet; (3) Mål på grad av 
diversitet som et resultat av artskonkurranse, noe 
som leder til en sterkere habitattilpasning og som 
kan gi mindre økologisk toleranse til andre 
omgivelsesfaktorer. Se: Alpha diversity og 
Gamma diversity. 
 
BETA KARYOLOGY: Se: Karyology. 
 
BETA TAXONOMY: Beta taksonomi, arranger-
ingen av arter i et naturlig hierarkalsk system av 
lavere og høyere taksa. Se: Alpha taxonomy og 
Gamma taxonomy. 
 
BEVY: (1) Flokk, skare, en større gruppe av folk 
eller ting (av en spesiell sort); (2) En gruppe 
rådyr, vaktler eller lerker.   
 
BEZOAR: Ufordøyelig masse som dannes i 
magen eller tarmen hos dyr, inkludert mennesket. 
BHS: Se: Bacterial hemorrhagic septicemia. 
 
Bi: Se: Bismuth. 
 
BI-: Prefiks som betyr to, to ganger; dobbel. 
 
BIALATE: To-vinget. 
 
BIANGULAR: Det å ha to vinkler, eller dobbelt-
kjølet. 
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BIANNUAL: Halvårs, halvårlig, som skjer to 
ganger om året. Se: Biennial. 
 
BIARCUATE: To ganger kurvet; bøyd to ganger. 
 
BIARTICULATE: Det å bestå av to segmenter, 
ledd (diarticular). 
 
BIAXIAL: Det å ha to akser. Se: Axis. 
 
BIAS: (1) Skråsnitt, diagonal, avvikende retning, i 
vinkel (bias fold); (2) Partiskhet, ensidighet, 
tendensiøst, forutinntatt, skjevhet i oppfatning; en 
ufornuftig eller urimelig vurdering, fordom 
(prejudice); (3) Avvik fra den forventede verdi i et 
statistisk estimat fra de størrelsene som 
estimeres; systematisk feil under samplingen 
eller testingen forårsaket av å bevisst selektere 
(favorisere eller anbefale) et resultat eller svar 
foran andre. Biasing, influere i en spesiell og 
typisk sett urimelig, uærlig eller urettferdig retning 
(Se: Random error og Systematic error); (4) 
Spenningen gitt et instrument eller elektrode for å 
etablere et operasjonelt referansenivå; (5) Av-
viket en ball har fra den rette linjen i sport.    
 
BIBULOUS: (1) Som er drikkefeldig, meget glad i 
å drikke alkohol; (2) Porøs, meget absorberende, 
i stand til å absorbere vann. 
 
BICANALICULATE: Det å ha to kanaler, furer 
eller renner. 
 
BICARINATE: Det å ha to kjøl-lignende utveks-
ter. 
 
BICAUDAL (Bicaudate): Det å ha to haler eller 
anale utvekster.   
 
BICELLULAR: Sammensatt av to celler. 
 
BICILIATE: Utstyrt med to cilier, flageller eller 
elaterer, lange smale vedheng. 
 
BICONCAVE: Bikonkav, buet innover på begge 
sider.  
 
BICONVEX: Bikonveks, buet utover på begge 
sider. Se: Amphicoelous og Amphicyrtic. 
 
BICORN: Det å ha to horn, sigdformede horn. 
 

BICORNUATE: Det å ha to horn eller visse 
utvekster på hodet. 
 
BICUSPID: Det å ende i to spisser. Bicuspidate, 
det å være dobbeltspisset. 
 
BIDENTATE: Det å ha to tenner. 
 
BIDENTATUS: To-tannet. 
 
BIDENTICULATE: Det å ha to små tenner eller 
tann-lignende utvekster. 
 
BIDISCOIDAL: Det å ha to flate-formede deler 
eller utvekster. 
 
BIENNIAL: Biennial, toårig (plante), som varer to 
år eller som skjer hvert annet år, f.eks. som tar to 
år for å fullføre livssyklus. En toårig plante 
(biennial plant) fullfører livssyklus på to år, første 
året vokser den vegetativt og lagrer energi særlig 
i rota som andre året brukes til å produsere blad, 
blomster og frø. Se: Annual, Ephemeral og 
Perennial. 
 
BIENNIUM: Biennium, tidsrom på to år. 
 
BIFACIAL: Tosidig, med to sider.  
 
BIFARIOUS: Som er arrangert i to rader på hver 
side av en akse; være orientert eller peker i 
motsatte retninger. 
 
BIFASCIATE: Det å ha to brede velldefinerte 
band. 
 
BIFEROUS: Som produserer frukt to ganger om 
året, eller som produserer to avlinger i sesongen. 
 
BIFID: Tofliket, som er kløvet i to; det å være 
(symmetrisk) splittet i to like deler. 
 
BIFILAR: Det å ha to filamenter, tråder eller fibre.  
 
BIFLAGELLATE (Dikont): Det å ha to flageller.  
 
BIFLEX: Bøyd i to retninger. 
 
BIFLOROUS: Som blomstrer både om våren og 
sommeren. 
 
BIFOLLICULAR: Det å ha to belgkapsler. 
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BIFORM: Det å ha to former, eller som 
kombinerer karakterene til to former. 
 
BIFURCATE: Togrenet, todelt, spaltet i to grener, 
det å være gaffel-formet oppdelt i to deler; 
forgrene seg; sidespor. Bifurkasjon (bifurcation) 
kan f.eks. vise til en elv som deler seg i to armer, 
sideelver (tributaries) der den ene leder vann 
over til et annet vassdrag. 
 
BIGAMY: Bigami, dobbeltekteskap, det å gifte 
seg på nytt mens man allerede er gift med en 
annen.  
 
BIG BANG REPRODUCTION: Se: Semelparity. 
 
BIG-BANG THEORY: Big-bang teorien, en teori 
som baserer seg på den observasjonen at når 
universet utvider seg må det også ha vært 
mindre, tettere og varmere en gang; den 
kosmologiske teori at all materie og stråling i 
universet oppsto i en enorm eksplosjon som 
skjedde for 10 - 20 x 109 (milliarder) år siden. 
Siden denne opprinnelige tilstanden av ekstreme 
tettheter og temperaturer, har universet utvidet 
seg og blitt avkjølt. Innen fraksjoner av et sekund 
etter smellet, ble en rekke elementærpartikler (og 
antipartikler) dannet. Stråling i form av fotoner ble 
dannet gjennom deres annhilering (Se: 
Annihilation). Etter ca. 10 000 år da temperaturen 
var falt til ca. 104 K, besto materien i universet 
vesentlig av ioniserte gasser og frie elektroner, 
protoner og helium kjerner. Ved ca. 3 000 K 
omkring 3 x 105 år etter big-bang, ble nøytralt 
hydrogen dannet gjennom en kombinasjon av frie 
elektroner og protoner. Siden frie elektroner og 
protoner ble kombinert, er strålingen avkjølt til ca. 
3 K, dvs. temperaturen til mikrobølge bakgrunnen 
i universet (Se: Kelvin). Materien som nå ikke 
lengre er koplet til stråling, har interaktert og 
dannet galakser og stjerner. Denne teorien har 
kunnet forklare ekspansjonen av universet, den 
kosmiske mengden av helium og mikrobølge 
bakgrunnsstrålingen i universet. I sin moderne 
form er Big-Bang teorien basert på matematiske 
løsninger av ligningene for den generelle 
relativiteten, opprinnelig fremsatt av Alexander A. 
Friedmann (1888-1925) i 1920-årene. De beskri-
ver universets dynamiske geometri etter et 
kosmologisk prinsipp, prinsippet at på en stor nok 
skala er universet det samme på alle steder 
(homogent) og ser lik ut i alle retninger 

(isotropisk). I senere tid har Big-Bang teorien 
vært under sterkt faglig press da de fysiske 
lovene ikke gjelder ved tidens begynnelse og at 
kosmos ikke er så homogent og isotropisk som 
en antok på grunn av gravitasjonskoblede 
ustabiliteter. Teorien kan kanskje bedre betraktes 
som en modell enn en teori.  
 
BIGENERIC: Hybrid eller krysning som involverer 
to forskjellige slekter. Bigeneric, hybrid mellom to 
forskjellige slekter. 
 
BIGUTTATE: Det å ha to dråpe-lignende flekker. 
 
BIGHEAD: Se: Clostridial diseases. 
 
BIJUGATE: Det å være spent sammen, paret. 
 
BIGFOOT MAN: Legendarisk navn på en ape-
lignende skikkelse trodd å eksistere i de 
nordvestlige deler av Amerika, synonymt med det 
indianske «Sasquatch». Opprinnelig de store 
fotavtrykkene funnet første gang i 1811 i Canada; 
indianerne kalte skikkelsen «Omah» og 
«Seeantik». Av enkelte trodd å utgjøre en (relikt) 
populasjon av utdødde homonoider, muligens 
Paranthropus eller Giganthropithecus. Minner om 
den såkalte avskyelige snømann, «Yeti», i 
Himalaya. 
 
BIGHT: Bukt, havbukt, større innbuktning i 
kystlinjen eller kontinentalhyllekanten. 
 
BIHARNATE: Det å være krokbøyd i begge 
ender. 
 
BILABIATE: Det å bære to lepper. 
 
BILAMINAR (Bilaminate): Det å bestå av to lag, 
lamina eller tynne plater. 
 
BILATERAL: Bilateral, dobbeltsidig, tosidig, 
tosidet, lokalisert på begge sider, karakterisert 
med en høyre og venstre side; det å ha to like og 
symmetriske sider. 
 
BILATERAL SYMMETRY: Bilateral symmetri, 
arrangement av kroppsdeler hos en organisme i 
et enkelt symmetriplan som deler et dyr i to deler 
slik at de er speilbilder av hverandre. Et slikt 
arrangement er spesielt knyttet til bevegelse, der 
en av endene på organismen leder an. Hos 
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planter kalles denne typen for symmetri, for 
«zygomorphy» i motsetning til radial symmetri. 
Se: Biradial symmetry, Radial symmetry og 
Symmetry. 
 
BILBERRY: Blåbær (Vaccinium myrtillus), fler-
årig dvergbusk som tilhører lyngfamilien 
(Ericaceae). I Nord-Amerika kalles et lignende 
bær for «blueberry», men det dreier seg om 
Vaccinium corymbosum, en annen, men be-
slektet plante. 
 
BILE: Galle, brunlig sekret som dannes i leveren 
og lagres i galleblæren og omfatter avfallsstoffer 
og et overflateaktivt stoff, dvs. gallesalter 
(natrium glycocholate, natrium taurocholate), 
gallepigmenter (nedbrutte produkter av de gamle 
røde blodlegemene), kolestrol og lecithin. 
Lecithin er et fosfolipid som forekommer i både 
dyr og planter og er en hovedkomponent i 
cellemembraner og er viktig for den normale 
cellefunksjonen, og har også antioksidante 
egenskaper. Galle utskilles via gallekanalen til 
tynntarmen (duodenum) når mat passerer der 
hjelper det på fordøyelsen ved kjemisk å øke 
fettopptaket gjennom å nedsette overflate-
spenningene av fettdråpene slik at de kan bli 
nedbrutt videre, oppløst (emulsification) og 
fordøyd. Fettstoffene kan da lettere tas opp over 
tarmveggen. Galle stimulerer også tarmens 
muskler (peristalsis). Se: Cholesterol. 
 
BILGE WATER: Grunnvann, bunnvann. 
 
BILHARZIA (Bilhartziosis): Se: Schistosomosis. 
 
BILINEATE: To linjer; markert med to linjer. 
 
BILLIRUBIN: Oransje-gult pigment som er en 
katabolitt av hemogolobin nedbrytningen. 
Billirubin blir kjemisk omdannet i leveren og 
utskilt i gallen inn i tolvfingertarmen (duodenum). 
  
BILLING: Nebbing, nebbkontakten mellom fugle-
partnerne under paringsleken. 
 
BILLION: Billion, milliard (US, ett tusen millioner, 
109). 
 
BILLOW: Bølge. Billowy, bølgende, stigende og 
synkende bølger. 
 

BILOBATE: Delt i to lober, to-lappet, to-fliket. 
 
BILOCULAR: Delt i to celler, rom, avdelinger 
eller kammer (loculi). 
 
BIMACULATE: Markert med to punkter eller 
flekker. 
 
BIMANA: (1) Tohendig; (2) Mennesket, den 
eneste gruppen av primater der hendene er 
meget ulike føttene.  
 
BIMARGINATE: Det å ha to innhakk på kanten 
eller randen. 
 
BIMODAL DISTRIBUTION: Bimodal fordeling, 
statistisk term som refererer til at en frekvens-
kurve som viser fordelingen av et datasett har to 
maksima (multimodal hvis det er flere enn to 
maksima). 
 
BINARY: Binær-, dobbel-, to-tall-, laget av to 
enheter, elementer eller deler. Innen logikk, et 
valg mellom to muligheter (0 ot 1). 
 
BINARY CHARACTER: Binær karakter, karakter 
som har bare to observerte uttrykk, tilstede eller 
ikke til stede, + eller -, 1 eller 0, rettet eller urettet, 
polarisert eller upolarisert; en alt eller intet (all-or-
none) karakter. Se: Multistate character. 
 
BINARY DIGIT: Se: Bit. 
 
BINARY FISSION: Todeling, form for aseksuell 
reproduksjon der en encellet forelder celle 
(organisme) deler seg i to tilnærmet like 
datterceller der hver mottar en komplett kopi av 
forelder kromosomet (reproduksjonsmetoden hos 
prokaryoter). Denne amitotiske celledelings-
prosessen gir to datterceller av omtrent samme 
størrelse og form. Forut for den cytoplasmiske 
todeling foregår en DNA replikasjon hos de 
prokaryote organismene (meiose hos de 
eukaryote organismene). Todeling er en vanlig 
aseksuell reproduksjonsmåte hos mange 
encellede organismer (protister), men også hos 
enkelte flercellede slik som sjøanemoner. Se: 
Fission, Multiple fission, Ternary fission og Trans-
verse fission. 
 
BINARY NAME: Se: Binomen. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Lyngfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Amerika
https://no.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_corymbosum
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BINDING SITE: (1) Bindested, område på 
molekyler som gjør at de kan kombinere seg med 
andre molekyler; (2) Bindested, sted på cellulært 
DNA der et protein (lik en transkripsjonsfaktor) 
kan binde seg. Slike steder kan også være 
involvert i reguleringen av kromosomstrukturen 
eller DNA replikeringen. Vanligvis forekommer 
slike steder i nærheten av gener og er involvert i 
aktivering av transkripsjonen av dette genet 
(promoter element), i å øke transkripsjonen av 
dette genet (enhancer elements) eller i å 
redusere transkripsjonen av dette elementet 
(silencers). Tilstedeværelsen av hormoner eller 
spesielle vev kan virke inn på denne funksjonen.  
 
BINARY NOMENCLATURE: Se: Binomial nom-
enclature. 
 
BINATE: Doblet, det å voksei par. 
 
BINERVATE: Det å ha to nerver eller årer. 
 
BINOCULAR: (1) Det å ha to øyer; (2) Bino-
kulær, dobbel. Binoculars (field glasses), kikkert 
eller to teleskoper montert side-ved-side der 
begge øynene kan benyttes (binocular vision) for 
bedre å se fjerne objekter.   
 
BINOCULAR VISION: Binokulært syn, stereo-
skopisk syn, det å kunne fokusere begge øyne 
samtidig fremover på et objekt i motsetning til 
monokulært syn der det ikke er overlapping 
mellom øynene. Binokulært syn finnes kun hos 
dyr med øynene rettet forover. Slikt syn er 
karakteristisk for rovdyrene, deriblant mennesket. 
Selv om øynene gir to noe forskjellig bilder av 
omgivelsene, blir disse koordinert i hjernen til et 
tredimensjonalt inntrykk av omgivelsene slik at 
posisjoner, distanser og hastigheter til objekter i 
omgivelsene kan bestemmes. Se: Stereoscopic 
vision. 
 
BINOM: (1) Binom, takson som er dårlig karak-
terisert med hensyn på systematiske data, men 
som er klart karakterisert morfologisk; (2) Se: 
Agameon. 
 
BINOMEN (Binary name, Binomi(n)al name, 
Species name): Binomen, vitenskapelig navn, 
kombinasjonen av de to navn (hvert kan bestå av 
flere ord) som vitenskapelig definerer en dyreart 
og som omfatter et slektsnavn (det første, genus, 

generic name) og et navn spesifikt for arten (det 
siste, species, specific name / epithet). Disse to 
navn tilsammen utgjør det vitenskapelige navnet 
på en art. Se: Binomial name, Nomenclature, 
Specific epithet, Specific name og Species name. 
 
BINOMIAL NAME: (1) Binomisk navn, det å 
omfatte to ord eller navn (Se: Uninomial name); 
(2) Innen taksonomi, et navn bestående av to 
adskilte ord som vanligvis er av gresk eller latinsk 
opphav, og brukt til å indikere at organismen i 
betraktning er behandlet som en art. Se: 
Binomen. 
 
BINOMIAL DISTRIBUTION: Binomisk fordeling, 
teoretisk frekvensfordeling av hendelser som kan 
ha to mulige årsaker. I et forsøk der resultatet 
kun kan være én av to muligheter, vil den 
binomiske fordelingen av sannsynlighetene Pr for 
å oppnå r tilfeller av den ene muligheten i n 
uavhengige forsøk, være: Pr= n!/r!(n - r)!prqn-r der 
p er sannsynligheten for et hvilket som helst av 
de to tilfellene skal inntreffe, og q er det motsatte. 
Med andre ord, hvis et antall av identiske, men 
uavhengige eksperimenter blir utført der den 
samme hendelse har samme sannsynlighet for å 
inntreffe, vil antall tilfeller være binomisk fordelt. 
Se: Bivariate distribution, Normal distribution og 
Poisson distribution. 
 
BINOMI(N)AL NOMENCLATURE (Binomi(n)al 
classification, System of nomenclature, 
Binary nomenclature): Binomisk nomenklatur, 
system for navnsetting av organismene gjennom 
bruk av et latinske (vitenskapelige) navn med to 
(binomial) termer (men hvor hvert kan bestå av 
flere ord). Systemet er kjent som det Linneiske 
system (oppkalt etter den svenske botaniker C. 
Linnaeus (1707-1778). Systemet er en inter-
nasjonalt akseptert metode for navnsetting av 
planter og dyr. Prinsippet er at hver art er gitt et 
todelt latinsk navn, sammensatt av et slektsnavn 
(generic name) som skal skrives med stor 
forbokstav og et artsnavn (specific name, specific 
epithet) som skal skrives med liten forbokstav. 
Vitenskapelige navn trykkes i kursiv. Et slekts- og 
familienavn består av ett ord, artsnavnet som 
nevnt av to ord (binomen) og et underartsnavn av 
tre ord (trinomen). Vanligvis er navnet 
beskrivende for den organisme det gjelder. Etter 
artsnavnet settes navnet på personen som 
opprinnelig beskrev og navnsatte arten. Det er 
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strenge regler som bestemmer beskrivelsen, 
navnsettingen og publiseringsmåten av nye arter, 
og bevaringen av det individet som er det 
universelle eksempel på arten, dvs. som er 
holotypen som skal oppbevares på et museum. 
Lovene er nedfelt i «The International Codes of 
Zoological Nomenclature» (ICZN), for bakterier, 
ICNB, for ville planter, ICBN, og for kultiverte 
planter, ICNCP. Se: Trinomi(n)al nomenclature 
og Type. 
 
BINOTATE: Det å ha to runde flekker. 
 
BINOVULAR: Det som angår to egg (ova). 
 
BINUCLEATE: Det å ha to kjerner. 
 
BIO-: Prefiks som refererer til liv, det levende 
eller organismer. 
 
BIOACCUMULATION: Se: Biological concen-
tration. 
 
BIOACUSTICS: Bioakustikk, studiet av lyd-
dannelse og hørsel hos dyr og også utseendet og 
fysiologien til organene som produserer og 
mottar lyd. Innen bioakustikk studeres også 
relasjonene mellom lyden og de omgivelsene den 
sendes i og de funksjoner lyden tjener. 
 
BIOASSAY (Biological assay): (1) Bioprøve, 
bio-logisk prøve, kontrollert eksperiment for 
kvantitativ å estimere en substans gjennom å 
måle dens effekt på en levende organisme i 
forhold til en standard, f.eks. å bestemme et 
emnes giftighet for organismer under gitte 
betingelser, eller for å teste effekten av en 
levende organisme på en annen (Se: Assay); (2) 
Det å bestemme effekten av ethvert stimulus, 
biologisk, fysiologisk, fysisk, kjemisk eller 
psykologisk ved hjelp av de responser det 
produserer i levende organsimer eller levende 
materie.  
 
BIOBLASTS: Bioblaster, da mitokondrier først 
ble observert ble de antatt å være intracellulære 
parasitter og kalt bioblaster. 
 
BIOCENOSIS: Se: Biocoenosis. 
 
BIOCHEMICAL EVOLUTION: Se: Molecular 
evolution. 

BIOCHEMICAL GENETICS: Biokjemisk gene-
tikk, den genetikk som omhandler den kjemiske 
natur til arvens bakgrunn og virkningsmåter både 
med tanke på utvikling og funksjon. 
 
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD, Bio-
logical oxygen demand): Biokjemisk oksygen-
krav, biologisk oksygenbehov, mengden oksygen 
som trenges for å nedbryte organisk materiale og 
oksidere de reduserte substansene i vann: 
benyttet som et mål på oksygenbehovet til 
bakteriepopulasjoner og tjener som indeks eller 
indikator på vannforurensning pga. organiske 
stoffer der den mikrobiologiske nedbrytningen 
fører til oksygensvinn. BOD måles som mengden 
O2 (mg) per liter vann som tas opp når en 
vannmengde med kjent O2 innhold blir holdt i 
mørke ved 20oC og vanligvis over 5 dager 
(BOS5). 
 
BIOCHEMICAL PROFILE: Biokjemisk profil, 
beskrivelse av en mikroorganisme basert på 
karakterer fremkommet ved hjelp av biokjemiske 
teknikker. 
 
BIOCHEMICAL TAXONOMY: Se: Molecular 
systematics og Systematics. 
 
BIOCHEMISTRY: Biokjemi, biologisk eller 
fysiologisk kjemi, studiet av de levende 
organismer og da spesielt kjemien til molekylene 
(proteinene, karbohydratene, lipidene, nuklein-
syrene) som produseres av de levende 
organismene. Biokjemi omhandler de kjemiske 
komponentenes struktur og funksjon i livs-
prosessene, dvs. er en vitenskap om livs-
prosessene fra et kjemisk synspunkt. Biokjemien 
har gitt kunnskaper om hvorledes organismene 
opptar og lagrer energi, hvorledes de lager og 
ødelegger biomolekylene og hvorledes de sanser 
og responderer til ytre og indre faktorer i miljøet. 
Og ikke minst, hvorledes all denne informasjonen 
lagres og uttrykkes gjennom genene. 
 
BIOCHORE: (1) Underavdeling av en biosykel 
(Se: Biocycle), bestående av en gruppe like 
biotoper; (2) Generell term som beskriver et 
geografisk område med et distinkt dyre- eller 
planteliv; (3) Én av de fire vegetasjonstyper: 
Skogsområder, gressområder, savanner eller 
ørkener. Se: Chore. 
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BIOCHROME: Biokrom, et naturlig pigment som 
forekommer i levende organismer.  
 
BIOCHRONOLOGY (Chronology): Biokronologi, 
kronology, det å måle og tidfeste geologiske 
tidsenheter ved hjelp av biostratigrafiske eller 
paleontologiske metoder, observasjoner eller 
hendelser, f.eks. basert på den første og den 
siste tilsynekomsten av spesielle arter av 
organismer. En biokron refererer til en geologisk 
tidsenhet som er ekvivalent med en biostrati-
grafisk sone. Se: Chronology. 
 
BIOCIDE: Biocid, substans som er giftig eller 
dødelig for organismer på en uspesifisert måte. 
Biocider brukes ofte synonymt med pesticider, 
sterilant, desinfeksjonsmiddel (disinfectant) eller 
preservasjonsmiddel (preservative). Se: Pesti-
cide, Sterilant, Desinfectant og Preservative. 
 
BIOCLAST: Bioklast, fossilt fragment. Bioklast-
iske sedimenter, sedimenter sammensatt av 
fragmenter av organisk skjelettmateriale. 
 
BIOCLIMATIC LAW: Bioklimatisk lov, enhver 
klimatisk lov. Se: Climatic rule. 
 
BIOCLIMATOLOGY (Ecoclimatology): Bio-
klimatologi, studiet av klimaets innvirkning på de 
levende organismene, både planter og dyr, men 
særlig med tanke på leveforholdene, helse og 
levestandard. Se: Microclimate. 
 
BIOCOEN: Biocoen, biocøn, alle levende kompo-
nenter i et miljø eller omgivelsene. 
 
BIOCOENOLOGY: Biocoenologi, biocønologi, 
det kvalitative og kvantitative studiet av naturlige 
organismesamfunn og interaksjonene mellom 
medlemmene av slike samfunn. Se: Autecology 
og Synecology.  
 
BIOCOENOSIS (Biocenose, Biocenosis, Bio-
me): Biocoenose, biocønose, biom; alle 
organismene som lever på et gitt sted til en gitt 
tid og som representerer et (økologisk) samfunn 
eller naturlig ansamling av organismer (både 
fauna og flora) innen en biotop uten de fysiske og 
kjemiske faktorer i omgivelsene. Biocoenose 
refererer derfor kun til den levende biotiske 
komponenten i økosystemet (Se: Biome), og kan 
sies å omfatte fytocoenosen, zoocoenosen og 

mikrobiocoenosen. Samlingen av organismer 
som utgjør en biocoenose, er dannet på basis av 
deres interaksjoner innenfor et veldefinert habitat. 
Se: Biogeocoenosis, Coenosis, Community, 
Ecosystem, Phytocoenosis, Zoocoenosis, Micro-
biocoenosis og Thanatocoenosis. 
 
BIOCOMMUNICATION: Biokommunikasjon, pro-
sessen å overføre informasjon mellom dyr (iike 
mennesker). 
 
BIOCONTRL: Se: Biological control. 
 
BIOCYCLE: Biosykel, underavdeling av bios-
færen. De tre hovedmiljøene som vanligvis 
regnes som biosykler, er land, sjø og ferskvann 
(terrestriske-, marine- og ferskvannsmiljøer). Til 
disse tre bør en fjerde biosykel også medregnes, 
nemlig de levende organismene selv som er 
verter for parasittene. Se: Biosphere og Para-
sitology. 
 
BIODEGRADABLE (Biodegradable materials): 
Biologisk nedbrytbar, i stand til å bli nedbrutt, 
dekompostert gjennom naturlige prosesser; 
biologisk nedbrytbare materialer til enklere 
substanser og grunnstoffer gjennom aktivitetene 
til levende (mikro)organismer. Biodegradasjon 
(Se: Biodegradation) refererer til selve ned-
brytningsprosessen foretatt av mikroorgan-
ismene, hovedsakelig gjennom de aerobe 
bakteriene og sopp, og som medfører at 
næringsstoffer fra de døde organismene kan 
tilbakeføres økosystemet gjennom resykling. 
Biodegradasjon er ofte begrenset til dekompo-
neringen av avfallsstoffer utskilt i omgivelsene. 
Dette er generelt en ønsket og nødvendig 
prosess, i motsetning til «biodeterioration». Se: 
Biodegradation, Biodetorioration og Pollution. 
 
BIODEGRADATION: Biodegradering, biologisk 
nedbrytning, nedbrytingsprosessene av naturlig 
og menneskeskapt organisk materiale som et 
resultat av en biologisk, vanligvis mikrobiologisk 
aktivitet ved hjelp av bakterier, sopp og andre 
mikroorganismer der store organiske molekyler 
brytes ned til enklere forbindelser. I økologisk 
betydning er prosessen avgjørende for resykling 
av materie og for mennesket er prosessen av 
stor betydning også for degraderingen eller den 
såkalte dekomponeringen av våre avfallsstoffer. 
Treverk nedbrytes gjennom disse prosesser til 
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vann og karbondioksid og andre enkle stoffer. 
Se: Biodegradable og Biodeterioration. 
 
BIODEMOGRAPHY: Biodemografi, vitenskapen 
som omfatter de statistiske studiene av 
genetikken og økologien til en gitt populasjon. 
 
BIODETERIORATION: Biologisk forringelse, bio-
logisk forfall, den mekaniske, fysiske (disinter-
gration) og kjemiske (decomposition) nedbryt-
ningen (detorioration) av organisk materiale på 
grunn av de biologiske aktivitetene til de levende 
organismene og slik at verdien av dette materi-
alet for mennesket reduseres. Nesten alle 
organismer kan forårsake nedbrytning og forfall 
av biologisk materiale. Se: Biodegradation og 
Preservation. 
 
BIODISPARITY: Innen kladistikk, grad av for-
skjell, ulikhet eller særpreg som en kan obser-
vere i morfologien eller anatomien i en klad. Se: 
Clade, Biodiversity og Morphological diversity. 
 
BIODIVERSITY (Biological diversity): Bio-
diversitet, biologisk mangfold, mangfoldet av 
forskjellige organismer i naturen uansett opphav, 
økosystemer og miljø, eller mer konkret: Antall 
taksa (arter (artsdiversitet), slekter, familier, etc.) 
eller generell genetisk variabilitet (eventuelt i en 
gitt gruppe eller klad) i et gitt geografisk område 
eller en eller annen gitt økologisk enhet 
(samfunn). Biodiversitet kan også referere til 
variabiliteten av samfunn av organismer (Se: 
Community, Assembly) på økosystemnivå 
(økosystemdiversitet) innen et gitt område. Et 
økosystem består av de ulike organismene som 
lever i et bestemt miljø i tillegg til de fysiske og 
kjemiske omgivelser. I et økosystem samvirker 
og påvirker de enkelte delene hverandre og 
danner gjennom dette et helhetlig nettverk. Ingen 
økosystemer er imidlertid isolerte, og grensene 
mellom dem er ikke skarpe (Se: Ecosystem og 
Biosphere). Opprettholdelsen av et høyt bio-
mangfold i et område er viktig for stabiliteten i 
økosystemet. Visse habitater som regnskoger 
har en høy artsdiversitet, men populasjons-
størrelsene er ofte små slik at artene er mer 
utsatte ved ødeleggelse eller forringelse av 
habitatet (Se: Deforestation, Desertification). 
Biodiversiteten i naturen er også en viktig kilde 
for genetiske ressurser til bruk for mennesket. 

Se: Biodisparity, Evenness, Species diversity, 
Richness og Taxonomic diversity. 
 
BIODIVERSITY GRADIENT: Biodiversitetsgrad-
ient, den gradvise reduksjonen i artsantall og 
biomasse ved økende breddegrad eller høyde 
over havet. Forskjellige teorier prøver å forklare 
hvorfor livet er mer tallrikt i tropene enn i de kalde 
regionene av planeten. 
 
BIOECOLOGY: Bioøkologi, relasjonene mellom 
de forskjellige levende organismene og deres 
miljø; bioøkologi omfatter plante- og dyreøkologi. 
Se: Ecology. 
 
BIOELECTRICITY: Bioelektrisitet, elektriske 
fenomener knyttet til levende vev. 
 
BIOELEMENT: Bioelement, grunnstoffene som 
forekommer i organismene og som omfatter bl.a. 
(i avtagende rekkefølge etter mengde): Karbon, 
hydrogen, nitrogen, kalsium og fosfor; andre 
bioelementer som er essensielle for organismene 
er natrium, kalium, magnesium og kopper.   
 
BIOENERGETICS: Bioenergetikk, det viten-
skapelige studiet av energiomformingene og 
energiflyten innen levende organismer (og 
økosystemer, ecological energetics), og da 
spesielt dannelsen av ATP fra mat og sollys og 
dets bruk i de metabolske prosessene i organ-
ismene, og energitapet gjennom respirasjonen. 
Se: ATP og Energetics. 
 
BIOENGINEERING (Biological engineering, 
Ergenomics): Bioteknikk, komplekst viten-
skapelig forskningsarbeid som gjør bruk av 
biologiens prinsipper og som ved hjelp av 
teknologi og ingeniørkunst, produserer nyttige 
produkter. Ergonomic, design spesielt myntet på 
effektivitet og komfort i arbeidsmiljøet. Se: 
Biotechnology. 
 
BIOEROSION: Bioerosjon, erosjon som skyldes 
den direkte aktiviteten til levende organismer. 
 
BIOFACIES: (1) Underavdeling av et sedimen-
tært lag (enhet) basert på en distinkt ansamling 
av fossiler; ansamlinger av planter eller dyr som 
er formet på samme tid, men under forskjellige 
betingelser; (2) De laterale biologiske forand-
ringer eller variasjoner i en stratigrafisk enhet. 
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BIOFEEDBACK: Biologisk tilbakemelding, bio-
logisk feedback, modifisering eller kontroll av 
biologiske systemer gjennom dets resultater eller 
effekter. Gjennom biologiske tilbakemeldings-
linker kan en lære og kontrollere visse kropps-
funksjoner, slik som hjertefrekvensen og blod-
trykket som normalt reguleres av det autonome 
nervesystem. Mange biologiske systemer kon-
trolleres gjennom negativ feedback. Se: Feed-
back. 
 
BIOFOULING (Fouling): Begroing, blokkering 
eller overdekning av et system eller gjenstand 
(f.eks. skroget på båt under vann) på grunn av 
påvekst av organismer. Se: Aufwuchs. 
 
BIOFUEL: Biodrivstoff, biobrensel, gass, væske 
eller faste stoffer som inneholder energi av 
biologisk opphav. Et eksempel er rapsolje som 
en kan bruke som diesel brennstoff i modifiserte 
motorer. Metylester av denne oljen (RME) kan 
benyttes i umodifiserte dieselmotorer og er kalt 
biodiesel. Se: Biogas. 
 
BIOGAS: Biogass, blandingsgass dannet av 
anaerobisk fordøyelse av organisk materiale, ofte 
avfall fra hushold, industri eller jordbruk. Vanligvis 
er sluttproduktet 62 % metan og 38 % karbon-
dioksid. Biogassen kan nyttes for oppvarming og 
kraftproduksjon og som brennstoff i biler. 
Dekomponeringen foregår ved hjelp av metano-
gene bakterier som gjennom anaerobe prosesser 
produserer metan, hovedkomponenten i bio-
gasser. Se: Methanogen.  
 
BIOGEN: Den hypotetiske protoplasmatiske 
enhet som celler består av, forløperen for liv (Se: 
Biota).  
 
BIOGENIC SEDIMENT: Sediment som er dannet 
av levende organismer, enten dyr eller planter. 
 
BIOGENESIS: (1) Det biologiske prinsipp at alle 
levende organismer er produsert av tidligere 
eksisterende levende organismer og aldri fra død 
materie gjennom spontan generasjonsdannelse. 
Dessuten omfatter begrepet også at organismer 
bare kan oppstå fra andre lik dem selv, dvs. fra 
samme art og ikke fra mer eller mindre fjernt 
relaterte arter; (2) Biogenese, med referanse til 
dannelsen av spesielle stoffer fra eller av levende 
organismer, f.eks. kull eller kalk; (3) Synonymt 

med biopoese (Se: Biopoesis). Se: Abiogenesis 
og Neobiogenesis. 
 
BIOGENETIC: Biogenetisk, produsert gjennom 
aktivitetene til levende organismer. 
 
BIOGENETIC ELEMENT: Biogenetisk element, 
hovedelementene (grunnstoffene) i de levende 
systemer: C, H, O, N, S og P. 
 
BIOGENETIC LAW (Recapitulation): Biogen-
etisk lov, det fenomen at de tidligste utviklings-
stadiene hos dyrearter har en tendens til å ligne 
hverandre, mens de senere stadiene vil avvike 
mer og mer ettersom dyrene vokser til; loven om 
at ontogenien rekapitulerer fylogenien slik at et 
individs (foster)utvikling eller ontogeni er en 
gjentagelse av artens million år lange evolusjon 
(fylogeni). Loven ble forkastet av biologer på 
1900-tallet, men finnes ennå i lærebøker i biologi. 
Se: Abiogenesis, Palingenesis og Recapitulation. 
 
BIOGENIC: Biogenisk, fossiler, sten eller andre 
strukturer som er av biologisk opphav eller formet 
som resultat av aktivitetene til levende organ-
ismer. 
 
BIOGENIC MEROMIXIS: Omrøring av vann for-
årsaket av en akkumulasjon av salter som er 
frigjort fra sedimentene gjennom biologiske 
aktiviteter. Se: Crenogenic meromixis og Ecto-
genic meromixis. 
 
BIOGENIC SALTS: Biogene salter, oppløste, 
livsnødvendige salter i vann som utgjør enten 
makronæringsstoffene (macronutrients) som 
organismene trenger i relativt store mengder, 
eller mikronæringsstoffene (micronutients), spor-
elementene der mengden som trenges er 
begrenset. For fotosyntesen er de nødvendige 
sporelementene spesielt mangan, jern, sink, 
vanadium og klor, og for for nitrogen meta-
bolismen, spesielt jern, kobolt, bor og molybden. 
 
BIOGENOUS: (1) Som lever på eller i andre 
organismer (Se: Symbiotic og Parasitic); (2) 
Dannet ut fra organismenes livsprosesser. 
 
BIOGENY: Biogeni, evolusjon av organiske 
former, enten individuelt (kalles da ontogeni) eller 
som en gruppe, populasjon eller art (kalles da 
fylogeni). 
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BIOGEOCHEMICAL CYCLE (Nutrient cycle): 
Biogeokjemisk sykel, den biokjemiske sirkula-
sjonen eller det sykliske system i økosfæren, der 
de kjemiske grunnstoffene (f.eks. vann, fosfor, 
hydrogen, kalsium, karbon, nitrogen, svovel og 
oksygen) sirkulerer i biosfæren mellom de 
levende organismene (biotiske fasen) og de ikke-
levende omgivelsene (abiotiske fasen) (Se: Bio-
sphere). De ikke-levende systemer omfatter 
fysiske systemer som terrestriske (land, jord og 
bergarter), akvatiske (vann, spesielt havet) og 
atmosfæren. De økologiske drivkreftene i de 
biokjemiske syklene omfatter produksjon og 
nedbrytning. De essensielle grunnstoffene utgjør 
et reservoar på jorden i form av en stor ikke-
biologisk komponent som ikke sirkulerer og et 
mindre reservoar som aktivt utveksles mellom 
omgivelsene og organismene. På grunnlag av 
forekomsten av disse reservoarene snakker man 
om sedimentære geokjemiske sykler, hydro-
logiske geokjemiske sykler og geokjemiske sykler 
som omfatter gassfasen i atmosfæren. I de 
sedimentære sykler befinner reservoaret seg i 
jordskorpen; velkjente stoffer omfatter her svovel 
og fosfor. Svovel har et stort reservoar i jorden og 
et mindre i atmosfæren. Svovel overføres også 
fra havene via atmosfæren (i form av DMS og 
H2S) tilbake til land igjen, der det som uorganiske 
sulfater nyttiggjøres av plantene. Enkelte 
bakterier kan oksidere H2S til elementært svovel, 
mens andre igjen kan oksidere svovel til sulfater. 
Under anorganiske betingelser i jorden, utfelles 
(presipiteres) svovel i nærvær av jern. Fosfat 
befinner seg i mineraler i berg; særlig fosfat i 
form av ortofosfat-ioner kan nyttiggjøres av 
planter gjennom direkte absorpsjon fra jorden. 
Store mengder fosfater tapes gjennom sedi-
mentering i havene, men forvitringsprosessen av 
berg (dannet av vulkanske aktiviteter) bringer nye 
fosfater tilbake i kretsløp igjen. I de sykler som 
omfatter gasser i atmosfæren, er oksygen viktigst 
da den i gassform eller oppløst i vann, nyttes i 
organismenes respirasjonsprosesser. Under 
disse prosessene kombineres i plantene oksygen 
med hydrogen under dannelse av vann. Noe av 
vannet nyttes igjen av plantene som råmateriale 
under fotosyntesen, gjennom denne prosessen 
splittes vann der hydrogenet inngår i biosyntesen 
av plantevev mens oksygen frigjøres igjen som et 
biprodukt ved å slippes ut i atmosfæren som 
molekylært oksygen hvorfra det igjen kan inngå i 
respirasjonen hos dyr (og mennesker). Med 

andre ord, molekylært atmosfærisk oksygen 
forlater plantene gjennom fotosyntesen (der 
karbondioksid (CO2) og vann blir ved hjelp av 
lysenergi til sukker og vann) og opptas av dyr 
gjennom respirasjonen. Et annet produkt av O2 er 
ozon som omgir jorden og beskytter organismene 
mot den ultrafiolette strålingen (Se: Ozon). 
Karbonsyklus er en meget viktig gass-syklus der 
karbondioksid er den viktigste kilden; CO2 
produseres gjennom respirasjon, mørkerespira-
sjon, branner, forbrenningsmotorer, nedbryt-
nings- og forvitringsprosesser, og vulkansk 
aktivitet, og tilbakeføres til atmosfæren. Store 
mengder av plantevevet som etes av dyr 
nedbrytes eller absorberes av saprofytter eller 
dekompositører, og noe avleires som berg og 
kulleier. En annen karbonsyklus forekommer i 
vann gjennom dannelse av karbonsyre, karbo-
nater og bikarbonater (Se: Water). Karbonatene 
er uløselige, utfelles og avleires som sedimenter 
på bunnen av vann, elver og hav. Alle dette er 
imidlertid reversible reaksjoner som bufrer 
atmosfæren. Nitrogen-syklus er meget viktig da 
nitrogen er et essensielt element for alt liv da det 
er råmaterialet for bl.a. proteinene og 
nukleinsyrene. Hovedkilden for nitrogen til bruk 
for organismene befinner seg som nitrater i 
jorden, selv om ca. 79 % finnes som molekylært 
nitrogen i atmosfæren. Det atmosfæriske 
nitrogenet fikseres ved hjelp av nitrogen-
fikserende bakterier (nitrifisering) som lever 
symbiotisk (eller asymbiotisk) i rotknollene til 
særlig mange belgplanter. Der opptar de fritt N2 
fra luften og bygger det inn i sin egen kropp 
hvorfra det igjen blir tilgjengelig som nitrat eller 
nitritt ioner for plantene etter bakterienes død. 
Noe atmosfærisk N2 fikseres også gjennom 
elektriske utladninger som lyn. Plantene etes 
igjen av dyr. Dekomponeringen av plantene og 
dyrene via bakterier, sopp og andre mikro-
organismer, tilbakefører fritt N2 til atmosfæren, 
eller som ammoniakk som kan oksideres til nitritt 
av enkelte bakterier, mens andre igjen kan 
oksidere nitritt til nitrater. Det finnes også 
bakterier som forårsaker denitrifisering, dvs. som 
reduserer nitrater til nitritt og fritt nitrogen. Se: 
Gaia, Decomposition og Production. 
 
BIOGEOCHEMISTRY: Biogeokjemi, studiet av 
fordelingen og transporten av de kjemiske 
grunnstoffene og molekylene innen de levende 
organismene og deres interaksjoner med det 
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omgivende geografiske miljø; mineralsyklus og 
relasjonene mellom organisme og det miljø eller 
substrat de lever på.  
 
BIOGEOCOENOSIS: Biogeocoenose, biogeo-
cønose, term synonymt med økosystem (term 
ofte benyttet i Sentral- og Øst-Europa). Se: 
Biocoenosis, Coenosis, Ecosystem og Zoocoen-
osis. 
 
BIOGEOGRAPHICAL BARRIER: Biogeografisk 
barriere, barrierer som forhindrer vandringer eller 
migrasjonen hos dyr. Barrierene kan f.eks. være 
klimatiske (f.eks. vann og temperatur) eller 
fysiske (f.eks. fjell eller sjøer). 
 
BIOGEOGRAPHICAL PROVINCE: Biogeogra-
fisk provins, landområde som er bestemt mer ut 
fra taksonomiske enn økologiske kriterier, og 
som er karakteristisk og definert både ut fra 
fauna og flora. Begrepet er mer taksonomisk enn 
økologisk, og er vanligvis definert ut fra de 
endemiske artene som finnes innenfor provinsen. 
Se: Zoogeography. 
 
BIOGEOGRAPHICAL REGION: Biogeografisk 
region, ethvert geografisk område som kan 
karakteriseres gjennom en distinkt flora og/eller 
fauna. En biogeografisk region kan videre utgjøre 
et landområde som består av fra én til flere 
biogeografiske provinser. Se: Biogeographical 
province og Zoogeography. 
 
BIOGEOGRAPHIC REALMS (Ecozones): Bio-
geografiske riker, de mest omfattende bio-
geografiske områdene på jordens overflate, 
basert på utbredelsesmønsteret til terrestriske 
organismer. Disse biogeografiske rikene kan 
oppdeles i økoregioner som klassifiseres ut fra 
deres biomer eller habitat typer. Se: Biome, 
Bioregion og Ecoregion. 
 
BIOGEOGRAPHY (Chorology): Biogeografi, det 
vitenskapelige studium av organismenes geo-
grafiske utbredelse, dvs. fortidens og nåtidens 
geografiske utbredelse av både planter (plante-
geografi) og dyr (zoogeografi), ved siden av 
deres spredningsevne og habitater (økologisk 
biogeografi) og de historiske (fylogenetiske) og 
biologiske faktorene som bestemmer dette 
utbredelsesmønster (historisk biogeografi). Øko-
logiske karakteristikker av verdens vege-

tasjonstyper er viktige innen biogeografien, 
dessuten betydningen av menneskets påvirkning 
på miljøet. Se: Zoogeography og Plant geo-
graphy. 
 
BIOGEOSPHERE (Eubiosphere): Biogeosfære, 
den del av litosfæren der levende organismer kan 
forekomme. Se: Eubiosphere og Lithosphere. 
 
BIOGLYPH: Bioglyf, sporfossil. Se: Trace fossil. 
 
BIOGRAPHY : (1) Biografi, den vanligvis skrevne 
historie om en gitt persons liv ; (2) Biografisk 
litteratur generelt; (3) Nedtegnelse over (livs)-
historien til et eller annet.   
 
BIOHELMINTHS: Biohelminter, parasitter hvis 
livssyklus krever mellomverter; arter som infiserer 
sluttvert via én eller flere mellomverter. 
 
BIOHERM: (1) Enhver organisme som bidrar til 
dannelsen av klipper eller rev; (2) Jordhaug-
lignende akkumulering av fossile rester på det 
sted der organismene en gang levde.  
 
BIOHYDROLOGY: Biohydrologi, studiet av sam-
spillet mellom organismene og sirkulasjonen av 
vann. Se: Hydrobiology. 
 
BIOINFORMATICS (Computational biology): 
Bioinformatikk, et viktig, raskt voksende, fler-
disiplinært vitenskapelig fagfelt som benytter seg 
av computere, informatikk og stor nettverks-
kapasitet; teknologi og informasjonsvitenskap i 
forskning på biologiske data. Definisjoner av 
bioinformatikk omfatter: (a) Generelt, all bruk av 
databehandling i biologi, eller (b) databehandling 
i analyse av biologiske sekvens-, struktur- og 
genom-data. Eller som det også kan formuleres: 
Databehandling i genom-analyser, og sekvens-, 
struktur- og funksjonsanalyser av proteiner, 
innbefattet utvikling av verktøy og databaser. 
 
BIOLISTICS: Biolistikk, teknikk for å overføre 
genetisk materiale inn i levende celler, særlig 
planteceller der mikroskopiske partikler med DNA 
skytes inn i cellene med et dertil konstruert 
redskap. 
 
BIOLITH: Biolitt, berg eller klipper av organisk 
opphav. 
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BIOLOGIC(AL): (1) Biologisk, prosessene og 
fenomenene knyttet til liv, de levende organ-
ismene og livsprosessene; vitenskapen om det 
levende liv; (2) Biologisk medisinsk produkt, 
medisin som er dannet gjennom biologiske 
prosesser.  
 
BIOLOGICAL ALTRUISM: Se: Altruism. 
 
BIOLOGICAL AMPLIFICATION (Biological 
magnification): Biologisk konsentrering, biolog-
isk forsterkning av en gitt stabil substans hos 
organismene i en næringskjede slik at mengden 
av substansen i organismene øker gjennom de 
suksessive trofiske nivåene i næringskjeden. 
Autotrofene utgjør basis i næringspyramiden. 
Biologi-cal concentration, 
 
BIOLOGICAL ASSAY: Se: Bioassay. 
 
BIOLOGICAL CLASSIFICATION: Biologisk klas-
sifikasjon, arrangeringen av organismer i taksa 
på basis av deres genetiske relasjoner. Se: 
Taxon. 
 
BIOLOGICAL CLOCK: Biologisk klokke, de indre 
nedarvede fysiologiske mekanismene i en 
organisme som registrerer tid eller opprettholder 
de endogene rytmene; de periodiske forand-
ringene i adferd og fysiologi over døgnet 
(døgnrytmer) eller andre tidsintervaller som f.eks.  
årsrytmer, og i fravær av ytre stimuli. Disse 
regulære endogene rytmene forekommer selv om 
miljøfaktorene holdes kunstig konstante ute av 
rytme med det naturlige miljøet, og dermed uten 
de spesifikke signalene som normalt fore-
kommer. De faktorer og mekanismer som styrer 
dette, er lite kjent. Se: Biorhythm og Circadian 
rhythm. 
 
BIOLOGICAL CONCENTRATION (Bioaccu-
mulation): Bioakkumulering, økningen i kon-
sentrasjon av diverse kjemikalier (f.eks. 
pesticider) i organismene som lever i forurensede 
områder som hos filterfødere som muslinger og 
krepsdyr. Disse stoffene nedbrytes ofte ikke i 
naturen, men kan bli metabolisert i organismene. 
Dyrene konsentrerer derfor tungmetaller eller 
andre stabile substanser som er til stede i lave 
konsentrasjoner i sjøvann eller ferskvann da 
absorpsjonen og lagringen oftest i fettvev, er 
større enn ekskresjonen av stoffene. Farlige 

forurensningsstoffer kan også akkumuleres i 
organismene på denne måten, som f.eks. PCB, 
DDT, kadmium og Dieldrin. Videre vil den 
kontinuerlige akkumuleringen gjennom hvert 
næringstrinn i næringskjeden eller næringsnettet, 
gi flere hundre tusen ganger så stor 
konsentrasjon som i miljøet rundt, noe som 
demonstrerer hvorledes små mengder av 
giftstoffer kan komme inn i våre matvarer også 
via akkumulering i næringskjedene. 
 
BIOLOGICAL CONTROL (Biocontrol): Bio-
logisk kontroll, kontroll og bekjempelse av 
skadelige organismer gjennom biologisk (og ikke 
kjemisk) bekjempelse ved introdusering eller 
annet bruk av levende organismer som er 
naturlige predatorer, parasitter eller fiender til de 
organismer en ønsker å bekjempe. Biologisk 
kontroll er imidlertid en dårlig definert term og 
omfatter en rekke former for kontroll av 
skadeorganismer, ved siden av også steri-
liseringsteknikker og inhibitoriske hormoner. 
Biologisk kontroll brukes kommersielt innen 
jordbruk, skogbruk og hagebruk og vil vanligvis 
omfatte en introduksjon av mikrobiske insekt 
patogener (f.eks. bakterier, sopp, protozoer og 
virus) som kan infisere og drepe skadedyrene på 
kulturplanter istedenfor bruk av pesticider. 
Biologisk kontroll er naturlig selvregulerende, 
men pga. kompleksiteten i økosystemene er det 
vanskelig å forutsi alle konsekvensene ved å 
innføre en fremmed biologisk agens. Det finnes 
det mange beklagelige eksempel på da for 
eksempel en predator kan i sitt nye miljø også 
angripe harmløse og nyttige organismer. Se: 
Chemical control. 
 
BIOLOGICAL DIVERSITY: Biologisk diversitet, 
variabiliteten av levende organismer i alle typer 
miljøer, terrestriske, marine og andre akvatiske 
økosystemer, og de økologiske kompleksene 
som de inngår i. Begrepet omfatter både 
diversiteten innen arten, mellom artene og av 
økosystemer. Se: Biodiversity. 
 
BIOLOGICAL EFFICIENCY: Den relative evne 
proteinene har til å møte tilfredstillende et dyrs 
metabolske behov, eller forholdet mellom 
produktiviteten til en organisme eller populasjon 
og den konsumerte energi. 
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BIOLOGICAL FILTER (Biofilter, Trickling 
filter): Biologisk filter, system for behandling av 
avløpsvann (kloakk, spillvann, sewage, waste-
water); utgjør lag av granulert, inert porøst 
materiale som avløpsvannet renner gjennom og 
forårsaker at et lag av mikrobiskt slim (biofilm, 
aerobe bakterier og sopp) som dekker lagene, 
vokser.   Under prosessen tilføres luft (oksygen); 
filteret er basert på en aerobisk biologisk prosess 
og ikke filtreringen i seg selv. 
 
BIOLOGICAL HALF-LIFE: Biologisk halver-
ingstid, den tid det tar før halvparten av en 
substans, f.eks. radioisotop, er fjernet fra kroppen 
(eller fra en spesiell del av kroppen) gjennom de 
normale, naturlige biologiske eliminasjonspro-
sessene. Se: Half-life. 
 
BIOLOGICAL INDICATOR: Biologisk indikator, 
bruken av levende organismer for å registrere 
forandringer i omgivelsene, dvs. organismer som 
er karakteristiske for et gitt miljø benyttes som 
indikator på kvaliteten eller kvalitetsforandringene 
i miljøet. Da enhver organisme er et produkt av 
betingelsene den lever under, er tilstanden til 
organismen også et mål på kvaliteten på 
miljøbetingelsene. De dominante artene er de 
viktigste indikatorarter og kan brukes som 
indikatorer på jordbruk- eller skogbruksforhold, 
eller på forurensningssituasjonen med hensyn til 
jord- eller vannkvaliteten i et område. 
 
BIOLOGICAL LIFE CYCLE (Life cycle): Bio-
logisk livssykel, serien av forandringer som en 
gitt art gjennomgår før den gjennom reproduksjon 
vender tilbake til det opprinnelige utgangspunkt. 
Hos mennesket omfatter den biologiske livs-
syklus to former, et haploid gamet stadium som 
alternerer med et diploid stadium. Begrepet 
livssyklus er nært knyttet til organismens livs-
historie, utvikling og ontogeni (See: Ontogeny). 
Overgangene i livssyklus omfatter vekst, aseks-
uell og seksuell reproduksjon. For enkelte arter 
erstatter flere forskjellige «generasjoner» hver-
andre gjennom livssyklus, ikke minst blant både 
makro- og mikroparasittene. For planter og 
mange alger er det to flercellede stadier og 
livssyklus refereres da som «generasjons-
veksling» (Se: Alternation of generations). For 
livssykluser som involverer seksuell reproduksjon 
er det en veksling mellom haploide (N) og 
diploide (2N) stadier, dvs. en forandring i ploidi 

(See: Ploidy). For å gå fra et diploid stadium til et 
haploid, må meiose fore-komme (Se: Meiosis). 
 
BIOLOGICAL MAGNIFICATION: Se: Biological 
amplification. 
 
BIOLOGICAL MINERALIZATION: Biologisk 
mineralisering, den biologiske dekomposisjonen 
av organiske stoffer med senere frigivelse av 
uorganiske mineraler. Se: Immobilization. 
 
BIOLOGICAL MONITORING: Biologisk over-
våking, måling av forandringer i den biologiske 
status til et habitat, basert på vurdering av antall 
og utbredelse av organismer eller arter før og 
etter en forandring. 
 
BIOLOGICAL OXIDATION: Biologisk oksidasjon, 
prosessen hvorved levende organismer bryter 
ned organisk stoff til mer stabile forbindelser. Se: 
Oxidation. 
 
BIOLOGICAL OXYGEN DEMAND (BOD): Se: 
Biochemical oxygen demand. 
 
BIOLOGICAL PRODUCTIVITY: Biologisk prod-
uktivitet, produksjonsmengden og produksjons-
raten i et gitt økosystem over en gitt tid basert på 
én organisme, en populasjon, samfunn eller et 
økosystem. Den biologiske produktiviteten kan 
uttrykkes som vekten av tørrstoff produsert per 
arealenhet per tid (netto produksjon) eller i 
forhold til mengde energi produsert per areal-
enhet per tid (brutto produksjon = respirasjonen + 
varmetapet + nettoprodusjonen) (kg/ha/år eller 
c/m²/dag). I akvatiske systemer måles biologisk 
produksjon i volum istedenfor areal (Se: Bio-
mass).  
 
BIOLOGICAL RACE: Biologisk rase, popula-
sjoner (sympatriske) av en art som avviker bio-
logisk, men ikke morfologisk, og hvor kryss-
befruktning er forhindret pga. forskjeller i nær-
ingspreferanse, vertspreferanse eller adferd. Se: 
Race og Sibling species. 
 
BIOLOGICAL RESOURCE (Bioresource): Bio-
logisk ressurs, genetiske ressurser, organismer, 
populasjoner eller andre biologiske deler av 
økosystemer som er av reell eller potensiell nytte 
og verdi for menneskeheten; levende organismer 
eller ett eller flere produkter fra levende 
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organismer som har en faktisk eller forventet 
verdi for mennesket. 
 
BIOLOGICAL RHYTHM. Se: Biorhythm.  
 
BIOLOGICAL SLUDGE: Biologisk slam, den del 
av slammet i biologiske renseanlegg som består 
av levende mikroorganismer. 
 
BIOLOGICAL SPECIES CONCEPT (BSC, Bio-
logical species, Biospecies, Isolation concept 
(IC)): Det biologiske artsbegrep, det reproduktive 
artsbegrep, det isolasjonistiske artsbegrep 
(utviklet av Ernst Walter Mayr (1904-2005) fra 
1930-åra og utover, men introdusert i 1942), 
begrepet at arter er grupper av organismer eller 
populasjoner som ikke kan krysses med 
hverandre (de er ikke interfertile), og som er 
formulert: En art omfatter grupper av aktuelt (fritt) 
eller potensielt kryssbefruktende naturlige 
populasjoner som er reproduksjonsmessig (gen-
etisk) isolert fra andre slike grupper. Begrepet 
kan også uttrykkes som: (a) En art er en gruppe 
av faktisk eller potensielt kryssbefruktende 
naturlige populasjoner som er forplantnings-
messig isolert fra andre slike grupper, eller (b) en 
art utgjør et populasjonssystem der den 
genetiske utveksling mellom andre systemer 
forhindres (eller sterkt begrenses) gjennom én 
eller flere reproduksjonsisolerende mekanismer. 
Da det biologiske artsbegrep kun kan benyttes på 
seksuelt reproduserende organismer, kalles det 
også det reproduktive artsbegrep (sexual mate 
recognition system). Dette artsbegrepet forsøker 
å uttrykke hva som holder en art sammen (dvs. 
genflyt, interbreeding) og hva som holder ulike 
arter fra hverandre (dvs. krysningsbarrierer). En 
benytter innen klassisk taksonomi morfologiske 
likheter som tegn på genflyt. En art innen dette 
isolasjonistiske artsbegrepet er på samme tid en 
reproduktiv enhet eller et «samfunn», en gen 
pool og et genetisk system, definert ut fra 
genetiske isolasjonsmekanismer. Artsdannelse 
knyttet til dette begrepet av en art, forekommer 
når populasjonene er adskilte fra hverandre over 
lengre tid gjennom geografiske barrierer (dvs. 
populasjonene er allopatriske). Med andre ord er 
de indre isolasjonsmekanismene irrelevant som 
isolasjonsbarrierer under artsdannelsen fordi de 
ikke kan fungere som isolasjonsmekanismer 
under allopatri. Det biologiske artsbegrepet 
dominerer i den taksonomisk-systematiske 

litteratur. En utbredt kritikk av denne definisjonen 
berører mulighetene for forplantning da man ikke 
kan ikke vite om allopatriske popoulasjoner vil 
forplante seg med hverandre under naturlige 
omstendigheter når isolasjonen ikke lengre 
eksisterer, dvs. vi kan bare avgjøre om allo-
patriske populasjoner er én eller flere arter ved å 
se om de fortsetter å være adskilte eller slår seg 
sammen igjen i fremtiden. Tar en gruppene inn i 
laboratoriet eller i et eller annet menneskeskapt 
system for testing, er situasjonen ikke lengre 
naturlig og faller dermed utenfor definisjonen (det 
er vel kjent at gode arter kan kryssbefruktes i 
fangenskap å gi fertilt avkom). Dessuten tar ikke 
dette biologiske artsbegrepet hensyn til simultane 
hermafroditter, dvs. organismer som har selv-
befruktning, eller organismer med ukjønnet 
(aseksuell) formering, dessuten fungerer det kun 
på organismer i sin reproduktive alder. Hybridi-
sering mellom arter medfører også store 
problemer, noe som er vanlig spesielt innen 
diverse plantegrupper. Reproduktiv isolasjon er 
heller ikke nødvendigvis et enten/eller da det kan 
forekomme grader eller glidende overganger av 
isolasjon. Det biologiske artsbegrepet er derfor 
ikke et operasjonelt begrep, men ligger vanligvis 
til grunn når en taksonom vurderer muligheten for 
at to individer / populasjoner representerer 
forskjellige arter eller ikke. Se: Cladistic species 
concept, Cohesion species concept, Ecological 
species concept, Evolutionary species concept, 
Genetic species concept, Morphological species 
concept, Phylogenetic species concept, Specific 
mate recognition system, Taxonomical species 
concept, Typological species concept, Species 
og Species concept. 
 
BIOLOGICAL SYSTEMS: Biologiske systemer. 
Se: Food chain, Carbon cycle og Nitrogen cycle. 
 
BIOLOGICAL TIME SCALE: Biologisk tidsskala, 
en tidsskala basert på organisk evolusjon og den 
relative rekkefølge av biologiske, evolusjonære 
hendelser over geologisk tid. 
 
BIOLOGICAL TRANSMISSION (Biological 
vector): Biologisk transmisjon, transmisjon (over-
førsel, smitte) av en parasitt eller patogen 
organisme via en biologisk vektor. Se: Vector. 
 
BIOLOGICAL WARFARE: Biologisk krigføring, 
omfatter militær bruk av toksiner eller patogene 
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mikroorganismer under krigføring. Alle organ-
ismer som har evne til å skape sykdom hos 
mennesket, våre husdyr eller i jordbruket, vil i 
utgangspunktet kunne benyttes til krigføring. 
Slike stoffer eller organismer kan være: (a) 
Toksiner med mikrobiologisk opphav (f.eks. 
Botulin (fra Clostridium botulinum), Trichothecene 
(fra Fusarium nivale) og Saxitoksin (fra Dino-
flagellater)), (b) bakterier (Harepest (Francisella 
tularensis), Snive (Pseudomonas mallei), Pest 
(Yersinia pestis), Tyfoid feber (Salmonella typhi), 
Miltbrann (Bacillus anthracis), Rocky Mountain 
flekkfeber (Rickettsia rickettsii), Q-feber (Coxiella 
burnetii) og Tyfus (Rickettsia prowazeki)), (c) 
virus (f.eks. Influensa, Japansk encephalitt, Gul-
feber, Rabies, Kopper, Lassa-feber, Marburg-
feber og Ebola-feber), og (d) sopp (f.eks. 
Blastomykose (Blastomyces dermatitidis), Cocci-
diomykose (Coccidioides immitis) og Histo-
plasmose (Histoplasma capsulatum)). 
 
BIOLOGICAL WEATHERING: Biologisk for-
vitring, forandringene i jordbunnens struktur og 
sammensetning på grunn av den biologiske 
aktiviteten og som er en del av de jord-dannende 
prosessene.  
 
BIOLOGIST: Biolog, fagekspert eller student som 
spesialiserer seg innen faget biologi, visse 
fagfelter eller aspekter innen det vitenskapelige 
faget biologien. Se: Biology.  
 
BIOLOGY (Life science, Biological science): 
(1) Biologi, livsvitenskap (Gresk Bios betyr «liv», 
logos betyr forklaring, lov, teori, tenkning; i 
vitenskapelig sammenheng kan suffikset -logy 
oversettes som «studiet av»), det vitenskapelige 
studiet av liv, læren om livet, de levende organ-
ismene, de vitale prosessene, dvs. de levende 
organismenes oppbygning mikro- og makro-
skopisk, livsfunksjonene og de biologiske 
systemene; (2) Reglene, livsprosessene eller 
fenomenene relatert til en spesiell organisme 
eller klasse av organismer; (3) Faunaen og 
floraen i et gitt område, miljø, geografisk region 
eller biom (Se: Biome); (4) Biologi omfatter 
tallrike underdesipliner, feks.: Anatomi, biofysikk, 
biogeografi, botanikk, cellebiologi, etologi, 
evolusjon, fysiologi, fysiologi, genetikk, histologi, 
landbruk/jordbruk, medisin, systematikk og 
zoologi. Grovt sett er det vitenskapelige studiet 
biologi oppdelt i læren om dyr (zoologi) og planter 

(botanikk), og en rekke underdisipliner som 
ferskvannsbiologi, fiskeribiologi, hydrobiologi, 
marin biologi, mikrobiologi, parasittologi, plante-
sosiologi, toksikologi og økologi. Se: Botany, 
Science og Zoology. 
 
BIOLUMINESCENCE (Biophotogenesis, Luci-
ferous, Luminescence, Photogenic): Biolumi-
nescens, produk-sjon av lys gjennom kjemiske 
reaksjoner i levende organismer og uten varme-
produksjon; enzymatisk lysproduksjon ved hjelp 
av levende organismer ved normal kropps-
temperatur. Fenomenet forkommer hos diverse 
arter av alger, bakterier, sopp, en stor del av 
flerbørstemarkene, huldyr, alle ribbemanetene, 
enkelte blekksprut, krepsdyr, spretthaler, plante-
sugere, tovinger og biller. Lyset produseres 
gjennom oksidasjon av et stoff kalt luciferin som 
katalyseres av et enzym (luciferase) via en 
biokjemisk reaksjon som krever fritt oksygen, og 
med varierende cofaktorer. Lysproduksjon hos 
bakterier kan benyttes til å påvise små mengder 
av O2. Prosessen kan pågå kontinuerlig som hos 
bakterier eller være periodisk som hos enkelte 
insekter. Bioluminiscens benyttes biologisk til 
kommunikasjon mellom kjønn, til advarsel, fangst 
eller som lyskilde. Se: Luminescence og Phos-
phorescence. 
 
BIOLYSIS (Biolytic): Biolyse, død med påfølg-
ende degradering og oppløsning av en organ-
ismes vev. 
 
BIOMARKER: Biomarkør, normal metabolitt som 
hvis den forekommer i unormale konsent-
rasjoner i gitt kroppsvæsker, antyder en sykelig 
eller giftig tilstand.  
  
BIOMASS (Standing crop, Standing stock): 
Biomasse, materiale som stammer fra levende 
organismer, spesielt planter som utgjør materialet 
som benyttes til biobrennstoff. Biomassen gir et 
kvantitativt estimat på den totale massen av all 
levende (organisk) materie i en populasjon, 
gruppe arter, trofisk nivå eller annen spesifisert 
enhet ved en gitt tidsenhet per areal eller volum. 
Biomassen måles som volum, masse (totalvekten 
ofte oppgitt i gram tørrvekt (aske, karbon, 
nitrogen) per m2 eller energimengde (kalori-
innhold). Mengden levende materiale som er til 
stede refereres ofte som «standing crop» og gir 
en indikasjon på energiflyten gjennom øko-
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systemet. Denne mengden avtar vanligvis for 
hvert trinn oppover i næringskjeden, dvs. at også 
energiflyten avtar noe som kan illustreres 
gjennom de trofiske pyramidene. Mål på 
biomassen benyttes ved studier av samspillet, 
stabiliteten og variasjonene, innen og mellom 
populasjoner. Se: Standing crop. 
 
BIOMATHEMATICS: Biomatematikk, et inter-
disiplinært studieområde som forsøker å model-
lere biologiske prosesser med matematisk 
metodikk og regneteknikker.  
 
BIOMASS TITRATION: Biomasse titrering, en 
analysemetode av biomasse for å bestemme 
næringsinnholdet eller innhold av organiske 
substanser tilgjengelig for vekst. 
 
BIOME: Biom, biogeografisk region, et geografisk 
godt definert økologisk samfunn eller et kompleks 
av samfunn som kan karakteriseres og beskrives 
gjennom sin karakteristiske vegetasjon eller 
dominante dyrearter som er tilpasset de lokale 
miljøbetingelsene. For eksempel for terrestriske 
biomer, et definerbart samfunn som er tilpasset 
det regionale klima og jordbunnssubstrat; det 
største økologiske samfunn det er hensikts-
messig å henvise til, en hovedregion eller et 
hovedøkosystem i et godt balansert terrestrisk 
miljø. Biomene tilsvarer overveiende klimatiske 
regioner med organismer som er spesielt 
tilpasset de fysiske forholdene. Et biom er gjerne 
et terrestrisk klimakssamfunn, vanligvis karakteri-
sert gjennom en dominant vegetasjonstype i et 
relativt ensartet klima (klimatisk region), f.eks. 
tundra, taiga, steppe, savanne, ørken, sahel, 
løvskog eller tropisk regnskog. Tilgrensende 
biomer går vanligvis over i hverandre uten noe 
skarpt skille, og med en mer eller mindre vid 
overgangssone eller region, økoton. Se: Biocoe-
nosis, Bion og Ecotone. 
 
BIOMECHANICS: Biomekanikk, tillempningen av 
mekanistiske prinsipper til levende systemer, 
som f.eks. egenskapene og de mekaniske 
funksjoner til blodet og skjelettet, og vann- og 
luftmotstanden for legemer i bevegelse. 
 
BIOMETEOROLOGY: Biometeorologi, studiet av 
effektene og relasjonene mellom de atmos-
færiske betingelsene og de levende organ-
ismene, dyr og planter. 

BIOMETER: Biometer, indikatororganisme som 
angir omgivelsesbetingelsene, klimaet, værfor-
holdene eller andre miljøforhold. 
 
BIOMETRICS: Se: Biometry. 
 
BIOMETRICAL GENETICS: Biometrisk genetikk, 
den del av genetikk som er opptatt av studiet av 
kvantitativ arv. 
 
BIOMETRICS (ESTIMATION OF GENE NUMB-
ER): (1) Biometri, automatisert måling av bio-
logiske data; (2) Automatisert individ gjen-
kjennelse basert på adferd og biologiske karak-
teristikker; (3) Innen genetikk, en tilnærmings-
metode for å estimere minimumsantall gener som 
ligger bak et visst karaktertrekk basert kun på 
fenotypiske data.  
 
BIOMETRICIAN: Biometriker, matematisk biolog, 
en som praktiserer biometri, statistisk analyse av 
biologiske data. Se: Biometry. 
 
BIOMETRY (Biometrics): (1) Biometri, kvanti-
tativ biologi, statistisk analyse av biologiske 
problemer, fenomener og observasjoner; til-
lempningen av statistiske metoder i studiet av 
numeriske data basert på biologiske obser-
vasjoner eller fenomener; (2) Mål av kropps-
strukturer, fikserte eller levende organer og vev, 
og matematiske analyser av dataene generert 
ved slik måling.  
 
BIOMINERALIZATION: Biomineralisering, pro-
sessen der organismer produserer skjelettstruk-
turer som inneholder krystallinske eller amorfe 
uorganiske substanser; dannelsen og deponering 
av mineraler i organismene pga. av biologiske 
aktiviteter og metabolske prosesser. Omfatter to 
typer, enten en intracellulær presipitering av en 
eller annen gitt mineraltype gjennom en prosess 
underlagt cellens egen genetiske kontroll, eller en 
biologisk indusert biomineralisering, en syre-
produksjon som medfører forandring av pH eller 
andre faktorer i omgivelsene som kan medføre at 
et potensielt mineraliserbart materiale utfelles 
(presipiteres). Se: Precipitate. 
 
BIOMOLECULE: Biomolekyl, ethvert molekyl 
som er involvert i opprettholdelse av de meta-
bolske prosessene i en organisme. Biomolekyler 
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omfatter karbohydrater, fettstoffer, proteiner og 
nukleinsyrer, og vannmolekyler. 
 
BIOMORPHOTIC: Refererer til utviklingen eller 
forandringen i levende organismers form under 
vevsdannelsene. 
 
BION (Biont): (1) Bion, en uavhengig organisme, 
en enkelt levende organisme (i et økosystem) 
eller celle (synonymt med individ, individual); (2) 
En biont i et biom (Se: Biome).  
 
BIONOMICS (Ecology): Bionomikk, studiet av 
organismene i relasjon til miljøet. Se: Ecology. 
 
BIONOMIC STRATEGY: Bionomisk strategi, de 
karakteristiske trekkene ved en organisme eller 
populasjon som gir den maksimal fitness i sitt 
miljø, det kan f.eks. dreie seg om fekunditeten, 
levelengden, størrelsen, utbredelsen eller even-
tuelle vandringer. Se: Fitness. 
 
Biont: Se: Bion. 
 
-BIONTA: Suffiks som utgjør endelsen på et 
underrike i botanisk nomenklatur. 
 
BIOPESTICIDE (Biological pesticides): Bio-
pesticid, pesticid der den aktive ingrediensen er 
virus, bakterier, sopp eller parasitter, eller et 
naturlig produkt med biologisk opprinnelse 
(naturlig forekommende toksin); historisk sett er 
biopesticid assosiert med biologisk kontroll, dvs. 
manipulering av levende organismer. 
 
BIOPHAGOUS: Som dreper, eter og konsu-
merer andre levende organismer eller levende 
vev. Se: Biotrophic og Saprophagous. 
 
BIOPHILIA: Biofili, behovet og nærheten det 
levende liv har for hverandre; et fenomen ofte 
forklart ut fra det grunnleggende og universelle 
slektskap (kinship) mellom alle levende skap-
ninger. 
 
BIOPHILE ELEMENT: Biofilt grunnstoff, refererer 
til de grunnstoffene som tenderer til å bli 
innlemmet i det biologisk materiale, dvs. den 
levende materie, f.eks. blant mange andre 
elementer, fosfor, jern, nitrogen, magnesium og 
svovel. 
 

BIOPHILOUS: Det å leve og trives på andre 
levende organismer (spesielt brukt om plante-
parasitter). 
 
BIOPHORE: (1) Biofor, cellene som benyttes 
innen genteknologi; (2) De ultimate supra-
molekylære, vitale enhetene som utgjør de 
grunnleggende byggestenene i alle levende 
strukturer. 
 
BIOPHYSICS: Biofysikk, de fysiske aspekter av 
biologi, en interdisiplinær vitenskap som benytter 
fysikkens teorier og metoder på biologiske 
spørsmål; studiet av biologiske fenomener og 
systemer ved bruk av fysiske metoder og lover. 
 
BIOPHYTE: Biofytt, plante som henter sin næring 
fra andre levende organismer; en parasittisk eller 
predatorisk plante. 
 
BIOPOESIS (Biopoiesis): Biopoese, livets 
opphav, utviklingen av levende materie fra 
komplekse molekyler som selv er ikke-levende, 
men selvreplikerende. Biopoesen kan sies også 
å omfatte den abiotiske (kjemiske) syntesen av 
makromolekylene som dannet de første 
komplekse systemer, til transformasjon av disse 
systemer under dannelse av de første levende 
organismer (eobionter, Se: Eobiogenesis). Bio-
poese kan derfor ideelt sett deles i to faser: (a) 
Perioden som dekker de fysiske og kjemiske 
prosesser under den abiotiske syntesen av de 
makromolekylære organiske molekyler og sys-
temer, og (b) perioden (eobiogenesen) som 
omfatter transformasjonen av de makromole-
kylære systemer til de første levende organismer. 
Se: Biogenesis, Eobiogenesis og Neobiogenesis. 
 
BIOPOTENTIALITY: Potensialet vev har til å 
utvikle seg til forskjellige strukterer. 
 
BIOPSY: Biopsi, vevsprøve, prosessen når en 
vevsprøve av et organ blir tatt ut gjennom 
operasjon på levende organismer for senere å bli 
gjenstand for nærmere undersøkelser og da 
spesielt sjekk for mulige sykdomstilstander. Se: 
Autopsy og Necropsy. 
 
BIORESOURCES: Se: Biological resource. 
 
BIOREGION: Bioregion, geografisk og økologisk 
definert område som er mindre enn et biogeo-
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grafisk rike (økosone), men større enn en 
økoregion eller et økosystem (WWFs klassi-
fikasjonssystem). Se: Biogeographical realm, 
Ecoregion og Ecosystem. 
 
BIORHYTHM (Biological rhythm): Biorytme, 
biorytme, periodisk rytme som er mer eller 
mindre regulær over dagen (circadian), måneden 
eller året (annual), i fysiologi eller adferd. Fordi 
slik periodisitet ofte gir seg et adferdsmessig 
uttrykk, er studiet av biologiske rytmer en viktig 
del av etologien. Se: Biological clock, Circadian 
rhythm og Ethology. 
 
BIOS: Det av organisk natur; plante- og dyreliv. 
Se: Biota. 
 
BIOSERIES: Biorekke, den evolusjonære sek-
vens av forandringer i enhver nedarvbar karakter. 
 
BIOSEROTYPE (Bioser.): Bioserotype, bio-
kjemisk variant av en serotype. Se: Serotype. 
 
BIOSESTON: Bioseston, alt som stammer fra 
levende organismer i vann, dvs. plankton, nekton 
og suspenderte organiske partikler; den 
organiske komponenten av seston. Se: Seston. 
 
BIOSIS: (1) Biose, liv, det å være i live; (2) 
Betingelsene eller forholdene ved en spesifisert 
livsmåte; (3) Vitalitet. 
 
BIOSPECIES (Biological species): (1) Bioart, 
biologisk art i motsetning til morfologisk art; (2) 
Art som primært er definert ut ifra biologiske 
karakterer, dvs. kan karakteriseres ved kryss-
befruktning og reproduksjonsmessig isolasjon fra 
andre slike grupper. Se: Biological species 
concept, Phylogenetic systematics og Syste-
matics. 
 
BIOSPELEOLOGY: Biospeleologi, studiet av alt 
liv som forekommer i jord og grotter under 
bakken (subterrestrisk).  
 
BIOSPHERE (Ecosphere): Biosfære, det globale 
økosystem, den del av planeten jorden (landet, 
havet og luften) hvor levende organismer (liv) 
forekommer. Biosfæren utgjør et globalt øko-
system og omfatter deler av litosfæren, hydros-
færen og de lavere deler av atmosfæren som 
organismene samvirker (interakterer) med; stedet 

der kosmisk energi omformes til organisk energi. 
Biosfæren strekker seg opp til ca. 6 000 - 10 000 
meters høyde over havet og omfatter både det 
alpine høyfjellslivet og livet på de største havdyp. 
Biosfæren som også kalles økosfæren (Se: 
Ecosphere) for å poengtere samspillet mellom de 
levende og døde komponentene, representerer 
et globalt økosystem som er den del av jorden 
som er bebodd av levende organismer og som 
normalt skal befinne seg i et stadium av likevekt 
(homeostase). De spesielle betingelsene som 
eksisterer i biosfæren som opprettholder livet på 
jorden, er: Tilgangen på vann, tilgjengelig energi, 
vekslinger mellom stoffenes faste, flytende og 
gassfase, tilstedeværelse av karbon, oksygen, 
nitrogen, fosfor og andre essensielle spor-
elementer og næringsstoffer, en akseptabel 
temperatur for organiske molekyler og tilgang på 
vann og luft. Biosfæren utvikler seg imidlertid og 
kan betraktes som en forlengelse av livet mot det 
interstellare rom. Etter Gaia hypotesen, spiller 
livet selv en viktig rolle i både dannelsen, 
opprettholdelsen og utvidelsen av atmosfæren, 
hydrosfæren og litosfæren. Se: Atmosphere, 
Ecosphere, Gaia hypothesis, Hydrosphere og 
Lithosphere. 
 
BIOSPHERE RESERVE: Biosfærereservat, 
spesielt avsatt område for å ta vare på miljøet og 
mennesket, og som samtidig er et viktig 
reservoar for genetisk materiale. Et biosfære-
reservat skal ha følgende hovedfunksjoner: (a) 
Bevaring av eksempler på spesielle biomer og 
bioregioner for å sikre biologisk mangfold, (b) 
være et senter for samfunnsvitenskapelig og 
naturvitenskapelig forskning og utdanning, og (c) 
være et sted der samfunnet forvalter naturen på 
en bærekraftig måte ved å drive opplæring i 
naturforvaltning, utvikling av næringsdrift samt 
jakt, fiske og rekreasjon uten at naturen tar 
skade. Menneskets deltagelse og bruk av 
naturen, er en hovedtanke bak biosfærereservat 
idéen, samtidig som de er tenkt å utgjøre knute-
punktene i et globalt forsknings- og over-
våkningsnettverk. Det første norske biosfære-
reservat ble opprettet i 1976 (Nord-øst Svalbard 
biosfærereservat; Danmark opprettet (1977) 
Nord-øst Grønland biosfærereservat). Et 
biosfærereservat er oppdelt i tre soner med 
forskjellig vernegrad: (a) Innerst har man ett eller 
flere kjerneområder som har sterkest vern, og 
som skal ivareta pkt. (a). Dette kjerneområdet 
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skal bevare økosystemet i minst mulig påvirket 
grad (villmark) og derved tjene som referanse-
område for ettertiden, (b) den neste sonen, 
buffersonen, er moderat vernet for å beskytte 
kjerneområdene mot påvirkning utenfra. I denne 
sonen vil eksperimentelle eller manipulerende 
økologiske studier være tillatt for bl.a. å utdanne 
forskere og ressursforvaltere, og (c) i den ytterste 
sonen, overgangssonen, her kan menneskelig 
aktivitet fortsette som før hvis den ikke påvirker 
kjerneområdet eller buffersonen ved forurensning 
eller utarming av ressurser. Overgangssonen kan 
inneholde tilnærmet normal menneskelig aktivitet. 
Samfunnsvitenskapelig og økonomisk forskning i 
dette området kan danne grunnlag for videre 
forvaltning av naturressursene. Kjerneområdet 
bør inkludere eksempler på naturlige eller 
minimalt forstyrrede økosystemer, og et helt 
biosfæreområde bør i tillegg inneholde én eller 
flere av følgende landskapstyper: (a) Områder 
med høy artsrikdom, svært spesielle arter eller 
arter som er av vitenskapelig interesse, (b) 
områder egnet for manipulasjon slik at man kan 
utvikle, teste og demonstrere metoder for 
bærekraftig utvikling, (c) kulturlandskap, f.eks. 
beitemark som bærer preg av lang landbruks-
tradisjon, eller (d) forstyrrede eller ødelagte 
økosystemer som forsøkes reparert. Se: 
Bioregion, National park og Nature reserve. 
 
BIOSPHERIC CYCLES: Biosfæriske sykler, re-
syklingen av essensielle grunnstoffer og 
substanser i en form slik at de kan benyttes 
pånytt av det levende liv for dets opprettholdelse 
på jorden. Denne resyklingen av materialet er 
avhengig av tilførsel av energi, solenergi. De 
prinsipielle stoffene i biosfæren er nitrogen, 
oksygen, hydrogen og karbon som utgjør 99 % 
av alt levende og derfor er av vital betydning. 
Men andre stoffer er også viktige som bl.a. fosfor, 
natrium, svovel og kalsium og som også må 
gjennomløpe funksjonelle sykler for å kunne bli 
tilgjengelig for fornyet bruk av organismene. 
Viktige sykler er: Karbon syklus (Se: Carbon 
cycle), oksygensyklus (Se: Oxygen cycle), 
nitrogen syklus (Se: Nitrogen cycle) og vannets 
syklus, den hydrologiske syklus (Se: Hydrological 
cycle). Disse syklene er knyttet sammen og 
opprettholder livet på jorden.  
 
BIOSTASIS: (1) Biostase (eller kryptobiose), 
kapasiteten en organisme har til å tolerere 

fluktuasjoner i omgivelsene, bl.a. tørke, frost, 
temperatur, trykk eller pH nivåer, uten å 
gjennomløpe adaptive forandringer (Se: Crypto-
biosis og Diapause); (2) Biostase, en tilstand av 
biologisk likevekt mellom jorden, vegetasjonen og 
klimaet. 
 
BIOSTATICS: Det vitenskapelige studiet av av 
levende organismers struktur i relasjon til deres 
funksjon. 
 
BIOSTATISTICS: Biostatistikk, den gren av 
biometrien som arbeider med levende strukturer. 
 
BIOSTRATIGRAPHY: Biostratigrafi, klassifiser-
ingen av stratifiserte (lagdelte) berg og klipper 
basert på deres fossil-innhold, alder og struktur. 
Biostratigrafi omfatter artsidentifiseringer av 
fossiler og beskrivelse av utbredelsen og 
suksesjonen til de forskjellige fossile artene eller 
samlinger av arter, med den hensikt å få definert 
biosoner som kan korreleres med spesielle lag 
eller strata i forskjellige områder og lokaliteter. 
Se: Biozone og Chronostratigraphy. 
 
BIOSTRATINOMY: Biostratinomi, studiet av 
relasjonene mellom fossiler og deres miljø og 
omgivelser; prosessene som skjer mellom død, 
begravning og fossilering av en organisme. 
 
BIOSTROME: Innen geologi, et horisontalt lag 
(stratum) av akkumulerte fossile rester av 
sedentære organismer; fossilansamling uten noe 
markert topografisk relieff. Se: Bioherm. 
 
BIOSYNTHESIS: Biosyntese, syntesen og 
produksjonen av molekyler, organiske sub-
stanser, fra enkle uorganiske stoffer ved hjelp av 
levende celler. Biosyntese er enhver biologisk 
syntese av substanser eller produkter ved hjelp 
av levende organismer og representerer den 
essensielle prosessen under anabolisme (Se: 
Anabolism). Biosyntese kan f.eks. være 
dannelsen av organiske stoffer (molekyler) og 
cellulære komponenter fra enkle grunnstoffer og 
molkyler gjennom cellulære prosesser, og bruken 
av disse til oppbyggelse av cellenes organeller 
og strukturer, f.eks. omformingen av CO2 og 
vann til glukose ved fotosyntese. Biosyntesen 
krever energi, ved fotosyntesen kommer denne 
fra sollyset og fra ATP molekylene (Se: ATP). 
Biosyntesen av cellekomponentene (som skjer 
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ved hjelp av katalysatorer, enzymer) og cellens 
funksjonelle morfologi, er genetisk programmert. 
Biosyntesen kan også foregå in vitro ved hjelp av 
isolerte cellekomponenter (Se: In vitro). Biosyn-
tese er også brukt synonymt med biopoese (Se: 
Biopoesis). 
 
BIOSYSTEM: Se: Ecosystem. 
 
BIOSYSTEMATICS: Biosystematikk, det viten-
skapelige studiet av de levende organismenes 
evolusjon og variasjon, taksonomiske relasjoner 
og klassifikasjon, basert på statistiske data over 
den biokjemiske, cytogenetiske og genetiske 
variasjon, ved siden av reproduksjonsstrategier, 
hybridiseringer og lokale tilpasninger hos både 
individer og populasjoner. Eksperimentelle 
metoder utgjør også en del av biosystematikk. 
Se: Systematics. 
 
BIOTA (Bios): Biota, den totale fauna og flora i 
en gitt æra, geografisk område, region eller biom, 
dvs. summen av all levende materie, både 
planter og dyr (makrobiota), sopp og mikro-
organismer (mikrobiota). Se: Fauna og Flora. 
 
BIOTAXIS: Biotaxis, den rettede reaksjonen hos 
en mobil organisme mot (positiv biotaxis) eller fra 
(negativ biotaxis) en biologisk stimulus. Se: 
Taxis. 
 
BIOTECHNOLOGY (Bioengineering, Gene 
manipulation, Genetic engineering): Bio-
teknologi, den praktiske applisering av biologisk 
kunnskap og vitenskap; enhver teknisk eller 
industriell anvendelse av biologiske systemer, 
levende organismer, substanser eller derivater av 
disse, til å lage eller modifisere produkter eller 
prosesser til bruk innen medisin eller industri. 
Omfatter enhver prosess der organismer, vev, 
celler, organeller eller isolerte enzymer blir 
benyttet til å omdanne biologisk eller annet 
råmateriale, til produkter av større verdi for 
mennesket (f.eks. antibiotika, vin, ost, hormoner, 
vaksiner eller monoklonale antistoffer), i tillegg til 
utformingen og produksjonen av det tilhørende 
utstyr. Enzymer enten hentet fra celler eller laget 
kunstig, er sentrale ved de fleste bioteknologiske 
prosesser. Et klassisk eksempel er gjærings-
prosessene ved alkoholproduksjonen og i nyere 
tid, rekombinant DNA teknikkene, cellefusjoner 
eller andre moderne bioprosesseringsteknikker 

som omfatter in vitro manipulering med DNA 
molekyler for å danne nye kombinasjoner av 
gener eller gen sekvenser, for deretter å plassere 
disse under kontroll av andre regulatoriske 
systemer. Bakteriestrainer som kan produsere 
menneskets insulin, veksthormon eller inter-
feroner i kommersiell skala, har f.eks. blitt 
konstruert gjennom kloningsteknikker. Bio-
teknologi har også revolusjonert både hagebruk 
og landbruk. Se: CRISPR, Gene manipulation, 
Genetic engineering og Recombinant DNA techo-
logy. 
 
BIOTELEMETRY (Radiotelemetry, Radiotrack-
ing): Biotelemetri, radiosporing, studiet av 
adferden og aktiviteten til organismer ved hjelp 
av fjernsporing og radio overførsel av dataene; 
fjernkontroll eller fjernsporing av dyrs adferd og 
bevegelser i felten gjennom små batteridrevne 
radiosendere som sender observasjonsdata på 
spesifikke frekvenser og som er plassert på 
kroppen eller implantert i dyrene. Gjennom dette 
utstyret kan dyrs vandringer observeres, 
dessuten kroppslige data kontinuerlig inhentes og 
registreres som f.eks. hjertefrekvens og kropps-
temperatur. Se: Radar tracking. 
 
BIOTHERMAL: Biotermisk, relasjonene mellom 
den omgivende temperaturen og de levende 
organismene. Thermal-, termisk, varm, varme-.  
 
BIOTIC: Biotisk, som angår livet eller de levende 
organismene; ethvert aspekt av livet som er av 
en biologisk natur, særlig det som karakteriserer 
populasjoner, økosystemer eller biosfæren. 
Biotisk antyder biologisk opprinnelse eller for-
årsaket (produsert eller består) av levende organ-
ismer, og viser til den levende delen av om-
givelsene i motsetning til de abiotiske (ikke-
levende) fysiske og kjemiske faktorene. Biotisk 
faktor refererer til de innflytelse organismene har, 
i motsetning til påvirkningene av de uorganiske 
faktorene (Se: Biotic factor). Et biotisk område 
(biotic area) refererer til en geografisk region som 
korresponderer med utbredelsen til én eller flere 
grupper av organismer, vanligvis dyr. Biotisk 
suksesjon refererer til forandringen i sam-
mensetningen eller strukturen til et samfunn pga. 
påvirkningen av en spesiell organisme. Se: 
Abiotic og Biotic succession. 
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BIOTIC ADAPTION: Biotisk tilpasning, de tilpas-
ninger i adferd, form og fysiologi som man antar 
har oppstått som et resultat av samspillet med 
andre organismer. 
 
BIOTIC CLIMAX: Biotisk klimaks, plantesam-
funn som opprettholdes i en klimaks tilstand 
gjennom biotiske faktorer, slik som effektene eller 
resultatet av gressing. 
 
BIOTIC COMMUNITY: (1) Biologisk samfunn, 
samfunn bestående av en gruppe av sam-
virkende (interakterende) arter i et gitt habitat; 
økologisk enhet som er mht. energi, selv-
underholdende ved at det omfatter arter som 
utfyller og utnytter hverandre med tanke på 
næring og energiomsetning; (2) Innen pale-
ontologi, en gruppe arter som ofte forekommer 
sammen. 
 
BIOTIC COMPLEX: Biotisk kompleks, det vari-
erende dekket over store deler av jordoverflaten 
som utgjør et samvirkende (interakterende) 
system av levende organismer i samspill med de 
varierende omgivelsesbetingelsene i de bebodde 
og forskjellige områdene. 
 
BIOTIC ENVIRONMENT: Biotisk miljø, aktivi-
tetene til levende organismer som innvirker på 
biologien og økologien til andre arter eller 
individer, som f.eks. aktivitetene til predatorer 
eller parasitter. De fysiske og kjemiske faktorene 
som påvirker organismer, er det abiotiske miljø. 
Se: Biotic factor.  
 
BIOTIC FACTOR: Biotisk faktor, innflytelsen det 
biotiske miljøet har på organismene og 
økosystemene gjennom aktivitetene til de 
levende organismene. Disse faktorene kan virke 
på mange måter, f.eks. gjennom parasittisme, 
predasjon eller konkurranse og vil kunne over tid 
virke inn på både utbredelsen, antall og tetthet av 
organismer. Se: Biotic environment.  
 
BIOTIC INDICES: Se: Characteristic species. 
 
BIOTIC INDEX: Biotisk indeks, en indeks for 
gradering av kvaliteten i omgivelsene basert på 
økologisk informasjon. Skalaen går ofte fra 1 til 
10. Diversiteten i et økosystem er ofte en god 
indikator på f.eks. tilstedeværelse av en eventuell 
forurensning: Desto større diversitet, jo mindre 

forurensning. En biotisk indeks kan basere seg 
på en systematisk undersøkelse av de vann-
levende organismene i et område som korreleres 
med vannkvaliteten, og basert på to prinsipper: 
Forurensningen virker slik at den begrenser 
variasjonen av levende organismer som er til 
stede på ethvert punkt i området (selv om høye 
antall kan forekomme av de forurensnings-
resistente organismene), ved siden av at ved økt 
forurensning (f.eks. av en elv), vil enkelte nøkkel-
arter forsvinne, av f.eks. stenfluer (Plecoptera), 
døgnfluer (Ephemeroptera), vårfluer (Trich-
optera), marflo (Gammarus), gråsugger (Asellus), 
igler og rørmark (tubificider). En elv med indeks 
over 6 kan opprettholde en fiskebestand, mens 
en under fire ikke klarer det. Én eller mindre, er 
en meget giftig elv med av dyr, antagelig kun 
rørmark til stede. 
 
BIOTIC INSECTICIDE: Biotisk insekticid, en 
organisme som benyttes for å fjerne eller 
redusere en lokal populasjon av skadedyr. 
 
BIOTIC POTENTIAL: (1) Biotisk potensial, 
reproduksjonpotensialet hos en art; (2) Den 
maksimale øknings- eller vekstrate hos en 
organisme eller populasjon under optimale 
betingelser; det maksimale antall avkom per 
generasjon eller tidsenhet (reproduksjonspotens-
ialet) som er karakteristisk for arten eller 
populasjonen ved stabile aldersrater og under 
optimale miljøforhold. Det biotiske potensialet 
definerer den maksimale vekstraten en popula-
sjon kan ha under ideelle forhold, dvs. uten 
konkurranse, parasitter, predatorer og immuni-
tetsreaksjoner (for parasitter). Maksimum 
fødselsrate er definert som det største antall 
levende avkom en organisme kan produsere 
(reproduksjonshyppigheten); minimum dødsrate 
refererer til maksimal overlevelse når miljøbeting-
elsene er optimale. Maksimum fødselsrate og 
minimums dødsrate er gitt ut fra arvede faktorer i 
en art, populasjon eller individ, og denne 
maksimale veksten (det biotiske potensial), er 
altså en nedarvet karakteristikk for arten, 
populasjonen eller individet. Forskjellen mellom 
det biotiske potensial og det som observeres 
under felt eller laboratorieforhold, reflekterer 
omgivelsenes motstand (resistens) mot popula-
sjonsøkning. Det biotiske potensialet illustrerer 
tendensen organismer har til å øke eksponensielt 
hvis alle betingelser for vekst er imøtekommet 
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(Se: Innate capacity for increase, Intrinsic rate of 
(natural) increase, J-Shaped population curve, 
Reproductive rate og S-Shaped population 
curve). 
 
BIOTIC PROVINCE: Biotisk provins, økologisk 
hovedregion som kan omfatte fra én til flere 
organismesamfunn innen et kontinent. 
 
BIOTIC PYRAMID: Biotisk pyramide, grafisk eller 
diagrammatisk presentasjon av de suksessive 
trofiske nivåene i en stabil næringskjede og i form 
av en pyramide; histogram lagt på siden med 
sentrerte kolonner. Produsentene befinner seg 
på bunnen av pyramiden, og nivåene av 
konsumenter leder oppover mot pyramide-
spissen. Antall individer avtar oppover, størrelsen 
tiltar vanligvis. Se: Ecological pyramid. 
 
BIOTIC SUCCESSION: Biotisk suksesjon, suk-
sesjon over tid der sammensetningen i et 
samfunn kontrolleres først og fremst gjennom 
interaksjonene mellom artene istedenfor gjennom 
det fysiske miljø. Se: Ecological succession. 
 
BIOTIN: Biotin, vitamin i vitamin B komplekset 
som fungerer som et coenzym for forskjellige 
enzymer som katalyserer innlemmelsen av 
karbondioksid i forskjellige stoffer. Biotin produ-
seres normalt av tarmbakteriene hos dyr.   
 
BIOTOME: Se: Infrapopulation. 
 
BIOTOPE: (1) Biotop (miljø), den minste geo-
grafiske enheten i biosfæren eller habitatet som 
kan fornuftig avgrenses gjennom et sett av 
miljøfaktorer, dvs. er relativt uniform i klimatiske, 
jordbunns og biotiske faktorer, og som har en 
spesiell type fauna og flora (Se: Biota); et lite 
(autonomt) karakteristisk og enhetlig område som 
er naturlig avgrenset fra andre slike områder og 
der alle fauna- og floraelementene er tilpasset 
miljøet de lever i. Biotop betraktes av mange som 
den minste underenheten i et habitat, mens 
andre refererer til biotop som habitater av stor 
eller meget stor størrelse og okkupert av et 
naturlig samfunn. Grensen mellom disse termer 
er ikke klare, men uansett, en biotop 
karakteriseres ofte gjennom sin spesielle biota, 
spesielt vegetasjonstypen. Organismene som er 
karakteristiske for en biotop, utgjør et økologisk 
samfunn eller biocoenose; (2) Det sted en 

parasitt eller patogen art lever i en vert (men 
anbefalte termer lokalitet eller site). Se: 
Biocoenosis, Habitat, Locality, Niche og Site. 
 
BIOTOPOGRAPHIC UNIT: Biotopografisk enhet, 
et lite habitat med en karakteristisk topografi som 
er dannet gjennom organismenes egne aktivi-
teter, f.eks. en maurtue, eller en enhet som 
gjennom sin særegenhet representerer et distinkt 
mikromiljø for levende organismer. 
 
BIOTROPHIC: Biotrofisk, parasitt (biotrof) som 
får sin næring fra vevene til sin levende vert, en 
assosiasjon hvor cellene til begge partnere 
overlever da det forekommer en konstant tilgang 
på næring. En biotrof er avhengig av næring fra 
sin levende vert som kilde til næringsstoffer. Se: 
Biophagous, Biotrophic symbiosis og Parasitism. 
 
BIOTROPHIC SYMBIOSIS: Biotrofisk symbiose, 
symbiose hvor en symbiont bruker sin levende 
partner som næringskilde. Se: Necrotrophic 
symbiosis. 
 
BIOTURBATION: Blandingen, omrøringen eller 
oppvirvlingen av sand, gjørme eller andre former 
for sedimenter pga. aktivitetene til levende 
organismer, f.eks. som skyldes organismenes 
graving (huler), vandringer (spor) eller nærings-
opptak. 
 
BIOTYPE (Biovar): (1) Livstype; (2) Innen gene-
tikk, biotype, én eller flere genetisk identiske 
(samme genotype) eller meget like individer 
innen en art; organismer som deler de samme 
genetiske karakterer; (3) Innen mikrobiologi, en 
intraspesifikk kategori, variant eller underart, 
(fysiologisk) rase eller serotype, som kan 
adskilles på sine biokjemiske karakterer, dvs. på 
fysiologiske, biokjemiske, metabolske eller pato-
gene egenskaper og spesialiseringer. Termen 
biovar skal i henhold til ICNB, erstatte biotype. 
Se: ICNB og Serotype. 
 
BIOVULAR: Toegget, nedstammet fra to egg 
(ova); broderlige tvillinger.  
 
BIOZONE: (1) Biosone, det totale utbredelses-
område en art har ved en gitt tid; (2) Biostrati-
grafisk enhet som omfatter alle strata som er 
avsatt i løpet av forekomsten av en spesiell fossil. 
Termen var opprinnelig foreslått som en 
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geologisk tidsenhet. Se: Biochron og Biostrati-
graphy.  
 
BIPARASITIC: Bioparasittisk, parasitter som 
parasitterer på parasitter. Se: Autoparasite. 
 
BIPARENTAL: Relatert til eller som stammer fra 
to foreldre. 
 
BIPARENTAL CROSS: Se: Triparental cross. 
 
BIPARENTAL INHERITANCE: Se: Uniparental 
inheritance. 
 
BIPARIETAL: To-vegget, med to skillevegger. 
 
BIPARTITE (Bifid): Todelt, tvedelt, tosidig; det å 
ha to distinkte deler.   
 
BIPAROUS (Ditokous): (1) Som produserer to 
unger (egg) per fødsel (i et enkelt kull; Se: 
Uniparous og Multiparous); (2) Som har hatt kun 
ett tidligere kull (Se: Parity, Multiparous, Pluri-
parous og Uniparous). 
 
BIPECTINATE: Det å ha en serie tenner lik en 
kam; grener langs to sider. 
 
BIPED (Bi-pedal): To-fotet, to-legget, tobent dyr, 
det å benytte kun to ben som den ordinære måte 
for terrestrisk bevegelse.  
 
BIPEDAL (Bipedalism): Tobent, det å kunne sto 
opp og gå oppreist på to ben. Fugler og men-
nesket er tobent.  
 
BIPENNATE: (1) Tovinget; (2) Av eller relatert til 
en muskel med en sentral sene som fibrene 
strekker seg mot fra hver side lik fjærstrålene 
(rami) på en fuglefjær.  
 
BIPINNATE: (1) Dobbeltfinnet; (2) Det å ha 
blader som selv er oppdelt i to mindre blader 
(pinnate leaves). 
 
BIPINNARIA (LARVA): Bipinnaria, frittsvøm-
mende planktonisk larve hos sjøstjernene som er 
avledet fra en «auricularia», men som avviker fra 
den ved sine to cilierte bånd som brukes til 
bevegelse og fødeopptak. Se: Auricularia (larva) 
og Dipleurula.   
 

BIPOD: Det å ha ett par ben (legs). 
 
BIPOLAR: (1) Bipolar, det å ha to kjønn (gender) 
i et paringssystem, enten gameter eller både 
individer og gameter; (2) Bipolar (forvirring; 
disorder), manisk-depressiv sykdom med store 
humørsvingninger (Se: Mania og Multipolar). 
 
BIPOLARITY: (1) Innen genetikk, bipolaritet, til-
fellene da begge DNA-trådene gjennomgår 
genetisk transkripsjon ved forskjellige regioner; 
(2) Innen biogeografi, forekomst av arter eller 
former på både den nordlige og den sørlige 
halvkule, men ikke i de mellomliggende ekva-
toriale områdene. 
 
BIRADIAL SYMMETRY: Biradial symmetri, et 
arrangement av kroppsdelene hos et dyr slik at 
tilsvarende deler er lokaliserte på hver side av en 
sentral akse og slik at hver av de fire sidene er lik 
den på den motsatte side, men forskjellig fra den 
nærliggende side. Se: Bilateral symmetry, Radial 
symmetry og Symmetry  
 
BIRAMOUS: Som er to-grenet, det å bestå av 
eller bære vedheng med to grener (branch, 
ramus) i kontrast til å ha kun én gren. Se: Uni-
ramous. 

BIRCH: (1) Bjørk, bjerk, birk, slekten Betula i 
bjørkefamilien (Betulaceae) som omfatter løvfel-
lende trær og busker. Fire arter i slekten 
forekommer i Norge: Hengebjørk, lavlandsbjørk 
(Betula pendula), vanlig bjørk, dunbjørk, libjørk, 
hvitbjørk (Betula pubescens), fjellbjørk, arktisk 
bjørk (Betula pubescens (= tortuosa) ssp. 
czerepanovii) som regnes som en variant av 
vanlig bjørk, og dvergbjørk (Betula nana), en 
buskvekst som sjelden blir over 1 m høy; (2) Ris, 
gi ris. 

BIRD: (1) Fugl, fuglevilt, rype. Fugler er vingete, 
varmblodige vertebrater med fjær som går på to 
ben og legger egg. Tilsvarende pattedyr har de et 
komplett, dobbelt sirkulasjonssystem (Se: Birdie); 
(2) Jente, kjei.  
 
BIRD CHERRY: Hegg, heggebær (Prunus 
padus), løvtre i rosefamilien (Rosaceae) som 
vokser over hele landet. Prunus er et gammelt 
navn på plommetre, padus var navnet på en busk 
i gamle Hellas. Fjellhegg (Prunus padus ssp. 
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borealis) er en nordlig underart av hegg, med 
lodne kvister og skudd og med blader som har 
brune hår på undersiden av bladplaten. Hegg-
spinnmøll (Yponomeuta evonymella) spiser 
enkelte år opp alle bladene på heggen og kler 
trærne inn i spinn. Blomstrene sitter flere i lag på 
en 10 - 15 cm lang stilk og er hvite med sterk og 
nydelig aromatisk duft, og som senere blir til 
sorte bær av ertestørrelse med en sten i midten. 
 
BIRDIE: Liten fugl. Fugler (birds) er medlemmer i 
virveldyrklassen fugl (Aves), den største gruppe 
av landvirveldyr, karakterisert ved fjær, varm-
blodighet, forlemmer modifisert til vinger, lunger 
og hunner som legger egg. Se: Bird. 
 
BIRDY: (1) Fugle-lignende; (2) Fuglerik, spesielt 
av fugl som det jaktes på; (3) Hund dyktig på å 
spore opp jaktbar fugl. 
 
BIRD SANCTUARY: Fuglereservat, område hvor 
alle fugler, reir, egg og unger er fredet og 
beskyttet. 
 
BIRD STRIKE: Fuglekollisjon, kollisjoner mellom 
flyvemaskiner og fugl der flyene er spesielt utsatt 
ved letting og landing på selve flyplassene. 
(Første fly-fugl kollisjon i Norge med tap av 
menneskeliv, var mellom en F-5 Frihetsjager og 
en sildemåke på Lista flystasjon.)  
 
BIRKELAND-EYDE PROCESS: Birkeland-Eyde 
prosessen, en metode for å fiksere nitrogen fra 
atmosfæren på gjennom å la luft passere 
gjennom elektriske utladninger som medfører 
produksjon av nitrogenoksider. 
 
BIRTH: (1) Begynnelse, start; en som er født 
(beginning, start); (2) Karakterene eller de beting-
elsene man mottar fra ens forfedre (ætt); adelig, 
fornem eller høy status, tilstanden som resultat 
av å være født på et gitt sted og tid, eller i en 
spesiell familie (extraction, lineage); (3) Fødsel, 
herkomst, byrd, fødselen og adskillelsen av et 
avkom fra morens kropp (Se: Parturition), eller 
forholdene og betingelsene knyttet til en slik 
hendelse. Både vivipare og ovivivipare dyr føder 
unger. Hos vivipare (levendefødende) dyr får 
embryoet næring fra moren gjennom morkaken 
(placenta) eller på annen måte (pungdyr). I 
ovovivipare dyr klekkes de befruktede eggene i 

morens ovidukt uten at de får noe spesiell næring 
fra morens vev eller blod. Se: Pregnancy. 
 
BIRTH CONTROL (Contraception): Fødsels-
kontroll, det å unngå graviditeter på en måte som 
(normalt) ikke hindrer seksuelle aktiviteter. 
Fødselskontroll omfatter både naturlige (f.eks. 
rytmemetoder basert på menstruasjonssyklus 
eller avbrutt samleie) og kunstige metoder (f.eks. 
pillen, angrepillen, kondom, spiral, pessar eller 
sterilisering).   
 
BIRTH RATE (Natality): Fødselsrate, raten en 
gitt art eller populasjon produserer avkom, uttrykt 
som antall fødsler per tidsenhet i relasjon til det 
totale antall individer. For mennesket er fødsels-
raten ofte uttrykt som antall fødsler per år per 1 
000 i den totale populasjon, eller i gjennomsnitt 
per hunn i en populasjon per tidsenhet (= 
natalitet). Fødselsraten til en art benyttes som 
mål på artens reproduksjonsevne (fekunditet). 
Se: Fer-tility, Fecundity og Natality. 
 
BIS: To ganger, en gang til. 
 
BISECT: (1) Halvere, eller skjære gjennom; (2) 
Vegetasjons- og jordprofil som viser den naturlige 
utbredelsen av vekstene over og under bakken; 
jordbunnen og plantene som vist i et jordprofil 
som går helt ned til de dypeste planterøttene. 
 
BISERIAL: (1) Side ved side; arrangert i to serier 
eller rekker; (2) Korrelasjonen mellom to sett av 
målinger (data), der ett sett er begrenset til én av 
to verdier. 
 
BISETOSE: Det å ha to stive børstehår på 
kroppen.  
 
BISEXUAL: (1) Biseksuell, tokjønnet, tvekjønnet, 
hermafroditt; individ som har både hannlige og 
hunnlige reproduksjonsorganer og produserer 
både hannlige og hunnlige gameter; (2) Blomst 
som har både hannlige og hunnlige reproduk-
sjonsorganer; (3) Organisme, generasjon eller 
populasjon der to kjønn opptrer, både funk-
sjonelle hanner og hunner i motsetning til 
uniseksuelle partenogenetiske populasjoner eller 
generasjoner (Se: Gonochoristic); (4) Biseksuell, 
bifil, seksuell tiltrekning eller adferd rettet mot 
både menn og kvinner (hanner som hunner) eller 
uansett kjønn eller genderidentitet (= pansex-
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uality; panseksualitet). Se: Hermafrodite og Uni-
sexual. 
 
BISMUTH (Bi): Vismut, hvitt til svakt rosa 
krystallinsk metall som hører til gruppe V med 
atomnummer 83 i det grunnstoffenes periode-
system, atommasse (u) 208,98, smeltepunkt 
271,3oC og kokepunkt 1 560oC. Bare kvikksølv 
har en lavere varmeledningsevne enn vismut 
blant metallene. Blyfrie vismut legeringer brukes 
innen kosmetikken og til å lage medisinske 
preparater. 
 
BISPORANGIATE: Blomst (flower) eller kongle 
(cone) som produserer både megasporer og 
mikrosporer. De fleste blomster er bisporangiate.  
 
BISTOURY: Skalpell, kirurgisk kniv med et mer 
eller mindre langt, smalt, rett eller buet blad med 
en skarp eller stump spiss.   
 
BISULCATE: Det å bære to furer, groper eller 
renner (sulci). 
 
BIT (Binary digit): (1) Bete, stump, stykke; (2) 
Bit, den fundamentale, kvantitative informasjons-
enhet i digitale computere og som gir et todelt 
(binært, ja eller nei, 0 eller 1) valg. Bit er derfor 
den minste enheten av informasjon i computere 
og den minste lagringsenheten. 
 
BITE: (1) Bitt, biting; bite, bite på; (2) Stikk, 
insektstikk; stikke; (3) Etse, etsing; svi; (4) Matbit, 
en munnfull.   
 
BITING HOUSE FLY: Vanlig stikkflue (Stomonyx 
calcitrans). 
 
BITING LOUSE (pl. Lice): Fuglelus, pels- og 
fjærlus innen gruppen Mallophaga. 
 
BITING MIDGES: Knott, smekke, smikke, 
blodsugende insekter i familien sviknott (Cerato-
pogonidae). I verden er det beskrevet ca. 5 000 
arter, i Norge er ca. 75 arter funnet. Noen arter er 
blodsugere, noen er aktive rovdyr som driver jakt 
på andre små insekter. Sviknottene klekkes i 
fuktig jord og er særlig tallrike i myrområder. 
Særlig slekten Culicoides har flere arter som biter 
mennesket og kan være meget plagsomme. 
 

BITTER: (1) Bitter, bitende; skarp, besk smak 
eller lukt; (2) Føle eller vise sinne eller ergrelse 
på grunn av en følelse av urettferdig behandling 
eller dårlige opplevelser. 
 
BITUMEN: (1) Bitumen, jordbek, asfalt (asphalt); 
(2) Enhver blanding av hydrokarboner (lik tjære) 
som forekommer naturlig sammen med diverse 
ikke-metalliske derivater, eller som er et rest-
produkt etter raffinering (destillasjon) av råolje. 
 
BIUNCINATE: Det å ha to haker, kroker.   
 
BIVALENT (Disome): (1) Innen genetikk, 
bivalent, dobbel, den enheten (tetrad) som dan-
nes gjennom paring av to homologe kromo-
somer under meiosens profase; et par komplett 
homologe (homomorphic bivalents) eller delvis 
homologe (heteromorphic bivalents) kromosomer 
som pares gjennom den første meiotiske deling. 
Antall bivalenter per celle korresponderer normalt 
til halvparten av det somatiske kromosomantall i 
diploide arter (eller genom-allopolyploide arter). 
Dannelsen av bivalenter forutgår reduksjonen i 
det somatiske kromosomantall og assorteringen 
(som er tilfeldig) under adskillelsen (segresjonen) 
av de som er paret. Trivalente, kvadrivalente, etc. 
kromosomer refererer til tre, fire eller flere 
homologe kromosomer som pares og assosieres; 
(2) Innen kjemi, det å ha en valens på 2. (Se: 
Valency).  
 
BIVALVED (Clamlike): Toskallet, det å ha to 
skall eller skjell (valves), vanligvis med et skall-
lås imellom disse som kan åpnes for inntak av 
føde og lukkes for beskyttelse. (En bivalve er et 
medlem i klassen Bivalvia (= Pelecypoda, Lamel-
libranchia), som omfatter muslinger som popu-
lært kalles skjell. 
 
BIVARIANT: (1) I stand til dobbel variasjon; (2) 
Bivariant, som har to frihetsgrader, brukt om et 
system der antall komponenter tilsvarer antall 
faser. Bivariance, det å være bivariant; (3) Innen 
matematikk, som har to uavhengige variabler. 
  
BIVARIATE ANALYSIS: Bivariat analyse, simul-
tan analyse av to variabler. Ved en slik analyse 
undersøkes det om det forekommer en assosia-
sjon mellom variablene og i tilfelle, styrken på 
relasjonen, eller om det er forskjeller mellom to 
variabler og forskjellens signifikans. 
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BIVARIATE DISTRIBUTION: Bivariat fordeling, 
frekvensfordeling eller sannsynlighetsfordeling 
der dataene er klassifisert i henhold til to 
variabler. Se: Binomial distribution, Normal distri-
bution og Poisson distribution. 
 
BIVITTATE: Det å ha et par av langsgående 
(longitudinelle) striper. 
 
BIVOLTINE (Digoneutic): (1) Bivoltin, det å 
produsere to generasjoner eller kull i én sesong 
(f.eks. hos silkeormer); (2) Det å ha to gene-
rasjoner i løpet av ett år, en sommergenerasjon 
uten diapause og en vintergenerasjon med 
diapause (f.eks. hos insekter). Se: Diapause, 
Multivoltine og Voltine. 
 
BKD: Se: Bacterial Kidney Disease. 
 
BLACK CURRENT: Solbær (Ribes nigrum), en 
art i ripsfamilien (Grossulariaceae) som har bær 
meget rike på C-vitaminer. Ved krysning av 
solbær og stikkelsbær får man jostabær. Se: 
Goosberry. 
 
BLACK FEVER: Se: Rocky Mountain spotted 
fever. 
 
BLACK FLY FEVER: Sykdomssyndrom forår-
saket av bitt fra knott (Simuliidae). 
 
BLACK DEATH: Se: Plaque. 
 
BLACK DISEASE (Infectious necrotic hepa-
titis): Gassgangren, malignt ødem, akutt giftig og 
farlig sykdom for sau og kveg (av og til svin), 
forårsaket av en leverinfeksjon med bakterien 
Clostridium novyi (ofte i forbindelse med invasjon 
av leverikter).  
 
BLACKFLIES (Buffalo gnats): Knott, insekter i 
familien Simuliidae, en familie av kraftig bygde 
mygg med larver som utvikler seg i rennende 
vann. Omtrent 50 arter er kjent i Norge. Hunnene 
til mange knottarter er blodsugere, der tuneflua 
(Simulium truncatum) er et godt eksempel. Andre 
arter kan spre parasitter som kan gi medføre 
alvorlige sykdommer, for eksempel rundmarker 
som gir elveblindhet i Afrika (Se: Onchocerci-
osis). På Vestlandet brukes betegnelsen knott 
om den mindre sviknotten (smekke, smikke) som 
tilhører en annen artsrik familie (Cerato-

pogonidae) av små mygg. Noen arter er blod-
sugere, men ikke alle da noen jakter på små 
insekter. Sviknottene klekkes i fuktig jord og er 
særlig tallrike i myrområder. Sviknott familien 
omfatter omtrent 5 000 arter i verden, det er til nå 
registrert ca. 75 arter i Norge. 

 
BLACK GILL DISEASE: Sykdom hos bl.a. kreps 
og reker som skyldes infeksjon med Fusarium 
solani. Sykdommen gir sorte flekker og nekrose. 
 
BLACK GROUSE: Orrfugl (Lyrurus tetrix), art av 
skoghøns (Tetraonini) i fasanfamilien (Phasian-
idae) i ordenen hønsefugler (Galliformes). Han-
nen kalles «orrhane» eller «orre», hunnen 
«orrhøne», avkommet «kylling». Orrfugl inngår i 
begrepet skogsfugl som også omfatter storfugl 
(Tetrao urogallus) og jerpe (Bonasa bonasia), 
dvs. skogsfugl er et samlebegrep for store vill-
fugler som ikke er rovfugler. Orrfugl har 
kjønnsdimorfisme da kjønnene har svært ulik 
fjærdrakt, hannen er også betydelig større enn 
hunnen. Hybridisering med storfugl er vanlig, og 
også med lirype (Lagopus lagopus), og av og til 
også med fjellrype (L. mutus) og jerpe. Det er 
beskrevet sju underarter av orrfugl. Se: Caper-
caillie. 
 
BLACKHEAD (Histomonosis, Infectious ent-
erohepatitis): Dødelig sykdom hos kalkun-
kyllinger, fasaner og kyllinger forårsaket av 
protozoen Histomonas meleagridis. Protozoen 
overføres hovedsakelig ved hjelp av rundmarken 
Heterakis gallinae. Fuglene blir infisert ved å 
spise rundmarkegg i avføring fra infiserte fugl. 
 
BLACK HOLE: Svart hull, astronomisk struktur 
med et så sterkt gravitasjonsfelt at den 
relativistiske krummingen til rommet rundt det 
forårsaker at hullet er lukket slik at hverken 
partikler eller fotoner kan unnslippe. Det som 
skjer inni hullet er for alltid skjult for ytre 
observatører (Se: Event horizon). Teorien sier at i 
sentrum av et svart hull øker gravitasjonen til 
uendelige størrelser, og fordi at gravitasjonsfeltet 
manifesterer seg selv som en krumning av rom-
tiden, vil denne økende gravitasjonen bli fulgt av 
en rom-tid vridning mot uendelige størrelser. 
Matematikere refererer til dette fenomenet inni 
svarte hull som singulariteten i tid-rom dimen-
sjonen, der en antar at tid og rom opphører. Selv 
om gravitasjonen er den svakeste kraften i 
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naturen kan bestemme ikke bare skjebnen til de 
enkelte objekter på himmelen, men til hele 
kosmos. Det er særlig meget store stjerner som 
danner svarte hull når de eksploderer som 
supernovaer en eller annen gang i løpet av sin 
utvikling og danner en kjerne som gjennomløper 
en fullstendig kollaps pga. gravitasjonen. Svarte 
hull kan påvises gjennom sitt gravitasjonsfelt. 
Man antar at svarte hull finnes nært sentrum av 
enkelte galakser, bl.a. vår galakse, melkeveien.  
 
BLACKLEG (Black quarter): (1) Miltbrannem-
fysem, raslesyke, infeksjon av dyr (f.eks. kveg) 
med jordbakterien Clostridium chauvoei. Infek-
sjonen skjer antagelig via tarmen og blodbanen 
(Se: Clostridial diseases); (2) Bedrager, svindler, 
en som spiller og bedrar (swindler); (3) Streike-
bryter (scab). 
 
BLACK MUD: Svart gjørme, gytje, dynn; svart 
materiale som forekommer under sedimentene i 
innsjøer og elver. Den svarte fargen skyldes 
forekomst av metall sulfider.  
 
BLACK SPOT DISEASE: Svartprikksyke, svart-
prikksyke på marine fisk som forårsakes av 
iktene Cryptocotyle lingua, C. concava og 
Neascus spp. der larvene (cercariene) trenger 
inn under huden på fisken, f.eks. torsk, og 
omdanner seg til en infektiv metacercarie. 
Prosessen medfører reaksjoner i fiskehuden som 
skaper melanin-dannelser rundt den encysterte 
parasitten slik at fiskehuden får en svart prikk 
rundt hver encysterte metacercarie. Torskehud er 
gjerne ganske svartprikket i hoderegionen, det er 
altså ikke naturlige prikker, men forårsaket av en 
parasitt. For C. lingua er strandsnegl (Littorina 
littorea) første mellomvert. Det voksne stadiet til 
iktene finnes i tarmen til varmblodige dyr som fugl 
og pattedyr, deriblant mennesket, som infiseres 
gjennom fisk der metacercariene ikke ble drept 
under kokingen eller stekingen av fisken.   
 
BLACK TYPHUS (Bolivian haemorrhagic 
fever): Virussykdom (Arenaviridae, Machupo 
virus) som overføres fra gnagere til mennesket, 
særlig i Bolivia. 
 
BLACK VOMIT: Se: Yellow fever. 
 
BLACKWATER: Vann rikt på humussyrer og 
med lavt næringsinnhold. 

BLACKWATER FEVER: En form for malaria 
forårsaket av Plasmodium falciparum. 
 
BLADDER: (1) Belg, blære, hul elastisk sekk fyllt 
med luft eller væske; (2) Urinblære, organ hvor 
metabolske avfallsstoffer lagres; (3) Svømme-
blære hos fisk, et hydrostatisk organ der luft 
produseres og lagres. 
 
BLADDERWORM: Blæremark, blære-lignende 
larvestadium av en bendelmark som opprinnelig 
var trodd å være en egen art da den ble funnet i 
en annen vert enn den voksne marken. De lever 
og vokser i musklene til mellomverten og blir 
kjønnsmoden i sluttverten når den eter infisert 
kjøttm med blæremark. Se: Cysticercus. 
 
BLADE: (1) Blad, spesielt et gressblad eller blad 
på en urt; enhver bred eller avflatet del av en 
plante (eller alge) som til forskjell fra stilken, øker 
det fotosyntetiske overflatearealet; (2) Noe som 
ligner et planteblad, f.eks. et vifteblad, turbinblad, 
propellblad eller åreblad; (3) Skulderblad, skul-
derbenet; (4) Meget energisk, flott ung mann; (5) 
Knivblad, sverdblad, sagblad, barberblad, den 
skarpe, skjærende, kuttende delen av en kniv, 
sverd, sag eller barberhøvel. 
 
BLANCH: (1) Bleke, blekne; gjøre hvit, bli hvit; 
(2) Skålde, koke ut. 
 
BLAST: (1) Vindkast, blåst; (2) Sprengning, spr-
enge, lufttrykkbølge; (3) Sott, landeplage, smitte; 
svie, ødelegge; (4) BLAST (Basic Local Aligment 
Search Tool), computerprogram for å påvise 
tilsvarende nukleotid- eller protein sekvenser i 
sekvensdatabaser.  
 
BLASTEA: Hypotetisk forløper for alle meta-
zoene; antatt derfor da en blastula er et felles 
stadium i utviklingen av alle høyere virvelløse 
dyr. Se: Blastula og Metazoa. 
 
BLASTEMA: Blastema, kimvev, knoppen eller 
vevet hvor regenerasjon kan foregå med 
dannelse av organer eller organdeler, f.eks. 
dannelse av en ny lem. Antatt å bestå av 
udifferensierte celler (pluripotente); i enkelte 
organismer er det indikasjoner på at blastemaer 
kan opprettholde et «minne» om opprinnelsen til 
vevet. Blastemaer forekommer særlig i de tidlige 
faser i en organismes utvikling slik som i 
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embryoer, men som nevnt, også ved regene-
rasjon av vev. Se: Ooblastema. 
 
BLASTO-: Prefiks som betyr knopp, skudd. 
 
BLASTOCEPHALON: Hodet til et embryo. 
 
BLASTOCHEME: Reproduksjonsknopp hos vis-
se meduser (maneter).   
 
BLASTOCHOROUS: Som spredes ved hjelp av 
skudd, utløpere (offshoots, runners). (Term 
spesielt benyttet i Tyskland.) 
 
BLASTOCHYLE: Væsken som forekommer i et 
blastocoel. Se: Blastocoel. 
 
BLASTOCOEL: Blastocoel, blastocøl, det 
primære hulrommet i en blastula, rommet som 
dannes inne i celleklumpen hos de dyr som 
danner en blastula under den embryonale 
utviklingen ved slutten av eggdelingen. Hul-
rommet er væskefylt. Se: Blastochyle, Blasto-
derm, Blastula og Cleavage. 
 
BLASTOCYST: (1) Blastocyste, embryoet i det 
stadiet (hos pattedyr) som implanteres i uterus-
veggen. Blastocysten består av en tynnvegget 
hul klokke-formet struktur (Se: Trophoblast) som 
er fra 100 - 1 000 celler stor, avhengig av art; (2) 
Den bakre blæren hos en metcestode (Trypan-
orhynca) som kroppen kan trekkes inn i.  
 
BLASTOCYTE: Blastocytt, enhver udifferensiert 
embryonisk celle. 
 
BLASTODERM: Blastoderm, cellelaget som 
omgir det sentrale hulrommet i en blastula. Se: 
Blastocoel og Blastula.   
 
BLASTOGENESIS: Blastogenese, aseksuell re-
produksjon via knoppskytning. Se: Gemmation. 
 
BLASTOGENIC: Det som har opprinnelse i 
kimcellene. Se: Germ cell, Germ plasm og Germ 
line. 
 
BLASTOKINESIS: Blastokinese, embryoets be-
vegelser i egget under utviklingen. 
 
BLASTOMERE: Blastomer, kløvningscelle, del-
ingscelle, de store udifferensierte cellene under 

delingsfasen etter befruktningen, men før 
gastruleringen; en celle i en meget tidlig fase (de 
første celledelingene) i utviklingen av en zygote. 
Cellenes størrelse kan variere, der de største 
heter makromerer, de minste, mikromerer. Se: 
Cleavage, Gastrulation og Mesomere. 
 
BLASTOMYCOSIS: Blastomykose, akutt og 
kronisk soppsykdom (mykose) på mennesket og 
dyr (f.eks. hunder), forårsaket av Blastomyces 
dermatitidis som forekommer i Nord-Amerika, 
Afrika og Israel. Infeksjon skjer gjennom inhal-
ering av sporer fra soppen. 
 
BLASTOPHORE: Plastopor, den munn-lignende 
åpningen på overflaten av et embryo i gastru-
lasjonsstadiet. Hos dyr formes enten munnen 
(Protostomia, den første munnen) eller anus 
(Deuterostomia, den sekundære munnen) fra 
blastoporen (disse to gruppe-termene benyttes til 
klassifikasjon av de bilaterale dyrene). Se: Anus, 
Embryo og Gastrulation. 
 
BLASTOSPHERE: Se: Blastula. 
 
BLASTOZOOID: Blastozooid, ett dyr (zooid) i en 
koloni produsert gjennom aseksuell knopp-
skytning (budding). Se: Budding og Oozooid. 
 
BLASTULA (Blastosphere): Blastula, hul celle-
ball som forekommer tidlig i den embryonale 
utvikling og utgjør det tidligste embryonale 
flercellede stadium av et befruktet egg hos dyr 
som dannes etter celledelingene og like før 
gastrulasjonen og den videre vevs- og organ-
dannelsen (Se: Organogenesis). Blastulaen 
likner en hul ball med celler (blastomerer) under 
deling lik en vegg rundt et sentralt hulrom (Se: 
Blastocoel). Hos virveldyr danner blastula en 
skive (blastodisc) på overflaten av en plomme, 
hos pattedyr kalles blastulaen, blastocyste. Se: 
Blastocoel, Blastocyst, Gastrula og Morula. 
 
BLASTULATION: Blastulasjon, viser til den em-
bryonale utvikling. Se: Blastula, Gastrula og Mor-
ula. 
 
BLAT: Raute, breke, mekre. 
 
BLAZE: (1) Flamme, kraftig brann, utbrudd; (2) 
Sterkt lys; lysning. 
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BLEAK: (1) Kald, bitende, råkald (cold, raw); (2) 
Ødslig; (3) Naken, bar, forblåst, åpen for 
elementene; ufruktbar og gold; (4) Deprimerende, 
trist, dyster, nedtrykt, sturen (depressing, gloomy, 
somber); (5) Som mangler liv, varme og godhet; 
meget streng (austere, grim). 
 
BLEB: Vable, blære, boble, blemme; liten fili-
pens. 
 
BLEND: (1) Blanding, blande seg, gå (gradvis) 
over i hverandre; blande eller mikse forskjellige 
substanser slik at substansene ikke kan skilles 
fra hverandre (mix); (2) Kombinere forskjellige 
elementer til en enkelt enhet, et integrert hele; (3) 
Innen lingvistikk, ord som er dannet ved å 
kombinere deler av andre ord. 
 
BLENDING INHERITANCE: Blandet arv, en 
tidligere teori for arv av karaktertrekk der 
karakterene hos foreldrene blandes i avkommet 
til en mellomting mellom foreldrene, og uten noe 
markert skille også i de senere generasjoner. 
Mendels arvelover viste at dette ikke fore-
kommer (Se: Mendel). Gjennom krysningsforsøk 
ble det vist at en slik blanding av egenskaper, 
skyldes codominante alleler og polygener. 
Allelene opprettholder sine egenskaper og identi-
tet gjennom suksessive generasjoner. Se: 
Particulate inheritance. 
 
BLEPHAROPLAST (Basal body, Basal gran-
ule, Kinetosome): Blefaroplast (eldre term), 
basalkorn i en flagellat (Se: Granule); protein-
struktur ved basis av en eukaryotisk undulipod-
ium (cilium eller flagell) som tjerner som vekst-
senter for de axoneme mikrotubulene. Se: Basal 
body. 
 
BLIGHT: (1) Agens eller handling som skader 
eller ødelgger verdien av noe, eller hindrer en 
suksess; (2) Generelt, term som viser til en rekke 
forskjellige plantesykdommer, spesielt soppsyk-
dommer på planter, som melduggsopper (sekk-
sporesopper, Erysiphales), eller meldrøye (Clavi-
ceps purpurea) som er en sekksporesopp (men 
ikke melduggsopp). 
 
BLIND: (1) Blind, ikke i stand til å se med 
øynene, eller det å ha mindre enn 1/10 av 
normalt syn ved bruk av optimale linser (sight-
less). Blind spot, den blinde flekken, stedet der 

den optiske nerven og blodårene passerer 
gjennom øyets netthinne (retina). På det stedet 
dannes intet visuelt bilde da det ikke finnes 
lysfølsomme celler i det området; (2) Blindtest, 
noe som utføres uten fordommer, bakgrunns-
informasjoner, erfaring eller forberedelser; (3) 
Ikke i stand til eller uvillig til å oppfatte, dømme 
eller forstå; (4) Blind tro, blind sjanse, blindt valg, 
ikke basert på fornuft eller bevismateriale; 
betingelsesløst, blind loyalitet; (5) Blendet, 
formørket, skjult for synet (covered); (6) Blind 
passasje, noe som er lukket i den ene enden, 
som har bare én åpning, utgang (f.eks. en 
stikkontakt), eller ingen åpning for lys eller 
passasje (f.eks. blindvegg); (7) Ukontrollert, 
umåteholden; blind vold; (8) Innen botanikk, som 
mangler et vekstpunkt, eller som produserer blad 
isteden for blomster eller frukt (blindknopp).  
 
BLISTER: (1) Blemme, hevelse, vable, liten 
blære (vesicle, pustule) på huden som er fylt med 
en klar eller blodfarget væske; (2) Spansk flue. 
 
BLIZZARD: Snøstorm, meget kald og sterk vind 
kombinert med snøfall. 
 
BLOAT: Blåse opp, svulme opp; det å gjøre eller 
bli oppsvulmet; tykk av væske eller gass.  
 
BLOCKAGE: Se: Obstruction. 
 
BLOCK DIAGRAM: (1) Innen geologi, blokk-
diagram, tredimensjonalt perspektiv som viser 
topografiske trekk; en blokk av jordskorpen som 
viser geologiske strukturer; (2) Diagram som 
viser i en skjematisk geometrisk form med 
figurerer, linjer og piler det generelle arrangement 
av komponentene i et komplekst system, f.eks. 
en industriell prossess eller de elektroniske 
komponentene eller delene i et program 
 
BLOCKING ANTIBODY: Antistoffer som inhib-
erer reaksjonen mellom antigen og andre 
antistoffer eller sensitiviserte T-lymfocytter. 
 
BLOOD: (1) Slekt, ætt; (2) Blod, det flytende 
«vevet» som fyller blodåresystemet og sirkulerer 
gjennom kroppens arterier, kapillærer og vener 
hos virveldyr pga. hjerteslagene og de musku-
lære aktivitetene. Blod omfatter blodceller, blod-
plater, proteiner, salter, hormoner og oppløste 
gasser. Blodet utgjør et transportmedium for 
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oksygen og energi (mat) til de enkelte cellene, og 
transporterer karbondioksid og kjemiske avfalls-
stoffer fra cellene, dvs. respirasjonsgasser, meta-
bolitter og andre ekskresjonsprodukter. Blodet 
frakter også hormonene rundt i kroppen og er 
også viktig ved immunitetsreaksjonene gjennom 
transporten av celler og antistoffer som angriper 
fremmede organismer, og ved blodkoagulering 
når vevsskader oppstår. Hos mennesket utgjør 
blodet 5 % av kroppsvekten og omfatter ca. 5,5 
liter hos en gjennomsnittlig voksen. Blodet hos 
pattedyr består av en fargeløs gjennomskinnelig 
væske (blodplasma: Omfatter serum, fibrin og 
diverse blodlevringsfaktorer) som inneholder 
mikroskopiske celler av tre hovedtyper: Røde 
blodlegemer (erytrocytter: 5 millioner per mm3, 
der den røde fargen skyldes hemoglobinet) som 
utgjør ca. halvparten av blodets volum, hvite 
blodlegemer (leukocytter: 7 000 per mm3) som 
omfatter forskjellige typer (granulocytter (72 %) 
og agranulocytter, dvs. lymfocytter (24 %) og 
monocytter (4 %)) og som beskytter og reparerer 
kroppsskader, og blodplater (thrombocytter: 250 
000 per mm3) som er avgjørende for selve 
blodlevringen. 
 
BLOOD CELL (Blood corpuscle): Blodcelle, 
enhver celle som sirkulerer i blodsystemet. Hos 
virveldyr forekommer det to hovedtyper: Hvite 
leukocytter, som forhindrer sykdommer, og røde 
erytrocytter, som inneholder hemoglobin. Erytro-
cytter forekommer hos virveldyr, leukocytter hos 
både virveldyr og virvelløse dyr. Leukocyttene 
omfatter tre typer hos virveldyr: (a) Lymfocytter, 
små amøboide, ikke-fagocytotiske celler, som 
lager eller frakter antistoffer, (b) monocytter, store 
fagocytotiske celler som vandrer i vevene og som 
eter mikroorganismer, og (c) polymorfer (poly-
morfonuklære leukocytter eller granulocytter), 
fagocytotiske celler med fliket (lobet) kjerne og 
granulært cytoplasma, som også invaderer vev 
og eter mikroorganismer. Se: Blood, Corpuscle, 
Haemo-globin, Leucocyte og Red blood cell. 
 
BLOOD CHEMISTRY: Blodkjemi, diverse mål på 
substanser i blodet som elektrolytter, proteiner og 
glykose, og antall hvite og røde blodceller per 
mm3 blod. Å ta blodkjemien er en rutineoppgave 
ved diagnostiske, medisinske sjekker for å 
vurdere helsestatus. Testen utføres dagen etter 
en faste.  
 

BLOOD CLOTTING (Blood coagulation): Blod-
levring, kompleks og spontan respons på en 
skade i en blodåre slik at blodtap forhindres og 
infeksjoner stoppes ved at hullet tettes gjennom å 
omforme, levre, blodet til en fast masse av fibre 
og blodceller. Hos virveldyr omformes ved denne 
prosessen eller reaksjonskaskaden, et løselig 
protein i blodplasma, fibrinogen, ved hjelp av 
enzymet trombin, til fibrin som raskt poly-
meriserer til de uløselige trådene som gir en 
blodlevring. Aktivt trombin dannes fra inaktivt 
protrombin som også finnes i blodplasma, 
gjennom en kompleks prosess som omfatter flere 
faktorer (f.eks. trombokinase, lipoprotein, PTC, 
AHG og kalsium ioner) som frigjøres fra de 
blodplatene som blir ødelagt ved skaden som 
skal repareres. Fjernes f.eks. kalsium, vitamin K 
eller en del enzymer fra blodet, inhiberes 
dannelsen av trombin. Se: Blood, Blood plasma 
og Platelets. 
 
BLOOD CULTURE: Blodkultur, kultur som 
brukes bl.a. for påvisning av levende bakterier i 
blodet. 
 
BLOOD CORPUSCLE: Se: Blood cell. 
 
BLOODED: Fullblods, raseren. 
 
BLOOD FLUKES: Blodikter, samlenavn på ikter 
(digene) i fire familier som infiserer blodomløpet i 
fisker (Aporocotylidae), fugl (Schistosomidae), 
pattedyr (Schistosomidae) og skilpadder (Spiror-
chidae). 
 
BLOOD GLUCOSE REGULATION: Blodsukker-
regulering, kontroll av sukkerkonsentrasjonen i 
blodet slik at den holder seg innen gitte grenser. 
Nivået vil variere ut fra individets aktiviteter og 
fødeopptak, men feil i blodsukkernivået kan 
medføre alvorlige skader på kroppen, f.eks. 
nervesystemet. Opprettholdelsen av en like-
vektstilstand avhenger av leverens evne til å 
lagre og utskille glukose som varierer avhengig 
av kroppens aktiviteter. Denne viktige homeo-
statiske funksjonen kontrolleres av to hormoner, 
insulin og glukagon som begge dannes i 
bukspyttkjertelen (pankreas) og virker på lever-
funksjonene. Diabetes opptrer når insulin-
produksjonen er utilstrekkelig, noe som fører til et 
for høyt blodsukkernivå som kan ha som nevnt, 
alvorlige konsekvenser for kroppen. 
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BLOOD GROUP (ABO system): Blodgruppe, et 
av de viktigste blodgrupperingssystem for men-
neskeblod (oppdaget (1900) av Karl Landsteiner, 
1868-1943) og som baserer seg på forekomsten 
av antigenene (agglutinogener), proteinene A og 
B, på overflaten av de røde blodlegemene og 
antistoffene mot disse i blodserumet. Blodet av 
en gitt gruppe inneholder antistoffer (agglutininer) 
i serum som reagerer med agglutinogener fra en 
annen gruppe. Agglutinogenene, de antigene 
substansene som det finnes mer enn 100 av, er 
til stede på overflaten av alle de røde blodcellene 
i kroppen. Uforenlighet mellom grupper resulterer 
i at blodceller klumper seg (agglutinerer) som 
gjør kunnskap om blodgruppene, viktig under 
blodtransfusjoner. Det finnes over 20 forskjellige 
blodgruppe systemer. Hos mennesket er det 
mest vanlige systemet, ABO systemet og Rhesus 
systemet. ABO systemet omfatter fire hoved-
typer (fenotypiske grupper) der det enkelte individ 
tilhører én av disse: A, B, AB og O. Et individ 
som har et blod som inneholder antistoffer mot 
ett eller flere av disse, kan ikke motta en 
blodtransfusjon som inneholder de korre-
sponderende antigenene for det vil i tilfelle 
medføre skadelig klumpning (agglutinering) av 
blodlegemene. De individene som har O er 
universelle givere da de kan gi blod til hvilken 
som helst annen gruppe. Grunnlaget for blod-
gruppene er altså denne potensielle agglutin-
eringen av de røde blodcellene når blod fra ikke-
kompatible grupper blandes. Det vil i såfall 
medføre en reaksjon mellom agglutinogener 
(antigener) i de røde blodcellene og agglutininer 
(antistoffer) i blodplasma. ABO systemet hos 
mennesket omfatter altså to agglutinogener (A og 

B) og to agglutininer ( og ß). Folk med gruppe A 
har A blodlegemer og ß plasma, folk med B har B 

blodlegemer og   plasma, gruppe AB har begge 
faktorene i blodlegemene, men ingen i plasma, 
og gruppe O har ingen i blodlegemene, men 
begge i plasma. Det gir de fire hovedgruppene: 
(a) Tilstedeværelse av antigen A (gruppe A, 41 % 
av menneskene), (b) tilstedeværelse av antigen 
B (gruppe B, 9 % av menneskene), (c) tilstede-
værelse av begge antigener (gruppe AB, 3 % av 
menneskene), og (d) fravær av begge antigener 
(gruppe O, 47 % av menneskene). Serum til 
gruppe A antigenene (det finnes undergrupper av 
A) danner antistoffer mot gruppe B, serum til 
gruppe B antigenene danner antistoffer mot 
gruppe A, gruppe AB mangler antistoffer og 

gruppe O antigener har antistoffer (AB-antistoff) 
mot begge antigener. Det vil si at ved blodgiving 

må ikke A blodlegemer komme i kontakt med  
plasma, og ikke B blodlegemer med ß plasma da 
det medfører agglutinering. 
 
BLOOD PIGMENT: Blodpigment, ethvert farget 
protein som inneholder et metall og hvis funksjon 
er å øke blodets evne til å frakte oksygen rundt i 
organismen. Se: Respiratory pigment. 
 
BLOOD PLASMA: Blodplasma, plasma, klar 
fargeløs blodvæske som dannes gjennom sentri-
fugering av blod fra virveldyr noe som fjerner alle 
blodlegemene. Blodplasma er vann med en 
rekke oppløste stoffer som proteiner, fibrinogen, 
antistoffer, oppløst føde (glykose, aminosyrer, 
fettstoffer), hormoner, vitaminer, uorganiske 
salter som natrium, kaliumklorider, bikarbonater 
og ekskresjonsprodukter. Se: Blood serum. 
 
BLOOD PLATELETS: Se: Platelets. 
 
BLOOD PRESSURE: Blodtrykk, trykket som 
blodet utøver mot blodårene når det presses fra 
hjertet gjennom hovedarteriene i kroppen. 
Trykket er høyest under kontraksjonen av hjertes 
ventrikler (systolisk trykk) som presser blodet inn 
i arteriesystemet. Blodet har sitt laveste trykk når 
hjertet avslappes og fylles med blod (diastolisk 
trykk). Blodtrykket kan fluktuere betraktelig 
avhengig av diett og stress. Normalt blodtrykk for 
en gjennomsnittlig voksen person, er under 130 
mmHg systolisk trykk og under 85 mmHg 
diastolisk blodtrykk (130/85), men variasjoner 
forekommer. Unormalt høyt trykk kan medføre 
sykdom og bør behandles.  Se: Diastolic blood 
pressure og Systolic blood pressure. 
 
BLOOD POISONING: Se: Septicaemia. 
 
BLOOD SERUM: Blodserum, væsken som er 
igjen etter blodlevringen har funnet sted. Tilsvarer 
blodplasma, men mangler evnen til levring, dvs. 
mangler fibrin og levringsfaktorene. Serum kan 
inneholde spesielle antistoffer eller antitoksiner 
som kan benyttes til å forhindre eller behandle 
visse infeksjoner. Se: Blood plasma. 
 
BLOOD SUGAR: Blodsukker, glykose nivået i 
blodet bestemt gjennom en blodtest. Normalt 
nivå er mellom 70 og 110 mg/dL. 
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BLOOM: (1) Blomst, blomster, blomstre, blom-
sterflor; (2) Rødme, glød, friskhet; (3) Eksplosiv 
økning, utvikling og vekst, i tetthet av et eller 
annet fenomen, f.eks. eksplosiv økning i tettheten 
av alger, fytoplankton (algal bloom), vanligvis 
pga. et overskudd av næringsstoffer. 
 
BLOSSOM: Blomst, blomstring, blomstre. 
 
BLOT: (1) Flekk, klatt, plett, prikk eller farge som 
er forårsaket av misfarging; (2) Skjemme, skjen-
sel, vanære; skam ved en persons rykte eller 
karakter; (3) Stryke ut, bruke trekkpapir på, slå 
igjennom (om blekk); (4) Se: Blotting.  
 
BLOTCH: (1) Blemme, kvise; (2) Plett, flekk. 
 
BLOTTING: (1) Blotting, prosessen som etter-
følger gel elektroforesen der man overfører 
nukleinsyrer, proteiner eller deres fragmenter, fra 
en gel til et kjemisk reaktivt papir eller membran 
som disse stoffene bindes til (nitrocellulose eller 
aktivert nylon) i et mønster lik det de hadde i den 
opprinnelige gelen, for deretter å bli inkubert med 
et radioaktivt stoff (radioactive probe). Ekspo-
nerer man deretter membranen mot en røntgen 
(X-ray) film, dannes det mørke flekker i de 
posisjoner DNA eller RNA (eller proteinene) 
hadde som var av interesse. Teknikken benyttes 
for å oppdage et gitt RNA i en blanding av RNA 
(Se: Northern blot) eller en type av DNA i en 
blanding av DNA (Se: Southern blot). En slik 
«blot» kan bevise om en gitt RNA eller DNA er 
tilstede, mengden og dens tilnærmede størrelse 
(Se: Electrophoresis); (2) Blot, membranen som 
proteinene eller nuklein-syrene har blitt overført 
til. 
 
BLOW: (1) Blomstre, blomstring, springe ut; (2) 
Blåse, pusse nesen; (3) Eksplodere, sprenge i 
luften.  
 
BLOWFLY (Bluebottle): Spyflue, insekter i 
familien Calliphoridae (Cyclorrhapha, Diptera). 
 
BLOWOUT: (1) Utblåsning, plutselig frigjørelse 
av olje eller gass fra et borehull; (2) Mindre 
landområde der alt eller det meste av jorden er 
borte pga. vinderosjon; en eller annen form for 
utgraving av sand pga. vind. Blowoff, tap av 
humus og det løsere overflatelaget pga. vind (Se: 
Humus). 

BLUBBER: (1) Hvalspekk; (2) Sutre, sippe, tute. 
 
BLUE BABY DISEASE: Se: Methaemoglobin-
aemia. 
 
BLUE BAND: Innen glaciologi, blått bånd, islag i 
en bre som vanligvis er luftfri så det fremstår blått 
i motsetning til is med rikelig forekomst av luft-
bobler som gir isen en hvit farge. Blue ice, blåis, 
is uten luftbobler og som derfor virker mørkere 
enn is med luftbobler. Blåis brukes også ofte som 
en generell term for områder på en bre der is er 
eksponert. 
 
BLUE DISEASE: Se: Rocky Mountain spotted 
fever. 
 
BLUE-GREEN ALGA (Cyanophyta, Cyano-
bacterium): Blågrønnalge, nå kalt blågrønn-
bakterier, cyanobakterier (Cyanobacteria), da de 
har en prokaryotisk cellebygning, men også 
klorofyll og røde og blå pigmenter. Enkelte arter 
kan direkte fiksere nitrogen og dermed gjøre det 
tilgjengelig for planter og dyr, andre omformer 
nitrater til nitritter og deltar derfor i nitrogen syklus 
der de spiller en meget viktig rolle. Se: Cyano-
phyta og Cyanobacteria. 
 
BLUE SLIME DISEASE: Se: Costiosis. 
 
BLUE TICK: Middene Argas persicus og Boo-
philus decoloratus. 
 
BLUETONGUE: Blåtunge, akutt virus sykdom 
(Orbivirus) hos drøvtyggere og svin, og som er 
særlig farlig for sau; viruset overføres via sviknott 
(familien Ceratopogonidae). Blåtunge forekom-
mer særlig i Afrika, men også i Europa (Portugal, 
Spania), Asia og USA.  
 
BLUFF: (1) Steil, bratt; bratt skrent; (2) Skryt(e), 
bløff(e); (3) Skremme; (4) Djerv, barsk.  
 
BLUNT: (1) Butt, stump; (2) Kjedelig, sløv; 
likefrem; (3) Fortynne eller nøytralisere. 
 
BLUSH: Rødme, bli rød; skamme seg, den 
fysiske tilsynekomst av en midlertidig rødfarge i 
ansiktet som en emosjonell respons. 
 
B-LYMPHOCYTE (B-cell): B-lymfocytt, en type 
lymfocytter som primært er involvert i syntesen 
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av antistoffer (immunglobuliner). Gjennom dan-
nelsen av antistoffer står B-lymfocyttene for den 
humorale immunresponsen. B-cellene finnes i 
blod og lymfe, og f.eks. i milten og i lymfe-
knutene. Hos fugl dannes B-cellene fra «Bursa of 
Fabricius», hos pattedyr fra leveren i foster-
stadiet, senere fra benmargen. Hos mennesket 
består B-cellene av over 106 kloner, cellene fra 
enhver av disse klonene er istand til å danne 
antistoffer med en unik og meget spesifikk 
antigen-binding. Se: T-lymphocyte. 
 
BMR: Se: Basal metabolic rate. 
 
BOA: Kjempeslange, boa, boaslanger i familien 
Boidae; en gruppe store, kraftig bygde slanger 
med en vid utbredelse i de varme delene av 
verden. De er ikke giftige, men dreper byttet ved 
kveling. 
 
BOAR: Se: Wild boar. 
 
BOBTAIL: Kort hale, kupert hale.  
 
BOD: Se: Biochemical oxygen demand. 
 
BODY: (1) Kropp, legeme, organismens fysiske 
struktur (the flesh) (det i motsetning til ånd, sjel 
(the spirit); (2) Samfunn, stamme, gruppe, flokk, 
en gruppe av personer; (3) Ting eller begreper 
betraktet som gruppe; (4) Lik, kadaver (carcass, 
corpse); (5) Masse, en samlet masse skilt fra 
andre slike masser, f.eks. en vannmasse eller et 
himmellegeme (body of water, celestial body); (6) 
Mengde; samling av materiale, bevis eller 
informasjon (body of evidence); (7) Substansen 
eller konsistensen, f.eks. som i en farge eller vin; 
(8) Den sentrale delen, hovedelen, f.eks. den 
største eller viktigste del av et organ; (9) Organ, 
rettslig eller administrativ enhet (forvaltning) med 
spesielle oppgaver og spesiell struktur. En 
organisasjon er et organ som er basert på 
medlemskap og med fastsatte vedtekter (statut-
ter) og egen administrasjon. 
 
BODY CAVITY: Kroppshule, den indre kropps-
hulen som forekommer hos de fleste virvelløse 
dyr og alle virveldyr og som inneholder viktige 
organer. Kroppshulen hos virveldyr og mange 
virvelløse dyr (invertebrater), kalles ekte kropps-
hule, coelom. Hos virveldyrene deles denne 

kroppshulen i to av et indre septer, diafragma, 
mellomgulvet, rett bak hjertet. Se: Coelom. 
 
BODY FLUID: Kroppsvæske, enhver kropps-
væske hos dyr, som blod, vevsvæske, lymfe, 
galle, svette og urin. 
 
BODY MASS INDEX (BMI): Kroppsmasse 
indeks, mål på en persons vekt i forhold til høyde, 
et nivå som er assosiert med kroppsfett - og 
dessverre, helserisiko. Utregnes med følgende 
formel: BMI = Kroppsvekt(kg)/høyden(m)2. BMI 
på 19 - 24 regnes som sunn, 25 - 29,9 som 
overvekt og > 30 som fedme (obese).    
 
BODY MICROFLORA: Kroppens mikroflora, den 
karakteristiske mikroflora på overflaten til de 
forskjellige kroppsdeler og kroppsregioner. 
 
BOG (Moor): (1) Sump, myr, myrlende, bløtmark 
der den fuktige vegetasjonen er utelukkende 
påvirket av regnvann og rik på organisk avfall, 
men med lavt mineralinnhold; slike sumper kan 
ha en mer eller mindre hevet profil (raised bog); 
(2) Kjøre seg fast, strande; søkke ned i en myr 
(Se: Moor). 
 
BOGGY: Myrlendt. 
 
BOG IRON: Myrmalm. Se: Ironstone. 
 
BOG LAKE: Se: Dystrophic lake. 
 
BOG WHORTLEBERRY: Blokkebær, skinntryte, 
mikkelsbær (Vaccinium uliginosum), dvergbusk 
(som ligner mye på blåbær; Se: Bilberry) i 
lyngfamilien (Ericaceae). Blokkebær er svært lite 
miljøkrevende og meget vanlig i Norge, men 
særlig på fattigmyrer og i næringsfattig furuskog. 
 
BOHR EFFECT: Bohr effekt, reduksjonen i et 
respiratorisk pigments (f.eks. hemoglobin) evne 
til å holde på oksygen som respons på et fall i 
blodets pH konsentrasjon pga. en økning i 
partialtrykket av karbondioksid (CO2) i blodet. 
Utgjør en viktig mekanisme for frigivelse av 
oksygen i musklene når karbondioksidnivået er 
høyt, for eksempel under arbeid som krever høy 
vevsrespirasjon.  Se: Haemoglobin.   
 
BOHR THEORY OF THE ATOM: Bohrs atom-
teori, teorien fra 1913 som representerer den 

https://no.wikipedia.org/wiki/Gruppe_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Slanger
https://no.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5b%C3%A6r
https://no.wikipedia.org/wiki/Furu


 

200 

første bruk av kvanteteori på selve atom-
strukturen. Teorien er erstattet av andre teorier i 
dagens fysikk, men flere elementer og begreper 
fra Bohrs teori er viktige deler av de senere 
teoriene. Se: Quantum mechanics og Wave 
mechanics.  
 
BOILING POINT (b.p.): (1) Kokepunkt, den 
spesifikke temperatur som medfører en overgang 
fra væskefase til dampfase. Som en konsekvens 
av dette danner væsken bobler som medfører at 
temperaturen holdes tilnærmet konstant i væsken 
til all væske er fordampet. Da kokepunktet 
avhenger av det ytre lufttrykk, blir kokepunktet 
normalt beregnet ved standard atmosfæretrykk 
(760 mmHg = 101 325 Pa); (2) Det punktet da en 
persons opphisselse og sinne gir seg voldsomme 
uttrykk; ukontrollerbar sinne, krisepunkt.  
 
BOLE: Trestamme, stamme. 
 
BOLL: Frøhus, skolm, kapsel.  
 
BOLOCHOROUS: Som har formeringsstadier 
som blir spredt ved hjelp av kasteinnretninger. 
 
BOLOMETER: Bolometer, instrument for å måle 
den totale energistrøm av elektromagnetisk 
stråling, spesielt mikrobølger og infrarød stråling.  
 
BOLUS: (1) Stor pille; (2) Bolus, liten klump av 
tygd mat blandet med spytt, formet av tungen og 
tennene og klar for og svelges. Prosessen gir 
maten en konsistens som gjør dem lett å svelge. 
 
BOMB CALORIMETER: Bombekalorimeter, ap-
parat som brukes for å måle energi innholdet i et 
materiale ved å måle varmen som produseres 
gjennom en forbrenning av materialet i en 
oksygenrik atmosfære inni et lukket kammer med 
konstant volum. Gjennom temperaturøkningen 
kan varmemengden kalkuleres og dermed kalori-
verdiene i f.eks. mat eller andre organiske 
biomasser. Videre kan man ved hjelp av disse 
verdiene, konstruere energipyramider.  
 
BOMB FLY: Brems, insektarter i familien Oestri-
dae som omfatter f.eks. reinbrems (Oedemagena 
tarandi), sauebrems (Nostril/Nasal fly / Bots of 
sheep), Oestrus ovis, kubrems (Bomb fly, Ox 
warble), Hypoderma bovis, og liten kubrems 
(Heel fly), H. lineatum. Se: Botfly. 

BOMBOUS: Som er kurvet eller avrundet, lik en 
blære, blemme. 
 
BONA FIDE: I god tro, ærlig og redelig; ekte, 
virkelig. 
 
BOND: (1) Bånd, binding, noe som binder, 
knytter eller fester ting sammen (tie); (2) Noe 
som begrenser, binder og holder tilbake (fetter); 
(3) Fanget, i fengsel (bonds); fangenskap 
(captivity); (4) Nær forbindelse, familiære bånd; 
(5) Bindende avtale, løfte, forpliktelse (covenant); 
(6) Murverk, den systematiske overlapping av 
sten i en murvegg; (7) Klebende, sementerende 
materiale som kombinerer, forener og styrker; (8) 
Bond paper, høykvalitets, tungt brevpapir; (9) 
Innen kjemi, kjemisk binding, koplingen mellom 
atomer, ioner eller grupper av atomer i kjemiske 
forbindelser, molekyler eller krystaller. Bindings-
energi er energien som kreves for å bryte en 
kjemisk binding mellom atomene i et molekyl, 
energien avhenger av typen atom og molekylets 
struktur; (10) Innen biologi, sosiale bindinger, 
spesifikke avhengighetsrelasjoner mellom to eller 
flere individer. De mest typiske omfatter bind-
ingene mellom barn og foreldre, paringspartnere 
eller medlemmene i en gruppe (guild). 
 
BOND ENERGY: Bindingsenergi, energien som 
er nødvendig for å bryte en gitt type kjemisk 
binding. Se: Bond. 
 
BONDING (BEHAVIOUR): Parbindingsadferd, 
dannelsen av nære relasjoner mellom to eller 
flere individer; sosial adferd som tjener til å 
etablere eller opprettholde en avhengighets-
relasjon mellom to eller flere individer. Se: Bond. 
 
BONE: Ben, bein, knokkel, det harde bindevevet 
som utgjør skjelettet til de fleste virveldyr og som 
er viktig for kroppens støtte, bevegelse og 
beskyttelse. Ben er et nettverk av benceller 
(osteoblaster og osteocytter) som er regulært 
ordnet i en matriks av proteinfibre (kollagen) 
impregnert med mineraler som omfatter salter 
(bensalt), for det meste kalsiumfosfat (70 %). Ben 
kan utgjøre mer enn halve kroppsvekten. Det 
finnes to typer ben, de som dannes i fosteret 
gjennom erstatning av brusken og de som senere 
formes direkte fra bindevev.  Bencellene er 
forbundet gjennom et system med kanaler som 
også kan inneholde blodårer og nerver. Røde 



 

201 

blodceller (erytrocytter) produseres i benmargen, 
der har de en cellekjerne som går til grunne 
etterhvert som de vokser og konsentrasjonen av 
hemoglobin i cellen øker. Hvite blodceller 
(leukocytter), immunsystemets blodceller (B- 
lymfocytter og T-lymfocytter), produseres som 
røde blodceller fra stamceller i benmargen, men 
de hvite blodcellene har cellekjerne. Skjelettet 
hos mennesket består av 206 distinkte ben, hvor 
de minste er de tre øreknoklene (hammer 
(malleus), ambolt (incus) og stigbøyle (stapes) i 
mellomøret. 
 
BONE BED: Innen paleontologi, benskikt, sjikt 
(strata) som er meget rikt på fragmenter av 
fossile virveldyr. 
 
BONITATION: (1) Bonitet, sett av mål og tester 
for å vurdere et dyr (hund) opp mot standardmål 
for avl; (2) Mål på biologisk rikhet; (3) Økologisk 
suksess til en art, vanligvis målt i form av 
numerisk tetthet; (4) Bonitet, et uttrykk for en 
mark eller et områdes evne til å produsere 
trevirke. 
 
BOOBY: Havsule (Morus bassanus), stor pel-
agisk overflatebeitende sjøfugl i familien pelikan-
fugler (Sulidae). 
 
BOOSTER: (1) Forsterker, igangsetter; start-
magnet; (2) Innen immunologi, sekundær antigen 
stimulus for å indusere en høyere immunrespons 
uker, måneder eller år etter en primær stimulus. 
 
BOOTSTRAPPING: Bootstrap, statistiske meto-
der der nye datasett simuleres med utgangspunkt 
i et opprinnelig datasett, gjennom gjentatte 
tilfeldige uttrekk og tilbakemeldinger av data slik 
at estimatene blir mer robuste. Se: Jack-knife. 
 
BORDER: (1) Rand, kant; (2) Landgrense, ytre 
grense som adskiller geografiske eller politiske 
regioner eller land fra hverandre (boundary); (3) 
Grenseområde, remse eller stripe jord, oftest 
dekorativ, langs kanten av noe. 
 
BORE: (1) Bore, gjøre et hull i eller gjennom noe; 
(2) Forme noe gjennom å drille eller grave bort 
materiale.   
 
BOREAL: (1) Kald, vinterlig; (2) Nordlig, norda-, 
de kjølige eller kaldtempererte regioner på den 

nordlige halvkule, spesielt barskogene på den 
nordlige halvkule som hører til de kalde (arktiske) 
eller tempererte (subarktiske) regioner som 
taigaen og de nordlige barskogsområdene 
mellom 40o og 60o N; (3) Boreal, klimasone 
karakterisert med varme korte somre og snørike, 
lange og kalde vintre; (4) En av de tidlige post-
glaciale klimaperiodene på den nordlige halvkule 
(9 000 - 7 500 før Kristus) med kalde vintre, var-
me somre og langt tørrere enn nåtiden, og med 
en karakteristisk furu og hassel vegetasjon. Se: 
Antiboreal, Atlantic (period), Austral og Subbor-
eal. 
 
BOREAL FOREST (Taiga): Taiga, russisk term 
for verdens største biom (Se: Biome), bar-
skogsbeltet eller den nordlige barskogsbiom som 
strekker seg sirkumpolart over kontinentene på 
den nordlige halvkule mellom den arktiske tundra 
og de tempererte gresslettene. Denne skogs-
biomen er karakteristisk med sine eviggrønne 
nåletrær, gran og furu. Den årlige primær-
produksjonen er relativt høy pga. innslaget av 
eviggrønne planter, og området utgjør en 
økonomisk meget viktig region ut fra sin produk-
sjon av tømmer. Dette barskogsbelte gjennom-
løper en karakteristisk sesongmessig periodisitet 
og fluktuasjoner i dyrepopulasjonene som kan 
overleve ekstremt lave temperaturer og lange 
snørike perioder. Se: Tundra. 
 
BOREALIS: Nordlig. 
 
BORED WELL: Borebrønn, brønn for vann-
forsyning fra fjell eller fra løsmasser, og utført ved 
hjelp av en boremaskin. 
 
BORN: (1) Født, eksistere som et resultat av en 
fødsel; brakt inn i verden (created); (2) Medfødt, 
det å ha fra fødselen av en spesiell kvalitet eller 
talent (born to succed); bestemt fra fødselen av 
(born into wealth, nobly born, poor born); (3) Det 
å ha en spesifikk nasjonalitet (Norwegian born), 
eller være innfødt i et spesielt område, region 
eller sted; (3) Det å ha besitte en naturlig evne til 
å utføre en spesiell jobb eller oppgave (born to 
rule). 
 
-BORNE: Suffiks som betyr båret, fraktet av; 
luftbåren, vannbåren (airborne, waterborne (dis-
eases)). 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Pelagisk_overflatebeitende_sj%C3%B8fugl
https://no.wikipedia.org/wiki/Pelagisk_overflatebeitende_sj%C3%B8fugl
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BORON: Bor (B), ikke-metallisk grunnstoff med 
atomnummer 5, atommasse (u) 10,811, smelte-
punkt 2 079oC og kokepunkt 2 550oC. Boron 
danner to allotroper, amorft bor er et brunt 
pudder mens metallisk bor er svart. Den 
metalliske form er meget hard. Bor finnes aldri 
fritt i naturen, men finnes som forbindelser med 
andre stoffer. Boron er et nødvendig næringsstoff 
for plantene, spesielt for opprettholdelse av 
cellevegger, men virker ikke å være essensiell i 
dietten form dyr.  
 
BORRELIOSIS (Famine fever, Louse-borne 
relapsing fever, Lyme borreliosis, Relapsing 
fever, Recurrent fever, Spirochaetal fever, 
Tick-borne relapsing fever, Vagabond fever): 
Tilbakefallsfeber, borreliose, én av mange 
infeksiøse sykdommer på mennesket som 
forårsakes av flere nært beslektede genoarter av 
bakterier og som gir ulike kliniske symptomer. 
Borrelia burgdorferi komplekset (sensu lato) som 
omfatter ca. 20 beslektene bakterier (genoarter) i 
verden, har tilpasset seg forskjellige vertsdyre-
grupper: B. afzelii er den vanligste som har et 
reservoar i smågnagere og spissmus, mens B. 
garinii, den nest vanligste, har et reservoar i fugl 
og er årsak til den alvorlige nevroborreliosen. 
Arten som spesielt er knyttet til borreliose, er 
imidlertid B. burgdorferi (sensu stricto) som er 
tilpasset en rekke forskjellige vertsdyr. Louse-
borne relapsing fever skyldes B. recurrentis, 
mens tick-borne relapsing fever skyldes B. 
hermsii. Se: Tick. 
 
BOSCAGE: Kratt, tykning, en samling av trær. 
 
BOSKY: Skogkledd, skog-. 
 
BOSOM: (1) Barm, bryst, kvinnens brystkasse 
eller bryst; (2) Meget nær eller intim venn.  
 
BOSON: Innen partikkelfysikk, boson, en 
partikkel med et heltallig spinnkvantetall. 
Eksempler på bosoner er alfapartikler, fotoner, 
mesoner og alle atomkjerner med likt antall 
nukleoner. Se: Alpha particle, Graviton, Photon, 
Meson og Nucleon. 
 
BOT: Bremslarve. Se: Bomb fly og Bot fly. 
 
BOTANIC(AL): Botanisk, relatert til eller som 
hører til botanikk. Se: Botany. 

BOTANICAL GEOGRAPHY: Se: Phytogeogra-
phy. 
 
BOTANY (Phytology): Botanikk, det viten-
skapelige studium av planter, og som omfatter en 
rekke deldisipliner, f.eks.: anatomi, biokjemi, 
cytologi, evolusjon, fylogeni, fysiologi, genetikk, 
geografisk utbredelse, hagebruk, jordbruk, 
morfologi, skogbruk, systematikk, taksonomi og 
økologi. Se: Plant. 
 
BOTCH: Svulst; befengt med svulster.  
 
BOTHRIUM: Dorsale eller ventrale groper, furer 
eller renner på hodet (scolex) hos bendelmark. 
Se: Scolex. 
 
BOTFLY: Brems, insekter i familien mage-
bremser (Gasterophilidae) og bremser (Ostridae) 
(begge i gruppen Cyclorrhapha, Diptera). Et 
eksempel er hestebrems (common botfly), 
Gasterophilus intestinalis. 
 
BOTRYMYCOSIS (Bacterial pseudomycosis): 
Botrymykose, kronisk og lokalisert infeksjon i hud 
eller det subkutane vev hos mennesket og dyr, 
og som skyldes f.eks. Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus og Escherichia coli. 
 
BOTRYOLOGY: Vitenskapen som omfatter det å 
organisere begreper eller objekter i grupper eller 
klynger (clusters). 
 
BOTRYOID: Formet som en drueklase. 
 
BOTTLEFLIES: Spyfluer, forskjellige insektarter i 
slekten Calliphora. Se: Blowfly. 
 
BOTTLENECK (EFFECT): Flaskehals, flaske-
halseffekt, kortvarig, drastisk reduksjon i en 
populasjonsstørrelse (populasjonstetthet) med 
påfølgende reduksjon av den totale genetiske 
variabilitet i populasjonen. En slik flaskehals i 
populasjonsstørrelsen kan skyldes sterkt redusert 
overlevelse innen populasjonen pga. dødelighet 
eller koloniseringer av nye habitater med et lite 
antall individer. Flaskehalssituasjoner regner man 
med vil medføre påfølgende sterk genetisk drift 
da noen gener (alleler) under slike situasjoner, 
kan gå tapt i gen poolen ut fra ren sjanse, mens 
andre igjen vil kunne få forandret sin gen-
frekvens. Se: Genetic drift og Founder effect. 



 

203 

BOTTOM: (1) Bunn, botn, grunn, grunnlag, basis; 
(2) Bakdel, rumpe, ende, nederste del; (3) 
Bunnvann (bottom water), de dypeste vann-
lagene i hav eller innsjøer som er dannet ved 
avkjøling og nedsynking av overflatevannet ved 
de høye breddegradene, og derfor er relativt kald 
og med strømmer påvirket av bunnens topografi. 
 
BOTULISM (Duck sickness, Limberneck): 
Botulisme, kjøttforgiftning, alvorlig og ofte fatal 
toksemi i mennesket, dyr og fugler, utbredt over 
hele verden. Den oppstår ved å spise forurenset 
eller dårlig lagret mat som inneholder giftstoffer 
produsert av bakterien Clostridium botulinum (et 
eksotoksin som er det mest giftige vi kjenner). 
Tre typer for sykdommen forekommer: Mat-
botulisme (food borne «classical» botulism), sår-
botulisme (wound botulism) og barnebotulisme 
(infant botulism). Sykdommen forårsakes av 
forskjellige strainer av bakterien: Hos mennesket 
(botulism) type A, B, E, sjelden F (kanskje G), 
hos dyr type B, C og D, i kveg (loin disease / 
lamziekte, Midland cattle disease), type B og Cß, 

i hest (forage poisoning), type A og C, i fugl 
(limberneck, alkali disease, western duck 
disease) og type E i f.eks. laks i kultur. Syk-
dommen er karakterisert ved en progressiv 
paralyse uten tap av sensibilitet og for varm-
blodige dyr, uten feber. 
 
BOUGH: Gren, hovedgrenen på et tre. 
 
BOULDER: Rullesten, kampesten. 
 
BOUND: (1) Byks(e), hopp(e), sprett(e); (2) 
Grense, skranke, avgrense; (3) Reiseferdig, på 
veien.   
 
BOUNTY: Barmhjertighet, gavmildhet, generø-
sitet i å gi; generøs gave.  
 
BOUQUET: (1) Aroma (spesielt av vin og likør); 
(2) Bukett, et blomsterarrangement. 
 
BOUTONNEUSE FEVER (Marseilles fever, 
Mediterranean tick fever, South African 
(Kenya, India) tick typhus): Mild rickettsia-
infeksjon hos mennesket, smitter fra hunder til 
mennesket via flått. Sykdommen skyldes arten 
Rickettsia conorii. 
 

BOULDER: Stenblokk, kampesten, rulleblokk, 
vandresten, stor sedimentær partikkel på bakken, 
ofte en delvis rund stenblokk mer eller mindre 
begravd i jorden. Diameteren sies å være større 
enn 256 mm. Se: Cobble, Clay, Gravel, Pebble, 
Sand, Sediment particle size og Silt. 
 
BOUNDARY LAYER: (1) Generelt, grense 
(boundary) til det som har en begrensning; 
utbredelse av et fenomen, spesielt et areal eller 
territorium; (2) Grenselag, luftmasse der luft-
bevegelsene er avhengig av nærheten til 
jordoverflaten. Opp til 100 meters høyde merkes 
bakkens dominerende innflytelse på luftmassene 
(surface boundary layer), fra 100 til 600 meters 
høyde er innflytelsen merkbar, men ikke domi-
nerende (planetary boundary layer); (3) Grense-
strøm (boundary current) viser til en vannstrøm 
der vannet i grensene mot de fysiske om-
givelsene viser markerte forandringer, f.eks. i 
temperatur, saltholdighet eller i gjennomsnitts-
hastighet som er markert mindre enn for den frie 
vannstrømmen. 
 
BOUNDARY-ZONE: Grensesone, tidsskille som 
er basert på enten forsvinningen eller tilsyne-
komsten av spesielle nøkkelarter i faunaen eller 
floraen.  
 
BOVINE: Bovin, hornkveg, okse-. 
 
BOVINE PAPULAR STOMATITIS: Se: Para-
vaccinia. 
 
BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY 
(BSE, Mad cow disease): Kugalskap, degen-
erativ hjerne- og ryggmargssykdom på kveg som 
forårsakes av en abnorm form av et cellulært 
protein kalt prion som overføres via fôret, og som 
ikke nedbrytes i kroppen, men medfører at det 
bygges opp (amyloid) vev i sentralnervesys-
temet og i hjernen. Det tar fra 2,5 til 7 år fra storfe 
(alle raser, særlig fire til fem år gamle) utsettes 
for smitten til at symptomene viser seg. 
Infeksjonsagenset kan overføres mellom kveg 
ved at de blir fôret med avfall og da spesielt kjøtt 
og benmel fra døde drøvtyggere som hadde 
sykdommen. Sykdommen kan også overføres 
mellom andre dyr, der mennesket kan bli smittet 
gjennom forurenset kjøtt eller kjøttprodukter og 
dermed utvikle en variant av «Creutzfeldt-Jacob» 
(vCJD eller nvCJD). Inntil juni 2014 hadde 177 
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mennesker dødd av sykdommen i UK og 54 i 
andre land. Kugalskap ble første gang observert i 
Storbritannia i 1986, I perioden 1986-1998 ble 
mer enn 180 000 kveg infisert og 4,4 millioner 
slaktet for å utrydde sykdommen som ikke påvist 
i Norge. Se: Bovine spongiform encephalopathy 
og Prion. 
 
BOVINE TYPHUS: Se: Rinderpest. 
 
BOWEL: Tarm, tykktarm. 
 
BOX MODEL: Se: Compartment model. 
 
BOYHOOD: Barndom, gutteårene.  
 
BOYLE'S LAW (Boyle-Mariotte law, Mariotte 
law): Boyles lov, relasjonen mellom trykk og 
volum i en gass ved konstant temperatur; loven 
som sier at hvis en gitt mengde gass trykkes 
sammen ved konstant temperatur, er produktet 
av trykket og volumet konstant. Med andre ord, 
volumet av en gitt gassmengde er inverst 
proporsjonalt med dets trykk ved en gitt 
temperatur (gjelder kun for ideelle gasser ved 
lave trykk). Se: Charle’s law, Gay-Lussac’s law 
og Ideal gas. 
 
bp: Forkortelse for: Basepar, et symbol for en 
enhet på det molekylære nivå som måler 
avstanden langs en dobbelt polynukleintråd og 
som viser til antall parede baser i et gitt segment 
av DNA (eller dobbelttrådet RNA). See: Base 
pair. 
 
B.P.: Se: Boiling point. 
 
BP (Before present): Forkortelse for: Før nåtid 
(tidligere brukt med referanse til fossiler). 
 
Bq: Se: Becquerel. 
 
Br: Se: Bromine. 
 
-BRACHI- (-brachio-, -brachia): Affiks som betyr 
arm. 
 
BRACHIAL: Arm eller arm-lignende struktur, 
prosess eller vedheng. 
 

BRACHIATE: (1) Det å ha armer; (2) Det å 
bevege seg ved å svinge ved hjelp av armene fra 
et tak til et annet tilsvarende hva aper gjør.  
 
BRACHIATION COMPLEX: Mmenneskets og de 
antropoide apenes bemerkelsesverdige skulder-
ledd som kan roterere 360 grader. Det å slenge 
seg fra gren til gren og fra tre til tre ved hjelp av 
armene (forlemmene) kalles på engelsk «brachi-
ation». 
 
BRACHIOLARIA: Brachiolaria, senere larve-
stadium hos enkelte sjøstjerner med armer og en 
kjertel-lignende sugeskål. 
 
BRACHIOPODA: Dyr som hører til rekken 
armfotinger (Brachiopoda) som omfatter virvel-
løse dyr med harde skall og som kan ligne på 
muslinger, men som avviker markant i den indre 
anatomien, spesielt ved å ha en lophophor. Se: 
Lophophore. 
 
BRACHIOSAURUS: Det største landdyr som 
noen gang har levd for ca. 150 millioner år siden, 
og som man antar veide ca. 80 tonn, og hadde 
en lengde på 80 fot og en høyde på 60 fot. 
 
BRACHY-: Prefiks som betyr kort. 
 
BRACHYCEROUS: Som bærer korte antenner. 
 
BRACHYCHIMOUS: Som har korte vintre. 
 
BRACHYDACTYLY: Kortfingrethet, dominant 
trekk som forekommer hos enkelte individer av 
mennesket og også blant dyr.  Brachydactylous, 
kortfingret. 
 
BRACHYMEIOSIS: Unormal meiose karakter-
isert ved at den andre meiotiske deling har 
bortfalt. 
 
BRACHYPTHEROUS: Som har korte vingepar; 
insekter hvor begge vingeparene er korte. 
 
BRACHYTHEROUS: Som har korte somre. 
 
BRACHYUROUS: Som har redusert bakkropp, 
eller kort hale. 
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BRACKEN: Bregne, ormegress; store bregner 
som vokser tett i åpne områder i skråninger eller i 
skogslandskaper.  
 
BRACKETS (Square): Hakeparantes [NN]. Se: 
Parantheses. 
 
BRACKISH WATER: Brakkvann, vann med et 
saltinnhold mellom ferskvann og sjøvann, dvs. en 
saltholdighet på 0,5 - 30,0 o/oo (men varierende 
definert).  Se: Brine, Fresh water, Salt water og 
Seawater. 
 
BRACT: Enhver redusert, blad-lignende struktur i 
tilknytning til en kongle eller blomst. 
 
BRADSOT (Braxy, Gas (o)edema, Gas gang-
rene, Malignant oedema): Bråsott, bråsottig, 
akutt infeksjonssykdom hos sau, oftest dødelig, 
skyldes bakterien Clostridium septicum. Se: 
Clostridial diseases og Gas gangrene. 
 
BRADY-: Prefiks som betyr sakte. 
 
BRADYAUXESIS: Bradyauxese, en form for 
heterauxese der veksten av en struktur eller del 
av en struktur i en organisme er mindre en 
veksten av kroppen som helhet. Se: Heterau-
xesis, Isauxesis og Tachyauxesis. 
 
BRADYCARDIA: Bradycardia, sterk reduksjon i 
hjertefrekvensen. 
 
BRADYGENESIS (Bradytely): Bradygenese, 
forsinkelse i utviklingen gjennom en forlengelse 
av visse tidligere utviklingsstadier; hemmet fylo-
genetisk utvikling. Se: Ontogeny, Phylogeny og 
Tachygenesis. 
 
BRADYTELIC (Bradygenetic): Bradytelisk, sak-
tere evolusjonær utvikling enn det normale; 
evolusjonære utviklingsformer som forekommer 
over lengre tidsperioder enn hva som skulle 
kunne forventes. Slike former kalles ofte «lev-
ende fossiler». Se: Evolution, Horotelic og 
Tachytelic. 
 
BRADYMETABOLISME: Metabolisme opprett-
holdt på et lavt nivå. 
 
BRADYTELY: Se: Bradytelic. 
 

BRADYZOITE: Se: Cystozoite. 
 
BRAE: Bakke, skrent, bratt åsside. 
 
BRAIDED RIVER: Forgrenet elveløp, anastomo-
serende elv; elvesystem der brede grunne 
elveløp ofte skifter beliggenhet, adskilt av tallrike 
langstrakte avsetninger av tidligere bunntran-
sportert materiale. 
 
BRAILING: Det å forhindre fugl å fly ved å surre 
vingene til kroppen. Se: Pinioning. 
 
BRAIN: (1) Hjerne, den fremre utvidete delen av 
det sentrale nervesystemet som består av en 
masse samvirkende neuroner (nerveceller) 
beskyttet av et kranium (hjernekasse) og som er 
kontinuerlig med ryggmargen (spinal cord) 
gjennom et hull (forum magnum) i kraniet, og hvis 
plassering kan forklares ut fra at de fleste 
sanseorganene befinner seg foran på et dyr. 
Aktivitetene i hjernen regulerer og kontrollerer det 
sentrale nervesystemet, integrerer sanseinforma-
sjoner fra utsiden og innsiden av kroppen og de 
autonome funksjonene (hjerteslagene, respira-
sjonen), koordinerer de motoriske funksjoner og 
responser og læreprosessene, og er senteret for 
bevisstheten, intelligensen og hukommelsen. 
Hjernen består av tre deler, en utvidet øvre del av 
ryggmargen (medulla) som inneholder områdene 
for de ubevisste prosesser som pusten, hjerte-
aktiviteten og blodtrykket, lillehjernen (cere-
bellum) som er engasjert i koordineringen av de 
komplekse muskulære prosessene som å holde 
balansen og bevege lemmene, og storhjernen 
(cerebrum) som omfatter to parete utvekster i 
fronten på hjernen og som hos virveldyrene er 
opptatt med å samkjøre all hjerneaktivitet, språk 
og intelligent adferd. Hos virvelløse dyr er 
hjernen kun en samling av nerveganglier i den 
fremre delen av kroppen (Se: Head); (2) Vett, 
forstand, intellekt, intelligens (intelligence, 
intellect, mind); en meget intelligent eller intel-
lektuell person; (3) Noe som utfører funksjoner lik 
en hjerne. 
 
BRAINY: Intelligent, gløgg, skarp, begavet. 
 
BRAMLING: Bjørkefink (Fringilla montifringilla), 
liten fugleart i finkefamilien (Fringillidae). Bjørke-
finken hekker over hele landet, men er mest 

https://no.wikipedia.org/wiki/Finkefamilien
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tallrik i Nord-Norge og i fjellbjørkeskoger i Sør-
Norge. 
 
BRAMLY: Tornet, tornet busk i slekten Rubus 
(rosefamilien) eller enhver taggete eller stikkende 
busk.  
 
BRANCH: (1) Avsnitt, avdeling, bransje; (2) Arm, 
gren; sekundær lem, stamme eller stengel som 
foregrenser seg fra en hovedstamme (main stem, 
main trunk) eller en annen sekundær stamme på 
et tre, busk eller vinranke; (3) Avlange strukturer 
hos en organisme som ligner en gren på et tre; 
(4) Innen kladistikk, en linje i et kladogram som 
forbinder to noder (indre gren), en node og en rot 
(basal gren) eller en node og et terminalt takson 
(terminal gren eller internode) (Se: Internode). 
 
BRANCH- (Branchi-, Brancho-): Prefisk som 
betyr, gren, forgrene seg, dele seg; familiegren. 
Branchiae, gjelle, finne. Branchiate, det å ha 
gjeller. Branchial cleft, gjelleåpning. 
 
BRANCHIAL: Av, relatert til eller som forsyner 
gjeller eller de assosierte respirasjonsstruktur-
ene; noe som tjener respirasjonen. 
 
BRANCHICOLOUS: Som lever på gjellene av 
fisk eller andre vannlevende organismer. 
 
BRANCHING: Se: Ramification. 
 
BRANCH LENGTH. (1) Grenlengde; (2) Innen 
kladistikk, antall stepp i en gren eller antall 
karakterer som hører til en gren. 
 
BRASH: (1) Kvist, kvas, rusk; (2) Issørpe; (3) 
Freidig, frekk.  
 
BRASS: Messing, legering sammensatt av 
kopper og sink. Vanlig gul messing er en 
blanding mellom 67 % kopper og 33 % sink.  
 
BRAT: Unge. 
 
BRAUN-BLANQUET COVER SCALE: Skala for 
å estimere plantedekket i et gitt område, omfatter 
6 kategorier: + (< 1 %), 1 (1 - 5 %), 2 (6 - 25 %), 
3 (26 - 50 %), 4 (51 - 75 %), og 5 (76 - 100 %). 
 
BRAWN: Muskelkraft, svære velutviklede musk-
ler, fysisk styrke (i motsetning til intelligens). 

BRAXY: Se: Bradsot. 
 
BRAZEN: (1) Messing-, malm-, bronse-; (2) Ufor-
skammet, frekk. 
 
BRAZIL NUT: Paranøtt Bertholletia excelsa), 
søramerikansk tre i familien Lecythidaceae. 
Paranøtter er naturlig hjemmehørende i Guyana, 
Venezuela, Brasil, Øst-Colombia, Øst-Peru og 
Øst-Bolivia, og forekommer som spredte trær i 
store skoger ved breddene til elvene Amazonas, 
Negro og Orinoco. Paranøtt treet kan bli over 500 
år gammelt, og er 30 - 50 m høyt med stam-
mediameter på opptil 2 m, og er et av de største 
trærne i regnskogen. Paranøtter produserer fra 
naturens side kun frukt i urørte skoger, siden 
skoger som ikke er urørte mangler en orkidé som 
er indirekte ansvarlig for pollinering av blom-
stene. Den største eksportøren av paranøtter er 
Bolivia, hvor de heter «almendras»; i Brasil kalles 
nøttene «castanhas-do-Pará» som betyr «nøtter 
fra Pará». 
 
BREAKBONE FEVER: Se: Dengue. 
 
BREAKPOINT (Transmission breakpoint, 
Transmission threshold): (1) Transmisjons-
knekkpunkt, transmisjonsterskel; (2) Innen epi-
demiologi, transmisjonsterskel som er tilnærmet 
lik én (Ro = 1), under dette nivået kan ikke en 
infeksjon vedvare i en vertspopulasjon. Generelt, 
gjennom å redusere Ro, vil sykdommens 
prevalens og intensitet i vertspopulasjonen kunne 
reduseres. Det er mange parametere som 
bestemmer verdien på Ro, noen er spesifikke for 
parasitten mens andre varierer mellom verts-
samfunnene. Transmisjonsknekkpunktet refer-
erer til et kritisk gjennomsnittsnivå av parasitter 
da paringsfrekvensen eller reproduksjonen hos 
parasittene, er for lav til å opprettholde parasitt-
populasjonen ved en gitt vertstetthet. Dette nivået 
bestemmes av grad av aggregering, klumpethet, 
eller spredning av parasitten i vertspopulasjonen. 
Knekkpunktet viser til en ustabil likevekt der 
nivåer under én kan medføre utdøing av 
parasitten. Se: Reproductive rate. 
 
BREAKTHROUGH: (1) Gjennombrudd, det å 
overkomme eller gjennomtrenge en hindring eller 
begrensning; (2) Plutselig gjennombrudd, viktig 
måloppnåelse eller seier innen kunnskap eller 
teknlogi, og som gir muligheter for videre utvikling 

https://no.wikipedia.org/wiki/Lecythidaceae
https://no.wikipedia.org/wiki/Guyana
https://no.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://no.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://no.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://no.wikipedia.org/wiki/Peru
https://no.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://no.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://no.wikipedia.org/wiki/Negro_(elv_i_Brasil)
https://no.wikipedia.org/wiki/Orinoco
https://no.wikipedia.org/wiki/Frukt
https://no.wikipedia.org/wiki/Orkid%C3%A9
https://no.wikipedia.org/wiki/Pollinering
https://no.wikipedia.org/wiki/Blomst
https://no.wikipedia.org/wiki/Blomst
https://no.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
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av faget; en persons første suksess; (3) Militær 
offensiv som har medført et gjennombrudd i 
fiendens forsvarstillinger.  
 
BREAST: Bryst, barm, én av de to pattedyr-
kjertlene foran på hunner hos mennesket. 
Brystene inneholder melkeproduserende celler 
og et nettverk av kanaler som leder melken frem 
til åpningen på brystvorten (nipple). Disse cellene 
blir først aktive etter en fødsel. Melken som da 
produseres inneholder substanser som brystet 
har ekstrahert fra kvinnens blod. I melk finnes 
alle næringsemner som barnet trenger ved siden 
av antistoffer for å beskytte det mot infeksjoner. 
 
BREATH: (1) Bredde, dimensjonen eller målet 
mellom sidene (width); (2) Vid rekkevidde, 
avstand, omfang, størrelse; (3) Vid toleranse eller 
kunn-skap (breadth of knowledge); (4) Pust, 
åndedrag, åndedrett, ånde; lufting, pusterom, liv. 
 
BREATHE: Puste, trekke pusten, ånde, puste ut; 
mosjonere. Pusting hos landdyr refererer til den 
muskulære aktiviteten som medfører at luft 
trekkes inn og ut av lungene, og er fysiologisk 
sett, en form for gassutveksling. Pusting omtales 
ofte som ytre respirasjon, mens den indre, ekte 
respirasjonen, refererer til de cellulære pro-
sessene. Lungene som er svampaktige og ikke 
selv muskulære, har spesialiserte overflater for at 
oksygen skal kunne passere fra luft til blod og 
karbondioksid fra blod til luft. Pusteaktiviteten 
kontrolleres av hjernen. Pustefrekvensen er antall 
ganger per minutt lungene inhalerer luft og øker 
under aktivitet, samtidig som aktive muskler 
produserer mye karbondioksid som må utskilles 
fra blodet via lungene. Reguleringen av pusten er 
både under bevisst og ubevisst kontroll. Pusten 
kan holdes, men bare for en begrenset tid. 
Kjemoreseptorer regulerer dette gjennom å 
registrere karbondioksidnivået i blodet. Høye 
karbondioksidnivåer øker pustefrekvensen. 
 
BRECCIA: Breksje, sedimentær bergart som 
består av grove stenfragmenter innleiret i fin-
granulert materiale.  
 
BRED: Avlet. 
 
BREED: (1) Art, sort, slag; (2) Ætt, folkeferd; (3) 
Avkom, yngel, gruppe av domestiserte organ-
ismer som er genetisk relaterte gjennom felles 

opphav. Kultiverte planter kalles ofte varieteter 
eller mer korrekt, kultivarer; (2) Formere seg, 
reprodusere, yngle; økning av antall organismer 
under kontrollerte forhold; (3) Avle, ale, bedekke, 
fostre, oppdra; (4) Breed, kunstig formerings-
enhet med felles opphav, brukt spesielt ved 
genetiske studier av domestiserte arter. En rase 
av husdyr er organismer som er spesielt utviklet 
gjennom kunstig seleksjon (selective breeding), 
avl under kontrollerte betingelser over mange 
generasjoner med tanke på spesielle karakterer 
som er til menneskets nytte som f.eks. til kjøtt- og 
melkeproduksjon, jordbruk eller genetiske ana-
lyser. Se: Breeding og Strain. 
 
BREEDING: Formering, avl, oppdrett. Selektiv 
avl (selective breeding) refererer til den kunstige 
seleksjonen gjennom å krysse planter eller dyr 
for å forandre rasekarakterene eller for å 
produsere en ny rase. Innavl (inbreeding) er 
produksjon av genetisk og utseendemessig like 
(homozygote, fenotypisk like) avkom ved paring 
av beslektede individer. Utkrysning (outbreeding) 
er produksjon av genetisk og utseendemessig 
variabelt avkom ved paring av mer eller mindre 
urelaterte organismer. Se: Artificial selection og 
Breed. 
 
BREEDING CAGE: Paringsbur, rugekasse, 
hekkekasse. 
 
BREEDING COLONY: Hekkekoloni, spesielt 
med hensyn til hekkende kolonifugler. 
 
BREEDING CYCLE: Formeringssyklus, alle 
reproduksjonsaktivitetene fra pardannelsen, par-
ingsleken til det stadium da ungene blir 
uavhengige fra foreldrene. 
 
BREEDING GROUND (Breeding place): Yngle-
plass, utklekningssted. 
 
BREEDING SEASON (Mating season): Parings-
sesong, den spesielle tiden på året da 
reproduksjonen finner sted og som sikrer at 
avkommet produseres på visse fordelaktige tider 
av året da omgivelsesfaktorene er optimale for 
overlevelse og vekst. For de fleste organismer er 
paringstiden om våren or sommeren. Stimulus for 
paringen skyldes ofte en respons på lys som 
igjen er avhengig av daglengden (forholdet 
mellom lys og mørke).  
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BREEDING (POPULATION) SIZE (Effective 
breeding population, Effective population 
size, Ne): Effektiv populasjonsstørrelse, gjen-
nomsnittlig antall individer i en populasjon som 
reelt bidrar med gener til kommende gene-
rasjoner; det antall individer (Ne) i en populasjon 
som er involvert i reproduksjonen i en gitt 
generasjon. Den effektive populasjonsstørrelsen 
(Ne) er et matematisk mål på den reprodu-
serende del av populasjonen, slik at populasjoner 
med f.eks. varierende kjønnsrater, høyere andel 
reproduksjon i ett av kjønnene, varierende antall 
avkom mellom individene, reduksjoner i popula-
sjonsstørrelsen med tilfeldig tap av spesielle 
genotyper og mer eller mindre sterk innavl, kan 
sammenlignes. Hvis bare et fåtall av individene i 
en populasjon reproduserer, vil bare en del av 
populasjonens totale genforråd utnyttes. Tilfeldig-
hetene avgjør hvilken del det blir, et fenomen 
som kalles genetisk drift (Se: Genetic drift) og 
utgjør en form for innavl hvis dette gjentar seg 
over generasjoner. Desto færre individer som 
deltar, jo større er tilfeldighetene. Det kan vises 
at økningen (varF) av innavlskoeffisienten (F) per 
generasjon i forhold til den effektive populasjons-
størrelsen (Ne), er: varF = 1/2Ne. Den effektive 
populasjonsstørrelsen påvirkes av variasjoner i 
antall avkom per reproduserende par, men først 
og fremst av kjønnsfordelingen. Ne tilsvarer N 
(summen av antall hanner og hunner) bare ved 
ideelle populasjoner, dvs. hvis det er samme 
antall av de to kjønn, populasjonen er stor og 
krysningene og fusjonene mellom gametene, er 
tilfeldige. Vanligvis er den effektive populasjons-
størrelsen (Ne) mindre enn N. Er kjønns-
fordelingen ulik (Ne < N), bestemmes den 
effektive populasjonsstørrelsen av: Ne = 4NmNf / 
Nm + Nf, der Nm og Nf henholdsvis viser til antall 
hanner og antall hunner. I en naturlig populasjon 
(basispopulasjonen) antas innavlskoeffisienten å 
være 0. De påfølgende generasjonene i en 
avlslinje benevnes F1, F2, F3, etc. Den 
sammenlagte økning i innavlskoeffisienten over 
flere generasjoner bestemmes da av: Ft = 1/2Ne 
+ (1 - 1/2Ne)Ft-1) (tilsvarer: Ft = varF + (1 - 
varF)Ft-1), der Ft er innavlskoeffisienten i 
generasjon t og Ne den effektive populasjons-
størrelse ved dannelsen av generasjon t. 
Innavlskoeffisienten er her oppbygd av to deler: 
Ett tilskudd 1/2Ne som skyldes innavls-
koeffisienten i den nye generasjonen (t) og en 
rest som er igjen fra de tidligere generasjonene. 

Den effektive populasjonsstørrelsen er et mål på 
innavlen i et avlsmateriale. Det som må vites er 
antall hanner og hunner som reproduserer i hver 
ny generasjon innen avlslinjen. Se: Effective 
breeding population og Population. 
 
BREEDING SUCCESS: Paringssuksess, evnen 
et par eller en populasjon har til å gi levedyktig og 
fertilt avkom. 
 
BREEDING SYSTEM: Paringssystem, metoden, 
mønsteret eller den utstrekning individer (gam-
eter) parer seg med andre individer (gameter) fra 
samme eller forskjellig taksa. Paringssystemet er 
et essensielt trekk ved en art som kontrollerer 
populasjonsstrukturen og den evolusjonære 
utviklingen. 
 
BREEDING TERRITORY: Se: Territory. 
 
BREEDING TRUE: Det å produsere avkom som 
er fenotypisk lik foreldrene. Homozygote individer 
vil alltid gi likt avkom hvis ikke mutasjoner 
forekommer, og heterozygoter meget sjeldent. 
 
BREEDING VALUE: Paringsverdi, et individs 
paringsverdi i et avlsprogram for en spesiell 
egenskap; den genetiske fordelen et individ 
overfører til sitt avkom. Den estimerte parings-
verdien (EBV) kalkuleres ut fra avlslinjen og 
prestasjonsdataene til avkommet og familien til 
en hann i relasjon til en rekke egenskaper.  Et 
dyrs paringsverdi er estimert til å være to ganger 
den forventede prestasjonen til avkommet. 
Paringsverdien av et individ er også lik 
gjennomsnittseffekten på avkommet av de alleler 
det bærer, summert over alle segregerende loci. 
Se: Additive genetic variance. 
 
BREEZE: Bris. Se: Wind.  
 
BREPHIC: Det som angår et tidlig utviklingstrinn. 
 
BREPHIC STAGE: Larvestadium, ett pre-adult 
stadium. 
 
BREVICAUDATE: Det å ha kort hale. 
 
BREVIFOLIATE: Det å være kortbladet. 
 
BREVILINGUAL: Det å ha en kort tunge. 
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BREVIPED: Korte ben. 
 
BREVIPENNATE: Det å ha korte vinger (flyve-
løse fugl). 
 
BREVIROSTRATE: Det å ha et kort nebb, 
rostrum. 
 
BREWING: Brygging, bioteknologiske metoder 
som gir øl og andre alkoholholdige drikker fra 
malt, gjennom maling og knusing, koking og 
gjæring. Gjæring av sukker ved hjelp av 
Saccharomyces cerevisiae, S. uvarum eller S. 
carlsbergensis produserer alkohol (ethanol). 
Brygging kan også referere til den industri som 
lager slike alkoholdige drikker. Se: Fermentation. 
 
BRIDGING CROSS: Krysning som overfører 
alleler mellom to seksuelt reproduksjonsmessig 
isolerte arter ved å benytte en mellomart som kan 
krysses med begge. 
 
BRIDGING HOST: Transportvert, (tredje) vert 
som gjør en overførsel mulig av en parasitt fra en 
vert til en tidligere mer eller mindre upassende 
vert, f.eks. domestiserte hunder med nær kontakt 
med mennesket som streifer rundt mellom folk og 
parasitt-infisert vilt. 
 
BRIER: Tornebusk, spesielt villroser. 
 
BRILLOUIN INDEX: En indeks over arts-
diversiteten i et system, avledet fra informa-
sjonsteori. Diversitetsindeksen (D) beregnes ved 
hjelp av: D = 1/N x log2N!(n1!n2! ... ns!), hvor N er 
det totale antall individer observert i et sample og 
n1, n2, ... ns er antallet individer av arten 1, 2 ... s. 
 
BRILL'S DISEASE: Se: Typhus. 
 
BRIMSTONE: (1) Svovel; (2) Sitronsommerfugl 
(Gonepteryx rhamni). 
 
BRINDED: Spettet, stripet, droplet, brandet. 
 
BRINE: Saltlake, saltoppløsning, saltvann, salt-
sjøer; vann med en saltholdighet på over 100 
o/oo (definisjon varierer, det angis også > 50 
o/oo) og som kan lett produsere salt ved 
fordampning. Se: Brackish water, Salt water og 
Seawater. 
 

BRINY: Salt, av saltvann; relatert til eller som 
ligner havet. 
 
BRISTLE: Bust, enthvert stivt og grovt hår eller 
hår-lignende struktur. 
 
BRIT: Små mairine dyr, hovedsakelig krepsdyr 
som utgjør en viktig del av næringskjedene i 
havet. 
 
BROAD: (1) Bred, vid, vidstrakt; (2) Alminnelig; 
(3) En innsjø eller ferskvann forbundet med en 
stilleflytende elv. 
 
BROAD FIS TAPEWORM: Se: Diphyllobothri-
osis. 
 
BROAD-FRONT MIGRATION: Migrasjoner spe-
sielt hos fugl der trekket er spredt over store 
områder og ikke gjennom spesielle «korridorer». 
Forekommer særlig hos fugl som ikke er tilpasset 
spesielle habitater. 
 
BROAD-SENSE HERITABILITY (H², Broad 
heritability, Heritability in the broad sense): 
Arv i vid mening, forholdet mellom den totale 
genetiske varians (VG) til den totale fenotypiske 
varians (VP) (kvantitativt) på populasjonsnivået; 
den del av den totale fenotypiske varians blant 
individene innen en populasjon som har sin 
bakgrunn i genetiske effekter (H2 = VG/VP). Se: 
Dominance variance, Epistasis, Heritability, 
Maternal effect og Narrow-sense heritability. 
 
BROCKET: (Spiss)hjort, to-årig hjort. 
 
BROMINE (Brome): Brom (Br), halogent grunn-
stoff med atomnummer 35, atommasse (u) 79, 
90, smeltepunkt -7,2oC og kokepunkt 58,78oC. 
Grunnstoffet er en flyktig væske med en rød-brun 
damp ved romtemperatur. Væsken er skadelig på 
hud og dampen irriterer øyer og hals. 
 
BRONCHIAL: Bronkial, som har med bronkiene 
å gjøre, som hører til eller finnes i bronkiene, 
luftveiene. 
 
BRONCHITIS: Bronkitt, inflammasjon av mukus 
membranen i bronkiene i lungene som kan være 
akutt eller kronisk, etterfølger ofte en luftveis-
infeksjon. (Luftrøret (trachea) deler seg i to 
bronkier (bronchus) som deler seg videre i 
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bronkioler og som hos pattedyr og krypdyr ender 
i et visst antall alveoler). Bronkitt kan skyldes 
bakterier (Haemophilus influenzae, Mycoplasma 
pneu-moniae, Staphylococcus aureus, Strepto-
coccus pneumoniae), virus, fysisk eller kjemisk 
irritasjon. 
 
BRONTOPHOBIA: Se: Astrapophobia. 
 
BROOD: (1) Kull, unger; avkom fra en enkelt 
fødsel, eggene i et reir (clutch) eller et reir hos 
fugl fullt av egg; (2) Inkubere egg, ligge på egg, 
ruge, ruge ut, klekke ut; (3) Yngel, enhver gruppe 
av unge dyr som blir pleiet samtidig av en voksen 
(Se: Clutch). 
 
BROOD CAPSULE: Liten hydatid cyste som 
inneholder rundt 10 til 30 protoscolices hos 
bendelmark som er parasitter på rovdyr. Se: 
Scolex. 
 
BROOD CHAMBER: Se: Brood pouch. 
 
BROODER: Rugemaskin, oppvarmet hus eller 
innretning for ruging av egg eller kyllinger. 
 
BROODER PNEUMONIA: Aspergillose, epi-
demisk lungebetennelse (pneumoni) hos fugler. 
 
BROODING (Parental care): Foreldreomsorg, 
foreldrenes oppvarming og beskyttelse av ung-
ene etter eggklekkingen hos fugl. Se: Incubation. 
 
BROOD NEST: Rasteplass for fugleunger, 
bygget av én eller begge av foreldrene. 
 
BROOD PARASITISM: Reirparasittisme, bruk av 
en annen art (vertsart) til å ta seg av sine egne 
unger; en form for parasittisme der en reirparasitt 
(brood parasite, nest parasite) bruker en vertsart 
som foreldre til eget avkom. Reirparasittisme kan 
omfatte f.eks. enkelte fuglearter (f.eks. gjøk), fisk- 
eller insektarter som legger eggene sine i reiret til 
andre arter. Det ekisisterer mange forskjellige 
former for tilpasninger for å få adgang til vertens 
reir og for å maksimere utnyttelsen av verten. Se: 
Parasite. 
 
BROOD POUCH (Brood chamber): Rugepose, 
yngelrede; spesialisert del på et dyr for å bære 
og frakte avkom, egg eller embryoer under ut-
vikling. 

BROOK: Bekk, liten elv (brooklet).  
 
BROTICOLOUS: Som lever i nærheten av 
mennesket (i bolighus eller andre bygninger). 
 
BROTION: Økologisk suksesjon som et resultat 
av menneskets aktiviteter. 
 
BROTOCHOROUS: Som har formeringsstadier 
som spredes ved hjelp av menneske. 
 
BROWN DWARF: Brun dverg, himmellegeme 
som har en størrelse mellom en stor planet og en 
liten stjerne. Brune dverger er lyssvake objekter 
med en masse for liten til å opprettholde en 
kjernefusjon, men stor nok til å generere energi 
gjennom gravitasjonskrefter. Massen kan bli flere 
ganger større enn Jupiter (80 x Jupiter). Enkelte 
mener at brune dverger bidrar til universets 
såkalte svarte materie. Se: Dark matter. 
 
BROWNIAN MOVEMENT (Brownian motion): 
Brownske bevegelser, kontinuerlige tilfeldige 
bevegelser i alle retninger som sees under mikro-

skop; bevegelsene til mikroskopiske (omkring 1
m) faste partikler suspendert i en væske. 
Bevegelsene skyldes kollisjoner med de 
omgivende molekylene. Og desto mindre partik-
lene er (mindre sjanse for at et treff fra begge 
sider vil oppveie hverandre), jo sterkere er 
bevegelsene. Røkpartikler i gass oppfører seg 
tilsvarende. 
 
BROWN STOMACH WORM OF CATTLE (Med-
ium stomach worm): Rundmarken Ostertagia 
ostertagi hos storfe. 
 
BROWN STOMACH WORM OF SHEEP: Rund-
marken Ostertagia circumcincta hos sau. 
 
BROWN WATER: Brunt vann, myrvann, fersk-
vann rikt på suspendert organisk materiale, men 
med lavt næringsinnhold. Se: Dystrophic. 
 
BROWSE: (1) Gnage, gresse, bite av, det å ete 
på deler av fastsittende organismer, vanligvis 
planter, og da spesielt unge skudd som dyr 
(browsers) kan nappe; (2) Det spiselige 
plantematerialet innen rekkevidde for planteetere. 
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BROWSE LINE: Det markerte nivå eller linje som 
viser høyden til der planteetere har furasjert på 
f.eks. trær. 
 
BRUCE EFFECT: Bruce effekt, det at hos 
gnagere kan nærværet (eller urinen) av en 
fremmed hann medføre at en innplantering av et 
befruktet egg forhindres eller at abort induseres. 
Se: Allomone og Pheromone. 
 
BRUCELLOSIS (I menneske: Malta fever, 
Mediterranean fever, Undulant fever; I dyr: 
Bang's disease, Contagious (epizootic) 
abortion): Svingfeber, brucellose, enhver 
infeksjon i mennesket eller dyr med Gram-
negative bakterier i slekten Brucella. Hos dyr er 
vanligvis reproduksjonssystemet (uterus) infisert, 
noe som leder til spontane aborter. Artene er ikke 
helt vertsspesifikke, men vi finner vanligvis B. 
melitensis i geit, B. abortus i kveg, B. suis i svin, 
B. ovis i sau og B. canis i hund. Kan overføres til 
mennesket via sår, melk eller berøring av 
infeksiøst materiale og forårsake gjentagende 
(undulant fever) eller kronisk feber (chronic 
fever). I mennesket har bakterien en stor 
spredning i kroppen, men formerer seg primært 
inni fagocyttene. Sykdommen er meget infeksiøs, 
økonomisk viktig, og finnes over hele verden, 
men ikke i Norge, og er utryddet i Danmark. 
 
BRUIN: Bjørn, bamse (spesielt i forbindelse med 
barns fabler). 
 
BRUISE: (1) Kveste, skade, forslå, spesielt 
bløtvevene (eller ben) uten å skade huden 
(contusion); (2) Skade, spesielt følelsesmessig, 
psykologisk: (3) Støte, knuse i biter, fragmentere; 
(4) Skjemme, spolere; (5) Skrape, skrubbsår, 
skramme; bulke; (5) Støt, slag, rift, risp (abrasion, 
scratch).  
 
BRUMAL: Vinterlig, vinter, indikasjon på vinter 
eller som foregår om vinteren. 
 
BRUME: Tåke, dis. Se: Fog og Mist. 
 
BRUSSELS SPROUTS: Rosenkål (Brassica 
oleracea) i familie Brassicaceae, en gruppe 
(Gemmifera) kultivarer fra hagekål framdyrket til 
små grønne knopper med tettsittende blader, 
vanligvis 2,5 - 4 cm i diameter. Rosenkål ligner 

på små kålhoder, men også rosenknopper, derav 
navnet. 
 
BRUSHES: En samling av buster, korte hår eller 
skall, skjell.  
 
BRUTE: (1) Dyr, udyr, villdyr (a beast); (2) Brutal, 
dyrisk, rå, umenneskelig, ufølsom person (cruel, 
savage); (3) Den barske virkelighet; uforminsket 
eller ubehagelig barskt (harsh); (4) Rent fysisk; et 
dødt objekt (inanimate). 
 
BRUXISM: Se: Thegosis. 
 
BRYOCOLOUS: Som lever på eller i mose (og 
lav). 
 
BRYOCHORE: Bryokor, tundra region, arealet av 
jordens overflate som er dekket av tundra. Se: 
Tundra.  
 
BRYOLOGY (Muscology): Bryologi, den gren av 
botanikken som befatter seg med det viten-
skapelige studiet av moser (Bryophyta). Faget 
omfatter ofte også et studium av lav (lichenology) 
som igjen er en gren av det vitenskapelige studiet 
av sopp (Mycology).   
 
BRYOPHILOUS: Det å leve og trives i habitater 
rik på moser (og lav). 
 
BRYOPHYTES (Bryophyta): Bryofytter, ikke-
vaskulære planter som omfatter moser (mosses), 
lav (liverworths) og nålkapselmoser (hornworts), 
og som mangler karsystem, rotsystem og der 
gametofytt generasjonen er den lengst vedvar-
ende fasen i livssyklus. Bryofyttene har bare 
rudimentære rot-lignende organer (rhizoides) og 
en interessant form for generasjonsveksling 
mellom den gametbærende formen (gameto-
fyttene som er haploide) og den sporebærende 
formen (sporofytter som er diploide).  
 
BRYOZOA: Mosdyr, dyrerekke av akvatiske, 
marine virvelløse dyr som lever i kolonier festet til 
harde substrater. De enkelte individene (zoo-
idene) som danner en koloni, er ca. 1 mm lange 
og kan overfladisk ligne polyppene til nesle-
dyrene.  
 
BSC: Se: Biological species concept. 
 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Brassica_oleracea&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Brassica_oleracea&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://no.wikipedia.org/wiki/Kultivar
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Hagek%C3%A5l&action=edit&redlink=1
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BUBBLE: Innen genetikk, den regionen av en 
DNA dobbelttråd som er adskilt slik at enzymer 
kan slippe til under initieringen av en tran-
skripsjon eller replikasjon. 
 
BUBA: Se: Leishmaniose. 
 
BUBO: Byll, inflammasjon av lymfekjertlene. 
Adenitis, generell inflammasjon av en kjertel. 
 
BUCCAL: Relatert til munnen eller kinnene; 
Buccal cavity, munnen. Latin bucca, munnhule. 
 
BUCCOGINGIVAL: Relatert til kinnene og gom-
mene. 
 
BUCK: Bukk, hannen av forskjellige dyr. 
 
BUCKBEAN: Bukkeblad (Menyanthes trifoliata), 
plante som vokser i vatn; eneste art i slekten 
bukkeblad (Menyanthes). 
 
BUCKNEMIA: (1) I vid mening, inflammasjoner 
av leggene; (2) See: Elephantiosis.    
 
BUCKWEAT: Bokhvete, buhvete (Fagopyrum 
esculentum, F. tataricum eller vill bokhvete.) som 
stammer fra to ettårige urter i slireknefamilien, 
syrefamilien (Polygonaceae). I Norge regnes 
bokhvete som åkerugress, begge artene vokser 
opp til Trøndelag. Bokhvete kalles også «fattig-
mannshvete» og ble i sin tid dyrket i Danmark og 
Sør-Sverige. F. esculentum ble foretrukket da 
frøene var større og gav bedre utbytte. Tross 
navnet er bokhvete ikke i slekt med hvete og 
ingen kornslag, men er ei nøtt, og fjern slekting 
av rabarbra. Navnet bokhvete skyldes antagelig 
at nøttene ligner på bøkefrø. 
 
BUD: (1) Spire, springe ut, skyte knopper; (2) 
Inokulere; (3) Innen botanikk, knopp, ungt 
umodent skudd fra en organisme som eventuelt 
vil frigjøres og vokse opp til en uavhengig 
organisme eller et uutviklet skudd omgitt av 
beskyttende skall. Endeknopper (terminaly bud) 
finnes på rotskudd, andre (axilary bud) kan finnes 
mellom stammen og en gren; (4) Generelt innen 
biologi, utvekst fra en forelder organisme som 
brekker av og utvikler seg til et nytt individ 
gjennom en prosess kalt knoppskyting. Se: 
Budding, Gemma og Gemmule. 
 

BUDDING: Knoppskyting, knopping, okulasjon, 
knoppoding, spirende, celleavsnøring, en løselig 
definert term som refererer til en form for 
aseksuell reproduksjon (vegetativt) der et nytt 
individ vokser og utvikler seg direkte fra (en 
knopp på) forelderkroppen for deretter og 
frigjøres, dvs. at en knopp fra cellemembranen, 
foreldercellen eller forelderkroppen, utvikler seg 
til et nytt individ gjennom vekst og senere 
frigjøring for en senere selvstendig tilværelse. 
Typisk sett fører knoppskytingen til at det dannes 
en større og mange små individer. Knoppskyting 
refererer også til avsnøringen av nye virus fra 
infiserte vertsceller eller oppsplittingen av 
insektkolonier (kolonidelinger). Hos visse bak-
terier og sopp omfatter knoppdannelser en celle-
delingsprosess hvor en dattercelle (eller spore) 
utvikler seg fra en morcelle som en lokalisert 
utvekst (Se: Bud). Celleveggen til dattercellen 
består vesentlig av ny-syntetisert materiale. 
Knoppskyting er også brukt om visse typer av 
agamogoni, paratomi (hos hydra) og architomi 
hos enkelte fåbørstemark, og formeringen av 
zooider hos hydrozoene, endoproktene, mos-
dyrene, tunikatene og andre kolonibyggende dyr. 
Dette er alle tilfeller av ytre knoppskytning, mens 
gemmulene hos svampene og statoblastene hos 
mosdyrene, ofte refereres til som indre 
knoppskytning. Hos enkelte protozoer kan en 
celle dele seg i to ulike celler, en stor adult og 
flere små celler, eller avkommet kan utvikles inni 
protoplasmaet til morcellen som også kalles 
knoppskyting (Se: Agamogony, Architomy, Fis-
sion, Gemmule og Paratomy). Ved deling av 
insektkolonier (colony fission) hos for eksempel 
veps, refererer termen til emigrasjonen av en 
gruppe arbeidere eller avkom til et nytt 
reirområde. 
 
BUD SPORT: Somatisk mutasjon i en knopp eller 
gren på et tre. 
 
BUFFER: (1) Generelt, støtpute, det å beskytte 
et system fra forandringer pga. ytre faktorer; (2) 
Innen kjemi, buffer, substans eller blanding av 
substanser som tilsatt en løsning motstår 
forandringer i pH når et basisk eller surt stoff 
tilføres eller hvis løsningen fortynnes. Med andre 
ord stabiliserer en buffer pH-løsningen mot 
tilsetninger av en syre eller base, dvs. den bufrer 
ved å nøytralisere både syrer og baser uten at 
pH forandres nevneverdig i løsningen (Se: pH). 

https://no.wikipedia.org/wiki/Plante
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Bukkebladslekta&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Urt
https://no.wikipedia.org/wiki/Slireknefamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85ker
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85ker
https://no.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://no.wikipedia.org/wiki/Hvete
https://no.wikipedia.org/wiki/Korn
https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8tt
https://no.wikipedia.org/wiki/Rabarbra
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8k
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Et eksempel er karbonsyre og natriumhydrogen-
karbonat der molekylene H2CO3 og ionene HCO3

- 

er til stede. Settes det til en syre fjernes de fleste 
av de ekstra protonene av basen: HCO3

- + H+ → 
H2CO3. Tilsettes en base vil det meste av de 
ekstra hydroksidionene bli fjernet gjennom 
reaksjonen med udissosiert syre: OH- + H2CO3 
→ HCO3

- + H2O. Slik vil løsningens pH forandres 
lite ved tilsetning av en syre eller base. Naturlige 
buffere finnes hos de levende organismer der de 
biokjemiske reaksjonene er meget sensitive for 
pH. Buffersystemer benyttes også under labora-
torieforhold og i industrien; (3) Stoffer som 
responderer på forandringer i den relative 
fuktigheten gjennom å ta opp eller avgi fuktighet, 
refereres til som fuktighetsbuffere eller fuktighets-
bufrende materialer; (4) Innen fysikk, isolerende 
krets som minimaliserer reaksjonen mellom to 
andre kretser.  
 
BUFFER CAPACITY: Bufferkapasitet, evnen hos 
løsninger, vann eller jord, til å motsette seg 
forandring i pH-verdien ved tilsetning av sure 
eller basiske (alkaliske) forbindelser. En buffer 
løsning (buffer solution) er en vandig oppløsning 
av en eller flere kjemiske forbindelser med en 
definert pH-verdi som ikke forandres nevneverdig 
ved en moderat tilsetning av sure eller basiske 
forbindelser. Se: Buffer og pH. 
 
BUFFERED POPULATIONS: Buffrede popula-
sjoner, populasjoner der organismene influerer 
på hverandre slik at populasjonstettheten til hver 
av dem opprettholdes innenfor visse grenser og 
rundt et tilnærmet stabilt gjennomsnitt. 
 
BUFFER SPECIES: Bufferart, dyre- eller plante-
art som fungerer som en alternativ matkilde for 
en annen organisme og som derigjennom bufrer 
effekten predatoren måtte ha på sitt normale 
bytte. 
 
BUFFER SOLUTION: Se: Buffer capacity. 
 
BUG: (1) Veggelus, veggedyr, blodsugende tege 
(underorden Heteroptera i ordenen nebbmunner, 
Hemiptera); arten Cimex lectularius blir mer og 
mer vanlig i Norge i dag; (2) Fellesnavn for 
ethvert lite insekt, eller bille, mikrobe og basill; (3) 
Sprøyte mot insekter, utøy. 
 

BUGGY: (1) Fullt av vegglus; (2) Lett vogn, 
barnevogn. 
 
BUILDING BIOLOGY: Studiet av innendørs-
miljøets effekt på mennesket og på andre 
organismer under tilsvarende betingelser. 
 
BULB: (1) Rund innretning; (2) Svelle ut; (3) 
Innen botanikk, jordstengel, rotstokk (corm, 
rhizome, tuber), eller svibel, løk, knoll under 
jorden med kjøttfulle fargeløse modifiserte blad 
som fungerer som opplagsnæring for den 
sentrale apikale knoppen (skuddet) i midten av 
løken, og med røtter ved basis (onion bulb, tunip 
bulb). Løken gjør at planten kan leve fra en 
vekstsesong til den neste, og kan også fungere 
som en vegetativ form for reproduksjon. Løk er 
karakteristisk for mange énfrøbladete planter; (4) 
Innen anatomi, en rund utvidet, ekspandert del av 
et organ, kanal eller åre; (5) Lyspære. 
 
BULBOUS: Som er kule-formet, løk-formet.  
 
BULGE: (1) Kul, bulne ut, utstående del; (2) En 
plutselig og vanligvis midlertidig stigning i 
mengde eller antall; (3) Den avrundete delen 
mellom bunnen og sidene på en båt (a bilge). 
 
BULGE ICE: Svellis, issvull, uregelmessig, opp-
svulmende avsetning av is forårsaket av at 
fremsivende vann fra en bekk eller fra grunnen 
fryser suksessivt oppå en tidligere isdannelse.  
 
BULIMIA: Bulimi, trøstespising; abnorm sult-
følelse. 
 
BULL: (1) Okse, stut, tyr; (2) Hann; (2) Stor, 
sterk, grov. 
 
BULLATE: Blæret, svulmet, blemmet; blære-
formete utposninger (fylt med f.eks. av lymfe).  
 
BULLDOG FLIES: Se: Horse flies. 
 
BULLFINCH: Dompapp (Pyrrhula pyrrhula), fugl i 
finkefamilien (Fringillidae). 
 
BULLIFORM: Blære eller boble-formet. 
 
BULLOCK: Stut, okse, gjeldokse. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Finkefamilien
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BULRUSH: Høy, siv- eller gress-lignende vann-
plante i familien Cyperaceae.  
 
BUM: (1) Ende, rumpe; (2) Streife omkring. 
 
BUMBLEBEE: Humle, slekt (Bombus) av store, 
hårete insekter i familien Apidae (sammen med 
bl.a. honningbier). Humler kjennetegnes på en 
tykk, bred, vanligvis tett behårete kropp. Vingene 
er små i forhold til kroppen. Bare dronninger og 
arbeidere har stikkebrodd. Flere humlearter er 
såkalte gjøkhumler som lever og snylter i bolet til 
de sosiale humlene. Det forekommer ca. 250 
humlearter i verden, i Norge regner man med at 
det forekommer ca. 35 arter. 
 
BUN: Forkortelse for: Blood Urea Nitrogen; 
medisinsk test for å måle urea nitrogen innholdet 
i blod. Urea er et nedbrytningsprodukt av 
proteinfordøyelsen i leveren (normalt 6 – 20 mg 
per 100 ml blod). 
 
BUNDLE: (1) Bylt, bunt, knippe, en gruppe som 
er festet til hverandre; (2) En gruppe nerver eller 
muskler eller andre fibre. 
 
BUNION: Betennelse, utposning, ilke; liktorn 
(hallux valgus). 
 
BUNNY: Kanin, spesielt ung kanin, harepus.  
 
BUNO-: Prefiks som betyr en liten bakke. 
 
BUNODONT: Det å ha molartenner med kroner 
som har avrundete koniske overflater (cusps).   
 
BUNOSTOMOSIS (Hookworm of cattle, Hook-
worm of sheep): Bunostomose, hakemark-
infeksjon i tynntarmen hos drøvtyggere, hen-
holdsvis rundmarkene Bunostomum phleboto-
mum og B. trigonocephalum. Se: Hookworm. 
 
BUNSEN BURNER: Bunsenbrenner, gass-
brenner der en regulerbar mengde av luft 
blandes med en gassstrøm fra bunnen av en 
forbrenningstube og der flammen befinner seg på 
toppen av brenneren. Luften suges inn av den 
fine gass strømmen.  
 
BUNT: Meldugg, meldogg, mjøldogg, plante-
sykdom forårsaket av sekksporesopper (Asco-
mycota). Det finnes ca. 100 arter som lever på en 

lang rekke plantearter, bl.a. trær, gress og urter. 
Meldugg angriper særlig roser og andre 
prydvekster der soppene utvikler et hvitt til 
gråhvitt, melaktig belegg på yttersiden av blad og 
skudd/knopper. Meldugg opptrer særlig rikelig i 
varme og tørre somrer. 
 
BUNTING: (1) Snøspurv (Plectrophenax nivalis); 
(2) Gulspurv (Emberiza citrinella); (3) Spurv. 
 
BUNT ORDER: Sosialt hierarki eller en orden 
basert på dominans etablert gjennom konflikt-
adferd som f.eks. stanging. Se: Peck order. 
 
BUNYAVIRIDAE: Virus familie med enkelttrådet 
RNA som infiserer virveldyr og virvelløse dyr (Se: 
Arbovirus). Noen av artene er viktige patogener 
på mennesket og dyr. 
 
BUOYANCY: Oppdrift, den oppadrettede kraft 
som virker på et legeme som er nedsenket i 
vann; tendensen væsker har til å gi en løftende 
effekt på et legeme som er helt eller delvis 
nedsenket i væsken. Archimedes lov sier at et 
nedsenket legeme i væske får en oppdrift lik 
vekten av den fortrengte væskemengden, dvs. 
hvis vekten av det nedsenkede legeme er mindre 
enn den fortrengte væske vil det være en netto 
oppadstigende kraft på legemet. Denne kraften 
virker gjennom tyngdepunktet i væsken som 
tilsvarer det nedsenkete legeme, det punktet er 
oppdriftens sentrum. For at et legeme skal være i 
likevekt må oppdriften være lik vekten på 
legemet, og oppdriftens sentrum og gravita-
sjonens sentrum i legemet må være på samme 
vertikallinje. Varme gasser som stiger opp av en 
pipe inn i kaldere luft, vil også stige oppover inntil 
de får samme temperatur som omgivelsene. Det 
medfører også at den effektive pipehøyden kan 
bli to til tre ganger høyere enn den aktuelle 
pipestørrelsen noe som hjelper på å spre røk 
bedre. 
 
BURBOT: Lake (Lota lota), ferskvannsfiskeart i 
brosmefamilien (Lotidae). 
 
BURDEN (Parasite burden, Worm burden): 
Parasittbyrde, det totale antall (= intensitet, infra-
populasjonen) eller biomasse av parasitter til 
stede i et gitt vertsindivid; parasittbyrden bereg-
nes ofte ut fra eggtellinger. Se: Intensity (of 
infection). 

https://no.wikipedia.org/wiki/Slekt_(biologi)
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BURGEON: Springe ut, blomstre, begynne å 
vokse eller øke raskt; sette skudd, knoppes. 
 
BURGESS SHALE: Sedimentær bergformasjon 
lokalisert nær «Yoho National Park, British 
Columbia, Canada», som inneholder meget godt 
oppbevarte fossiler av virvelløse dyr som levet på 
havbunnen for 505 til 500 millioner år siden under 
perioden Kambrium. Se: Geological time scale. 
 
BURIAL: (1) Gravgård, grav, eller det som er 
igjen i en grav; (2) Begravelse, gravferd, jord-
festelse, selve prosessen å begrave noe.  
 
BURN: (1) Bekk, liten elv (stream); (2) Brenne, 
forbrenne, forbrenning; forbrenne drivstoff under 
dannelse av varme, gasser og lys (glow, shine); 
(3) Bake i varme, det å være meget varm; (4) 
Produsere eller føle smerte, sviing, ubehag; lide 
av solbrenthet; (5) Brannsår, brennemerke; det å 
gjennomgå forandringer og ødeleggelse gjennom 
varme, ild; (6) Dø i den elektriske stol (electro-
cuted); (7) Skade på hud eller vev pga. lys, 
varme, bestråling, elektrisitet eller kjemikalier; (8) 
Det å bli emosjonelt opphisset, skaket; (9) Det å 
lengte lidenskapelig; være sterkt pasjonert; (10) 
Det å være eller bli meget sint; (11) Det å føle 
avsky, vemmelse.   
 
BURNED SPOT DISEASE (Brandenflecken-
krankheit, Shell disease): Sykdom på marine 
krepsdyr som angår det ytre skjelettet på 
krabber, kreps og reker. Skyldes kitinolytiske 
bakterier og/eller sopp som danner brunrøde 
ringer i det kalsifiserte kitinet med påfølgende 
erosjoner. Sykdommen kan være fatal hvis 
krepsdyret ikke når et skallskifte tidsnok. 
 
BURP: Rape, rap, frigivelse av gass fra for-
døyelsestrakten (svelget eller magen).  
 
BURROW: (1) Hule, gang (i jorden), eller grave 
ganger i jorden; grave seg ned; (2) Revehi. 
 
BURSA (pl. Bursae): (1) Puter, sekker; (2) Ledd-
poser, væskefyllte hulrom nær et ledd, vanligvis 
med fortykkede vegger av fibrøst bindevev. 
Bursaene inneholder synovialvæske, et smør-
ingsmiddel som reduserer friksjonen mellom 
sener og ben. Bursate, det å ha en bursa. 
 

BURSA COPULATRIX: En genital lomme eller 
pose hos en rekkevirvelløse dyr. 
 
BURSICON: Hormon knyttet til herdningen av 
kutikulaen etter skallskiftet. Se: Ecdysis. 
 
BURSITIS: Bursitis, vond inflammasjon i leddene 
pga. overbelastninger og stress. Kroppen har 
over 150 bursa som er små væskefyllte puter 
eller sekker som smører og demper presspunkter 
mellom ben, muskler og sener nær leddene. 
Disse putene muliggjør at en kan bevege seg 
uten smerter, ved inflammasjoner skaper de 
samme putene smerter. Vanligvis får en bursitis 
pga. inflammerte puter i skulder-, albue- og 
hofteledd, men problemene kan også forekomme 
i kneet, helen og i stortåleddet. Normalt vil 
bursitis gå over på en ukes tid. 
 
BURST: (1) Briste, eksplodere, revne, springe, 
sprenge, bryte opp eller i deler (spesielt pga. 
krefter innenfra); (2) Utbrudd, det å gi etter for 
sterke emosjoner; (3) Det å komme brått til syne, 
springe ut plutselig; voldsom hast (a rush); (4) 
Starte, sette i gang, kaste seg ut i (launche, 
plunge); (5) Fyllt opp til bristepunktet; (6) 
Forårsake at noe skal briste (break); (7) Periode 
av intens aktivitet. 
 
BURSTING: Innen virologi, ødeleggelsen av en 
virus-infisert celle, etterfulgt av en spredning av 
nye virus partikler. 
 
BURST SIZE: Innen virologi, gjennomsnittsantall 
virus partikler som frigis per infisert celle etter en 
lytisk infeksjon i en populasjon av mottagelige 
celler. 
 
BUSH (Shrub): Busk, kjerr, kvast, liten til 
mellomstor plante som i motsetning til blomster-
planter har en stamme av tre over bakken. 
 
BUSHMAN: Buskmann, nybygger (i Australia). 
 
BUSK'S FLUKE INFECTION: Se: Fascio-
lopsiosis. 
 
BUTANE: Butan, gassaktig hydrokarbon (C4H10) 
fremstillet gjennom raffinering av jordolje. 
 
BUTCHER: (1) Slakter, slakte ned; (2) Bøddel. 
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BUTTOCK: Seteball, rumpeball. 
 
BUZZ: Summe, surre, surr, summing. 
 
B.Y. (B. yrs.): Forkortelse for: Milliarder år (109). 
 
BY-PASS: Omløp, anlegg for å kunne lede en 
væske forbi hele eller deler av et anlegg eller 
organ. 
 
BY-PRODUCT MECHANISM: Innen genetikk, 
mekanisme for artsdannelse der reproduksjons-
messig isolasjon før (premating) eller etter (post-
mating) utvikler seg tilfeldig som en konsekvens 
av utviklingen av andre egenskaper og karakterer 
(traits). Samtidig er ikke reproduktiv isolasjon det 
viktigste pga. isolasjonen, men såkalt «reinforse-
ment» (Se: Reinforcement).  
 
BYSSACEOUS: Som består av fine filamenter. 
 
BYSSOID: Som består av fine tråder. 
 
BYSSUS: Byssus, proteinholdige sterke tråder 
som produseres av organismer som muslinger 
(f.eks. blåskjell) som ved hjelp av disse trådene å 
kan forankre seg til underlaget. 
 
BYTE: Byte, et bestemt antall bits som nå nesten 
alltid er 8 bits og som kan bli behandlet og lagret 
som en enkelt enhet i en computer. Se: Bits. 
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C (c): Forkortelse for: (1) Konsumpsjon (con-
sumption); (2) Elektrisk mengde (coulomb); (3) 
Komplement (complement); (4) Cytosin (cytocine, 
en nukleinsyre); (5) cystein (cysteine, en 
aminosyre); (6) Likhetskoeffisient (similarity 
coeffisient); (7) Karbon (carbon), 14C (carbon 14); 
(8) Spasmer, ofte muskulære rytmiske kontrak-
sjoner (clonus); (9) Hundre (latin centum); (10) 
Centigrader (centigrade); (11) Karbon perioden 
(carboniferous period); (12) En enhet x 10-² 
(centi); (13) (Spesifikk) varmekapasitet (heat 
capacity). 
 
C. (Ca., Cum; Circa): Forkortelse for: Sirka, 
cirka, omkring, omtrent, tilnærmet (for tall og 
dato). 
 
oC (C): Se: Celsius scale. 
 
Ca: Se: Calcium. 
 
CABBAGE: Kål, kålhode, hvit hodekål (Brassica 
oleraca), planteart i korsblomstfamilien (Brassi-
caceae, tidligere Cruciferae). De mest vanlige 
typene hodekål er hvitkål, spisskål, rødkål og 
savoykål. Hodekål dyrkes over hele Norge siden 
1650-tallet. Rødkål (Brassica oleracea, varietet 
capitata f. rubra) er en type hodekål med hardt 
knyttet hode av mer eller mindre fiolettrøde blad. 
 
CABINET OF CURIOSITIES: Raritetskabinetter, 
private samlinger i renessansens Europa som 
omfatter uvanlige eller sjeldne objekter, og 
vanligvis, men ikke alltid, av naturopphav.  
 
CACHALOT: Kaskelott, spermhval (Physeter 
macrocephalus), den største av tannhvalene 
(omfatter 89 nålevende arter) og eneste art innen 
spermasetthvalfamilien (Physeteridae). 
 
CACOGENESIS: (1) Morbid, monstrøs eller 
patologisk vekst eller produkt, strukturell abnorm-
alitet (monstrosity); (2) Det å  ikke være istand til 
å produsere både livskraftige og fertile hybrider; 
(3) Rasemessig svekkelse.   
 
CACONYM: Taksonomisk navn betraktet uheldig 
ut fra utalemessige (lingvistiske) årsaker. 

CADAVER: Kadaver, lik; dødblek, kadaveraktig. 
 
CADAVERICOLOUS: Som lever på eller spiser 
på døde organismer og kadavere, døde kropper. 
 
CADDIS: Vårfluelarve. Vårfluer (Trichoptera) er 
en gruppe av insekter som lever i ferskvann, 
enkelte arter bygger hus. Omfatter ca. 195 arter i 
Norge (11 000 i verden). Vårfluer er ikke en 
«ekte» flue («ekte» fluer er alle plassert i orden 
tovinger, Diptera). 
 
CADMIUM: Kadmium (Cd), bløtt blåaktig metall 
som hører til gruppe IIB i det periodiske system 
(atomnummer 48), med atommasse 112,4, 
smeltepunkt 320,9oC og kokepunkt 765oC. De 
kjemiske egenskapene ligner sink. Kadmium 
benyttes bl.a. i halvledere og i staver i kjerne-
reaktorer, i batterier og i produksjon av PVC. 
Kadmium har ingen biologiske funksjoner, og 
kadmium og kadmium-inneholdende stoffer er 
meget giftige ved lave konsentrasjoner og kan bli 
absorbert i menneskekroppen. Selv små doser 
kan medføre diareer, oppkast og tarm-
betennelser. Kadmium fører til benporøsitet og 
reduksjon i evnen til å hele benskader. Selv 
forandringer i hjerteslagfrekvensen hos personer 
som puster inn luft med så lite som 0,002 mg 
kadmium per m3 luft, er rapportert.  
 
CADUCOUS: Strukturer, organ eller organ deler 
som lett og naturlig kastes eller løsner på et tidlig 
stadium for det voksne stadiet (maturity). 
 
CAEC-: Prefiks som betyr blind. 
 
CAESIUM: Cesium (Cs), bløtt sølvaktig-hvitt 
metallisk grunnstoff som hører til gruppe I i det 
periodiske system (atomnummer 55), atom-
massen er 132,9, smeltepunktet 28,4oC og 
kokepunktet 678oC. Cesium forekommer i små 
mengder i flere mineralarter. Den naturlige 
isotopen er cesium-133, men det finnes 15 andre 
radioaktive isotoper. Cecium-137 er en annen 
radioaktiv isotop av cecium som finnes som 
forurensninger fra atomkraftverk. 
 

C 
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CAECOTROPHY: Passasje av mat to ganger 
gjennom tarmkanalen. Fenomenet er vanlig hos 
kaniner, hare og enkelte gnagere som eter sin 
avføring og antagelig på denne måten får en 
optimal fordøyelse og et optimalt opptak av 
stoffer nødvendige for liv og helse. Det har vist 
seg at dyr dør hvis de blir fratatt denne 
muligheten. Se: Coprophagy og Refection. 
 
CAECUM (pl. Caeca): Blindtarm, to utposninger 
som ender blindt i en appendiks fra første delen 
av tykktarmen hos virveldyr. Generelt hos 
pattedyr befinner blindtarmene seg mellom 
tynntarmen og tykktarmen. Hos enkelte arter 
inneholder blindtarmen bakterier som er viktige 
for fordøyelsen av cellulose. Spesielt hos 
drøvtyggere er blindtarmene særlig lange. Hos 
f.eks. hare og kaniner inneholder blindtarmen 
millioner av bakterier som produserer cellulase, 
enzymet som er nødvendig for å bryte ned 
cellulose til glukose. Hos mennesket er 
blindtarmene lite utviklet og uten funksjon, hos 
enkelte arter kan de mangle. Se: Vermiform 
appendix og Appendix. 
 
CAENO- (Caino-): Prefiks som betyr nylig. 
 
CAENOGAEA (Cainogaea, Kainogaea): Caeno-
gaea, dyregeografisk region som omfatter Ne-
arktisk, Palearktisk og den Orientalske region. 
Se: Eogaea. 
 
CAENOMORPHISM: Forandring hos en organ-
isme fra en kompleks til en enklere form. 
 
CAENOPHYTIC: Den geologiske tidsperioden 
siden utviklingen av angiospermene og deres 
dominerende rolle i Krittiden. Se: Aphytic, 
Archaeophytic, Eophytic, Mesophytic og Paleo-
phytic. 
 
CAENORHABDITIS ELEGANS: Caenorhabditis 
elegans, rundmark art (1 mm lang) som er mye 
benyttet innen biologisk forskning, spesielt innen 
utviklingsgenetikk. Arten er overveiende 
hermafrodittisk, og er det første flercellede dyret 
som fikk hele sitt genom sekvensert (ca. 100 
millioner basepar, seks kromosomer og et 
mitokondrielt genom). Da rundmarken er gjen-
nomsiktig kan en se hver enkelt celle i markens 
kropp. Voksne har kun 959 somatiske celler og 
ca. 2 000 kimceller. Man kjenner alle utviklings-

trinn av enhver av disse cellene. Arten er mye 
benyttet innen molekylær genetikk. Det er skrevet 
flere bøker som kun omhandler denne mikro-
skopisk lille rundmarken.  
 
CAENOZOIC: Se: Kenozoicum. 
 
CAESPITICOLOUS: Som lever i gresstorv eller 
på beiteområder.  
 
CAINISM: Se: Infanticide. 
 
CAINOGAEA: Se: Caenogaea. 
 
CAINOZOIC: Se: Kenozoicum. 
 
CAIRN: (1) Stenrøys, stendysse, grove stener 
bygget som en varde, landemerke eller 
minnested, typisk sett på en bakketopp eller på et 
annet godt synlig sted; (2) Liten terrier med små 
ben og avlang kropp.  
 
CAL: Se: Calorie. 
 
CALANUS: Raudåte, hoppekreps (Calanus fin-
marchicus) som forekommer i tempererte og sub-
arktiske strøk oppover til Barentshavet. I sør 
forekommer en annen art, Calanus helgo-
landicus, med nordgrense i Nordsjøen.  
 
CAESPITICOLOUS: Som lever i gress, gress-
tufser eller på beiteland. 
 
CALABAR SWELLINGS: Kamerunsvulst, hev-
elser, kuler (nodules) i huden på mennesket på 
grunn av infeksjon av rundmarken Loa loa. 
Kulene fremkommer ved giftvirkninger fra 
markene eller at disse tilstopper hudens lymfe-
kar. 
 
CALATHIFORM: Det å form som et beger, bolle, 
kopp eller skål. 
 
CALC-: Prefiks som betyr kalk. 
 
CALCANEUS: Helbenet, bakre del av foten hos 
menneske. 
 
CALCAREOUS: Kalkholdig, kalk-, rik på kalsium-
salter; inneholder eller er sammensatt av 
kalsiumkarbonat (CaCO3), kalksten eller kritt. 
Termen kan også referere til en struktur utskilt av 

https://no.wikipedia.org/wiki/Calanus_helgolandicus
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en organisme, bestående av kalsiumkarbonat, lik 
skallet til en musling. 
 
CALCARIFORM: Det å form som en brodd, et 
utspring. 
 
CALCARIUS: Kalk, betegnelse for kalsium-
karbonat CaCO3 eller kalsiumoksid CaO; 
generelt, betegnelse for ulike naturlig fore-
kommende mineraler eller materialer som kan 
lages fra dem, hvor karbonater, oksider og 
hydroksider av kalsium dominerer. 
 
CALCICOLOUS (Calcicole, Calcipete, Calci-
phile): Som lever og trives i jord eller miljøer rik 
på kalsiumsalter. Se: Calciphobic. 
 
CALCIFICATION: (1) Deponeringen av kalsium-
salter i levende vev; herdning av vev i en levende 
organisme; (2) Kalsifisering, erstatningen av 
organisk materiale med kalsiumsalter under 
dannelsen av fossiler; erstatning av organisk 
materiale med kalsium salter (spesielt CaCO3) 
under dannelsen av fossiler. Calcify, kalsifisere 
refererer til avleiringen av kalsiumkarbonat 
(CaCO3) i vev. 
 
CALCIPHOBIC (Calcicole, Calcifuge, Calci-
phobe): Som hemmes i utviklingen i et kalkholdig 
miljø. En kalsifug plante kan overleve, men ikke 
blomstre, en kalsifob plante vil dø raskt i slike 
omgivelser. Calciphyte, kalsifytt, plante som lever 
på og krever jord rik på kalsiumsalter. Se: Basi-
fuge og Calcicolous. 
 
CALCITE: Kalsitt (CaCO3), krystallinsk form for 
kalsiumkarbonat, en meget vanlig form som er en 
hovedbestanddel i mange sedimentære bergarter 
(marmor og kalkfjell). 
 
CALCITONIN: Lineær 32-aminosyre polypeptid 
hormon som sekreres av skjoldbruskkjertelen 
(thyroid gland) der virkningen er å redusere 
blodets kalsium nivå. Calcitonin forekommer i en 
rekke vertebrater. 
 
CALCIUM: Kalsium (Ca), kalk, bløtt gråaktig, 
sølv-hvitt metallisk grunnstoff (mineral) som hører 
til gruppe II i det periodiske system (atom-
nummer. 20), atommasse 40,08, smeltepunkt 
840oC og kokepunkt 1 484oC. Kalsiumstoffer er 
vanlige i jordskorpen, som kalsiumkarbonat 

(CaCO3), gips (CaCO3.2H2O) og fluoritt (CaF2). I 
kroppen kan forskjellige former for kalsium tas 
opp, f.eks. kalsium hydroxyapatitt, orotat og 
citrat. Kalsium er et essensielt grunnstoff for alle 
levende organismer, og kreves i relativt store 
mengder for all normal opprettholdelse, vekst og 
utvikling av benstrukturene da det har avgjørende 
betydning for benvevets oppbygning, noe som 
pågår hele livet. For lite kalsium fører til 
benskjørhet, noe som rammer i stor utstrekning 
middelaldrende og eldre kvinner. Sykdommen 
beror mye på livsstil som kalsiumfattig kost, 
røking og lite mosjon. Kalsium er også viktig for 
flere andre funksjoner i kroppen knyttet til nerve-
systemet, musklene, cellemembranen og blod-
levringen (koaguleringen), ved siden av flere 
andre kroppsprosesser. Skjoldbruskkjertel hor-
monet calcitonin reduserer mens parathyroid 
hormonet øker blodets kalsiumnivåer. Når det 
ikke finnes tilstrekkelig med kalsium i kroppen, 
benyttes kroppens eget skjelett som reserve-
lager, men kalsiumet som hentes derfra svekker 
benvevet. Barn trenger kalsium mer enn voksne, 
det er derfor viktig å drikke mye melk og spise ost 
under oppveksten (til ca. 30-års alder). Lettmelk 
og magre oster gir like mye kalsium som fetere 
produkter. Bladgrønnsaker og nyper inneholder 
også mye kalsium, som sardiner med ben. 
Anbefalt dagsinntak er ca. 800 mg per dag for 
kvinner, 600 mg for menn. Dette tilsvarer 4 glass 
melk eller 10 skiver hvit ost. For gravide og 
ammende anbefales 1 000 mg. Se: Essential 
elements. 
 
CALCIUM CARBONATE (Carbonate): Kalsium-
karbonat (CaCO3), kritt, kalk, kalksten, marmor; 
hvitt bergdannende stoff som forekommer 
naturlig og danner tre forskjellige krystall-
strukturer: Mineralene kalsitt (kalkspat), aragonitt 
og det sjeldne vateritt. Kalsiumkarbonat kan også 
inneholde magnesium (Mg), jern (Fe) og andre 
stoffer, som i sedimenter av bløtdyrskall og 
koraller, eller i en uorganisk persipitering av 
kalsium (Ca) og karbonat (ionet CO3

2-) fra en 
løsning, f.eks. sjøvann. Kalsiumkarbonat som 
finnes på jorden i dag, er alle dannet ved 
utkrystallisering fra vann. Bergmassiver som 
inneholder kalsiumkarbonat som oppløses under 
påvirkning av sur nedbør, gir hardt vann. 
Kalkbrenning vil si å oppvarme f.eks. CaCO3, det 
dannes da kalsiumoksid som også kalles brent 
kalk (CaO) og karbondioksid (CO2). Dette oksidet 
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reagerer med vann og danner et hydroksid, 
kalsiumhydroksid som også kalles lesket kalk 
(Ca(OH)2. Selve reaksjonen kalles kalklesking. 
En blanding av lesket kalk, sand og vann kalles 
kalkmørtel. Når kalkmørtel står i luft blir den hard 
som sten. Det kommer av at vannet fordamper, 
og at den leskede kalken reagerer med 
karbondioksidet i luften slik at det dannes 

kalsiumkarbonat: Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + 
H2O. Kalkmørtelen brukes til å binde mursten 
sammen under muring. Når karbondioksid 
reagerer med den leskede kalken blir det vann 
ved siden av kalksten, derfor er en nylig murt 
mur, fuktig. Kalsiumkarbonat benyttes av mange 
marine virvelløse dyr slik som f.eks. koraller, 
pigghuder og protoktister i konstruksjonen av 
deres ytre skjelett. 
 
CALCIUM CHANNEL: Kalsium kanal, ione-kanal 
som styrer transporten av kalsiumioner over 
membraner.  
 
CALCIUM DEFICIENCY: Kalkmangel, redusert 
mengde kalk i organismer og benvev i forhold til 
det normale. Hos fugler kan kalkmangel på grunn 
av forurensninger med DDT og klorenerte hydro-
karboner slik som polyklorerte bifenyler, f.eks. 
medføre tap eller reduksjon i evnen til å omforme 
kalsium slik at eggskallet blir så tynt at det 
knekker under vekten av fuglen som ruger. 

CALCIUM PHOSPHATE: Kalsiumfosfat, en 
familie av mineraler som inneholder kalsium ioner 
(Ca2+) som sammen med uorganiske fosfat ioner 
utgjør hvite faste stoffer (monokalsiumfosfat, 
Ca(H2PO4)2 og Ca(H2PO4)2(H2O); dikalsiumfos-
fat, Ca2HPO4(H2O)2; trikalsiumfosfat, Ca3(PO4)2; 
octakalsiumfosfat, Ca8H2(PO4)65H2O). Kalsium-
fosfat utgjør ca. 85 % av mineralinnholdet i 
benstrukturene. Kalsiumfosfat utgjør også ¾ av 
alt materiale etter kremering. 

CALCIVOROUS: Som lever på kalksten eller jord 
rik på kalsiumsalter (kalsivore planter).  
 
CALCOSAXICOLOUS: Organismer som lever i 
områder med kalkstenklipper. 
 
CALCULABLE: Beregnelig, i stand til å bli målt 
eller beregnet. 
 

CALCULATION RESULT: Resultat i form av en 
kurve, formel, tabell eller lignende, beregnet ut 
fra observerte data. 
 
CALCULUS: (1) Regnemetode, -regning; (2) 
Sten (f.eks. nyresten). 
 
CALDERA: Kaldera, rund vulkansk forsenkning 
eller basseng ofte forårsaket av kollaps i et 
område med flytende masser i dypet (innstyrt-
ningskrater). Et kjent eksempel er Pico de Teide 
på Tenerife, som er et vulkanfjell i en gryte-
formet kaldera. I Norge forekommer ca. 20 
kalderaer. Se: Volcan. 
 
CALEFACTORY: Varmende, varme-. 
 
CALF: Kalv, navnet på avkommet i pattedyr-
gruppen drøvtyggere som består av planteetere 
med en komplekst bygget magesekk (termen er 
ikke benyttet for alle drøvtyggere) (Se: Sheep). 
 
CALIBRATE: (1) Det å markere et instrumet med 
et standardmål eller skala; (2) Kalibrere, justere, 
fininnstille, krorrigere, korrelere avlesningen av et 
instrument med standardmål for å sjekke 
instrumentets nøyaktighet (Se: Accuracy); (3) 
Justere (ofte av eksperimentelle data) for å 
kunne ta ytre faktorer i betraktning, eller for å 
kunne sammenligne med andre data. Se: Cali-
bration.   
 
CALIBRATION: Sjekking, bestemming, kali-
brering, alle operasjoner som har til hensikt å 
bestemme grad av feil på et måleinstrument, dvs. 
å rette på de absolutte verdiene i en gradering 
som benyttes til kvantitative målinger. Kalibrering 
av et instrument medfører at man bestemmer en 
korreksjonsfaktor eller en serie av korreksjons-
faktorer som benyttes når en leser av et 
instrument slik at verdiene blir rettet opp, kor-
rigert. Se: Calibrate. 
 
CALIFORNIA ENCEPHALITIS: Mild virus syk-
dom, men som kan i enkelte tilfelle forårsake 
alvorlig hjernebetennelse. Overføres gjennom 
mygg fra mindre pattedyr. Forekommer både i 
Norge, Nord-Amerika og Øst-Europa, og som 
skyldes virus i gruppen Bunyaviridae. 
 
CALIOLOGY: Studiet av ganger, reir, kuber, rør, 
eller andre former for hus laget av dyr. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Planteetere
https://no.wikipedia.org/wiki/Magesekk
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CALIPER: Skyvelær, instrument for å måle ytre 
eller indre dimensjoner.  
 
CALIPER SQUARE: Skyvelær, instrument benyt-
tet for målinger av tykkelse. 
 
CALLOUS: Som er forherdet. 
 
CALLOW: (1) Bar, naken, fjærløs; (2) Uerfaren, 
umoden, mangler den voksne erfarenheten; (3) 
Myrlendt. 
 
CALLUS: (1) Ustrukturert masse av udiffer-
ensierte (parenchym) planteceller som kan 
akkumuleres ved såroverflater, eller vokse ut fra 
stykker av plantevev i kultur; (2) Kallus, liktorn, 
ilk, hardt hudområde spesielt på hendene eller 
føttene, forårsaket av friksjon, slitasje eller bruk. 
 
CALLUS CULTURE: Masse av udifferensierte 
planteceller holdt i kultur. 
 
CALOBIOSIS: Kalobiose, symbiose blant to arter 
av sosiale insekter, hvor den ene arten lever i 
reiret til og på bekostning av den andre arten. 
 
CALOR: Latin for varme. Caloric, av eller som 
vedrører varme. Calorigenic, som genererer 
varme. 
 
CALORIE (c, Cal, Gram calorie; C, Kilocalori): 
Kalori, mål for (indre) energi, en varmeenhet som 
ikke lengre benyttes i vitenskapelige beregninger. 
Tidligere ble kalori definert lik den varmemengde 
som trenges for å heve temperaturen til 1 g vann 
fra 14,5oC til 15,5oC ved standard trykk (1 
atmosfæres trykk; ved havoverflaten). Nå er én 
kalori definert som 4,1868 joule ved 15oC. 
Matkalorier måles nå i kilokalorier (kcal); én 
kilokalori (ofte bare kalt cal eller kalorier i 
diettberegninger) tilsvarer 1 000 kalorier. Et eple 
inneholder ca. 85 kcal, ett egg 75 kcal og fire 
aspargeser rundt 14 kcal. Kalorimetri (calori-
metry) refererer til måling av varme slik som 
spesifikk varmekapasitet, den spesifikke latente 
varmemengden i et objekt, kalorimengden i 
brennstoff eller varmemengden knyttet til 
dannelse og oppløsning av kjemiske stoffer. 
Kaloriverdien (calorific value) er varmen per 
masseenhet som produseres under total forbren-
ning av en gitt substans, og uttrykker energi-
innholdet i brennstoffer eller mat, dvs. den energi 

som produseres når mat blir oksidert i kroppen 
(måles i kilojoule per gram (kJg-1) selv om 
kalorier, eventuelt kilokalorier, ofte er i bruk). 
Kaloriverdien måles i et bombekalorimeter; 
kalorimeter refererer til forskjellige apparater for å 
måle varme, f.eks. varme produsert av kjemiske 
reaksjoner. Se: Calorific value og Joule. 
  
CALORIFIC VALUE (Gross calorific value): 
Brutto kalorimengde, varmen per enhetsmasse 
som frigjøres gjennom en fullstendig forbrenning 
av en gitt substans under standard betingelser. 
Ved siden av vann, produserer forbrenningen 
også andre avfallsstoffer som oksygen, karbon-
dioksid, svoveldioksid, nitrogen og aske. Energi-
mengden i f.eks. brennstoff kan uttrykkes 
gjennom brutto kalorimengde. Målingen foregår i 
et bombekalorimeter og verdien uttrykkes nå i 
kilojoule per gram (kJg-1) eller megajoule per 
kilogram (MJkg-1) (eller som tidligere, i kalorier, 
eventuelt kilokalorier, per gram tørrvekt eller 
askefri tørrvekt, Se: Calorie). Netto kalorimengde 
(net calorific value) tilsvarer brutto kalorimengden 
minus den varmen som trenges for å fordampe 
det vannet som opprinnelig befant seg i sub-
stansen og det vannet som blir dannet under 
forbrenningen. Se: Calorie og Joule. 
 
CALL: (1) Signal, kallesignal, kalle på, rope på, 
annonsere eller si noe med høy stemme; (2) 
Sammenkalle for et møte (convene, convoke); (3) 
Tilkalle, innkalle, kalle opp til; kreve nærvær av 
noe eller noen (summon); (4) Anmode eller be 
om å få utført et arbeid, en gitt aktivitet; (5) Rop, 
lokkerop for å lure et bytte ved å imitere byttets 
lyder; (6) Gi ordre om noe; (7) Navnsette; 
betraktet eller karakterisert å være av et spesielt 
slag; (8) Stoppe eller utsette noe pga. forholdene; 
(9) Karakterisere eller forutse noe nøyaktig 
(predict); (10) Innen ornitologi, enhver lyd eller 
vokalisert signal som ikke kan kalles sang, f.eks. 
kontaktsignal eller alarmsignal. Slike signaler 
avviker fra sang ved sin korthet og enkelthet 
(grensene er flytende) (Se: Song). 
 
CALVIN CYCLE (Calvin-Benson cycle, Dark 
reaction, Photosynthetic carbon reduction 
cycle): Kalvinsyklus, metabolsk reaksjonsrekke 
(sett av kjemiske reaksjoner) som finner sted i 
kloroplastene under fotosyntesen. Syklusen er 
lysuavhengig da den finner sted etter at 
lysenergien er fanget opp, dvs. den kan foregå 
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under fotosyntesens mørke fase (i stroma) i 
kloroplastene (plastidene) hos de plantene som 
benytter seg av C3 karbonfikseringsreaksjons-
rekken. RuBisCO er hovedenzymet i Kalvin-
syklus. Reaksjonsrekken omfatter fikseringen av 
karbondioksid og den påfølgende reduksjonen til 
karbohydrat.  
 
CALVING: Kalving, is som brekker av fra en bre 
som ender i vann (innsjø eller hav) eller som 
danner en isvegg på et bratt fjell eller som 
brekker av fra et isfjell. 
 
CALVOUS: Skallet (bald), som mangler hår. 
 
CALYCULUS: Enhver kopp-lignende struktur. 
 
CALYPTO- (Calyptro-): Prefiks som betyr et slør 
eller å dekke. 
 
CALYPTOPIS: Calyptopis, tidlig larvestadium 
(Se: Zoea) hos krepsdyr (Euphausiacea). 
 
CALYPTODOMOUS: Som vedrører reir, bol, 
spesielt hos sosiale vepser. 
 
CALYPTRA: Hette, deksel, kapsel, panser.  
 
CALYX (pl. Calyces): Kalyx, kopp-formet struk-
tur, f.eks. den ytre vindingen av begerblader 
(sepals) rundt en knopp og som til slutt om-
kranser basis av en blomst. Se: Flower. 
 
CAMBIUM: Kambium, sylinderen av udiffer-
ensiert embryonisk vev (meristem) som gjør at en 
stengel eller stamme på en plante kan vokse i 
diameter.   
 
CAMBRIAN (Cambrian period): Kambrium, den 
tidligste geologiske perioden i den Paleozoiske 
æra (ca. 543 - 490 millioner år siden). Det var 
under denne perioden at de forskjellige virvelløse 
dyrene først kom til syne og ble tallrike i de 
fossilførende lagene. Se: Geological time scale. 
 
CAMELOPARD: Sjiraff (Giraffa camelopardalis), 
stort afrikansk klovdyr, et partået hovdyr (Artio-
dactyla). 
 
CAMERA EYE: Kameraøye, øyet i et kamera 
med en fokuserbar linse. 
 

CAMNIUM: Økologisk suksesjon som skyldes 
menneskets kultiveringsaktiviteter. 
 
CAMERA: Kamera, fotografiapparat, lystett rom 
som inneholder et linsesystem, en lukker og en 
blender og en film på bakveggen. Linsesystemet 
gir et skarpt bilde av fjerne og nære objekter på 
filmen. Blenderen har en variabel diameter så 
lysmengden som treffer filmen kan justeres. 
Eksponeringstiden kan også varieres. Linsene 
må være gjennomskinnelig for strålingen som 
kan være vanlig lys, ultrafiolett lys, rønt-
genstråling eller infrarød stråling, avhengig av 
film som brukes. Linsene kan variere, f.eks. være 
zoom linser eller telefotolinser. Polaroid kamera 
er en måte å få umiddelbart fremkalt bildene på.   
 
CAMERATION: Delt i kamre, rom. 
 
CAMOMILE: Kamille, kamilleblom (Matricaria 
recutita), urt i kamilleblomslekta i kurvplante-
familien (Asteraceae) som er ettårig og blir opptil 
60 cm høy. Kamille var opprinnelig viltvoksende i 
Europa, Asia og Nordvest-Afrika, men dyrkes nå 
kommersielt i Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, 
Tyskland, Tyrkia, Spania, Egypt og Argentina. 
Ved fordøyelseslidelser har kamillete har vært 
brukt i århundrer, de medisinske virkestoffene i 
blomstene er knyttet til den eteriske oljen i 
planten. 
 
CAMOUFLAGE (Crypsis): Kamuflasje, kamu-
flering, forkledning, maskering, høy grad av likhet 
mellom et dyr og dets visuelle omgivelser; en 
eller annen form for tilsløring for å skjule seg. 
Hos dyr kan det omfatte adferd eller over-
flatefarger og former som er slik at dyrene er 
vanskelige å adskille fra bakgrunnen i deres 
normale habitat, og kamuflasjefarger som kan 
være enten stabile eller variere etter omgiv-
elsene, og også skifte raskt til mer iøynefallende 
uttrykk som ledd i et siste forsvar. De to kjønn 
kan også ha forskjellig grad av kamuflasje, hvor 
kjønnet som har forelderansvaret er kamuflert, 
det andre ikke (snarere tvert imot). Kamuflasje 
tjener både til beskyttelse eller forsvar mot 
predasjon, men også for predasjon i seg selv. Se: 
Cryptic colouration, Masquerade, Mimicry, Peck-
hamian mimicry og Thanatosis. 
 
cAMP (Cyclic AMP, Cyclic Adenosine 
Monophosphate): Diffunderbart signalmolekyl 

https://no.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://no.wikipedia.org/wiki/Klovdyr
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamilleblomslekta&action=edit&redlink=1
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som er viktig i mange biologiske prosesser og 
som syntetiseres fra adenosin trifosfat (ATP) ved 
hjelp av adenyl cyclase. Dekomposisjonen til 
AMP katalyseres av fosfodiesterase. cAMP er en 
annen budbringer, dvs. et signal molekyl som 
bærer et ekstracellulært signal til spesielle deler 
av cellen. Generelt oppstår slike signaler fra et 
hormon som er for stort til selv å kunne trenge 
inn i cellen.  
 
CAMPAN-: Prefiks som betyr klokke. Campani-
form (campanulate), klokke-formet. 
 
CAMPESTRAL: Det som bebor åpne landskap, 
sletteland. 
 
CAMPESTEROL: Kampesterol, sterol i planter 
med en molekylstruktur lik kolesterol. Steroler er 
en klasse organiske forbindelser som forekom-
mer naturlig i både planter og dyr og utgjør en 
viktig gruppe steroider. Se: Cholesterol. 
 
CAMPBELL MODEL: Modell som forklarer inte-
greringsprosessen av bakteriofag DNA inn i et 
bakteriekromosom under dannelse av en profag. 
 
CAMPO: Campo, habitat som består av gress-
letter med spredte innslag av busker og små 
trær, karakteristisk for deler av Sør-Amerika. 
 
CAMPODEIFORM: Larvetype som forekommer 
hos visse insekter (nettvinger, vårfluer, viftevinger 
og enkelte biller) og som er avflatet, sklerotisert 
og opererer som rovdyr. 
 
CAMPTO-: Prefiks som betyr fleksibel. 
 
CAMPTOTROPISM: Camptotropisme, tenden-
sen til å vende tilbake til den naturlige posisjonen 
hvis en tidligere med tvang er tvunget bort fra 
den. Se: Tropism. 
 
CAMPYLOBACTERIOSIS (Campylobacter en-
teritis, Vibrionic abortion, Vibriosis): Cam-
pylobakteriose, vanlig bakterieinfeksjon i tarm-
systemet hos mennesket og dyr, og som skyldes 
forskjellige strainer av bakterier i slekten 
Campylobacter. C. fetus subs. fetus (= Vibrio 
fetus subs. intestinalis) forårsaker abort hos sau, 
mindre vanlig i kveg, C. fetus subs. veneralis 
forårsaker abort og sterilitet i kveg, C. jejuni 
forårsaker abort i sau (og matforgiftning i 

mennesket) og C. sputorum subs. mucosalis kan 
gi tarmsykdom hos gris. Bakteriene overføres 
gjennom vannforurensninger, rå eller dårlig kokt 
kjøtt og finnes vidt utbredt i tarmen hos de fleste 
dyr og også fugl. Se: Vibriosis. 
 
CANADA BALSAM (Canada terpentine, Bal-
sam of fir): Canadabalsam, viskøst, klebrig, 
luktfritt og gulaktig stoff, et stoff som ofte benyttes 
for innleiring av vev eller små organismer 
(mellom dekkglass og objektglass / mikroskop-
glass) for å lage permanente preparater (slides) 
for optisk mikroskopering. Canada balsam 
krystalliseres ikke med alder etter fordampningen 
av løsningsmiddelet (oljen), og har samme 
optiske egenskaper som glass (refraksjons-
indeksen er den samme: n = 1,55). 
 
CANAL: Kanal, fure, renne, rør. 
 
CANALICULATE: Det å ha longitudinelle kanaler 
eller suturer. Se: Suture. 
 
CANALICULUS: Meget fine kanaler i en kropps-
struktur.  
 
CANALIZATION: Kanalisering, utviklingspro-
sesser som tenderer til å følge spesielle 
utviklingsveier på tross av effekten av mutasjoner 
og miljøpåvirkninger, dvs. utviklingen forløper 
innen snevre rammer på tross av forstyrrende 
faktorer i både det indre (genetiske) og ytre 
miljøet (omgivelsene). Resultatet er at forskjellige 
genotyper av samme art ender opp med 
noenlunde tilsvarende fenotype i de miljøer der 
arten forekommer. Desto mer konstant den 
samme fenotypen uttrykkes, jo sterkere er 
kanaliseringen. Se: Canalizing selection. 
 
CANALIZING SELECTION: Kanaliserende 
seleksjon, seleksjon for standard fenotypiske 
karakterer, dvs. de genotypene elimineres som 
gjør individene følsomme for fluktuasjoner i 
omgivelsene. Dette medfører at de overlevende 
genotyper er overveiende upåvirket av fluktua-
sjoner i omgivelsene og den underliggende 
genetiske variabilitet (kan påvises ved å plassere 
individene i spesielt ekstreme omgivelser); en 
prosess som forårsakes av utviklingsmessige 
homeostaser. Se: Canalization og Selection. 
 



 

224 

CANARY: Kanarifugl, kanariirisk (Serinus 
canaria), finkefugl som kan finnes i mange farge-
varianter på Kanariøyene, Asorene og Madeira. 
En populær burfugl kjent for sin vakre sang, arten 
ble domestisert omkring år 1600.  
 
CANCER: Kreft, unormal, ukontrollert celledeling, 
celleformering, omfatter en gruppe sykdommer 
(syndrom på mer enn 100 forskjellige) hos 
mennesket og dyr som resulterer i at 
eukaryotiske celler invaderer og ødelegger det 
omgivende vevet. Kreften kan være en godartet 
(Se: Benign) tumor eller neoplasma, dvs. som 
ikke er livstruende og spre seg til andre deler av 
kroppen, eller ondartet (Se: Malign) tumor eller 
neoplasma, dvs. som kan spre seg til hele 
legemet via blodåre- eller lymfesystemet med 
påfølgende produksjon av sekundære tumorer 
(metastaser, metastasis) som kan ødelegge 
andre organer. Kreftcellene som er normale 
celler som er uopprettelig ødelagt, deler seg 
raskere enn normale kroppsceller og er ikke 
underlagt nerve- eller hormonkontroll. Kreft 
oppdeles i undergrupper ut fra hvilket vev som er 
involvert, det er som nevnt, over 100 typer av 
kreft: Carcinoma er kreft i epiteliene, sarcoma i 
bindevev, leucoma i hvite blodceller, lymfoma i 
lymfevev og myeloma er kreft i plasmacellene i 
benmargen. Kreft kan initieres ved hjelp av 
karsinogener (carcinogens). Årsaken til kreft er 
kompleks med mange faktorer involvert, som 
kreftfremkallende stoffer i sigarettrøk, asbest-
støv, eksos og mange industrielt produserte 
kjemikalier. Enkelte virus kan også medføre kreft, 
ved siden av ioniserende stråling, røntgen-
stråling, radioaktive stoffer og fiberfattig kost. 
Arvefaktorer og stress spiller også en rolle. 
Årsakene og mulighetene til å helbrede kreft er 
under intens forskning. Se: Asbestos, Cancer 
cell, Heavy metals og Ionizing radiation. 
 
CANCER CELL: Kreftcelle, celler hvor de nor-
male kontrollmekanismene for vekst, deling og 
gjenkjennelse ut fra overflate mikrostrukturer er 
brutt ned. Slike celler kan gi opphav til tumorer 
som kan ødelegge vevet de befinner seg i eller 
invadere nytt vev. Se: Cancer, Malignant og 
Tumour. 
 
CANCRISOCIAL: Det å leve i eller på skallet til 
krabber, en kommensal på krabber. 
 

CANCROID: Kreft-lignende, kreftsyk. 
 
CANDELA (Luminous intensity, cd): (1) Stea-
rinlys (latin for); (2) Candela, den grunnleggende 
SI-enheten for måling av lysstyrke; lysintensiteten 
som er lik den lysintensitet som utstråles i en gitt 
retning fra en lyskilde som utsender mono-
kromatisk stråling ved en frekvens på 540 x 1012 
hertz (Hz) og som har en strålingsintensitet i 
denne retningen på 1/683 watt per steradian (sr) 
eller square radian (r2). 
 
CANDLE ICE: Pipis, vertikale klare iskrystaller 
(pilis) som danner «råtten is» på innsjøer i 
vårløsningen. Pipis faller fra hverandre ved 
belastning. 
 
CANDIDA: Candida, slekt av gjær-lignende sopp 
som omfatter bl.a. den patogene C. albicans som 
man kan finne i mukus membranene i munnen, 
tarmen og vagina, og på huden hos friske 
mennesker. Svekkes immunsystemet kan 
soppen forårsake alvorlige sykdommer (candid-
iosis). 
 
CANDIDATE SPECIES: Kandidatart, enhver art 
eller underart av pattedyr, fugl, krypdyr, amfibier, 
fisk eller planter som er blitt vurdert med tanke på 
å bli listet som utrydningstruet, men fortsatt ikke 
er det eller har blitt formelt foreslått. 
 
CANDIDOSIS (Moniliosis): Candidose, sopp-
sykdom på mennesket og dyr som forårsakes av 
arter i slekten Candida, oftest C. albicans. Andre 
aktuelle arter er C. parapsilosis og C. tropicalis. 
Hos mennesket opptrer infeksjonen vesentlig 
lokalisert i munnen eller i vagina, eller på hud 
konstant utsatt for fuktighet; hos dyr i tarm-
systemet, huden eller forskjellige indre organer. 
 
CANDIDUS: (1) Snehvit, skinnende hvit, klar, lys; 
(2) Vakker. 
 
CANDLING: Prosedyre for å observere innholdet 
i intakte egg ved hjelp av transmittert lys. 
 
CANE SUGAR: Se: Sucrose. 
 
CANICOLA FEVER: Se: Leptospirosis. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Finker
https://no.wikipedia.org/wiki/Kanari%C3%B8yene
https://no.wikipedia.org/wiki/Asorene
https://no.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://no.wikipedia.org/wiki/Domestisering
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CANID: Medlem av familien Canidae (en patte-
dyrfamilie som omfatter hunder og hundelike dyr) 
eller med referanse til familien.  
 
CANINE: (1) Som omhandler hunder, hunde-
aktig, hunde-; (2) Hoggtann, konisk, spiss tann 
som forekommer mellom fortennene (incisors) og 
jekslene (premolars) og som er spesielt 
velutviklet hos rovpattedyrene som bruker disse 
tennene til å fange, drepe og oppdele byttedyr 
med. Hoggtenner mangler hos drøvtyggerne og 
er meget reduserte hos menneske. 
 
CANINE DIASTEMA: Mellomrommet mellom 
fortennene og jekslene i underkjeven som utgjør 
det området der hoggtennene (canines) i 
overkjeven møter underkjeven. Brukt som et 
diagnostisk trekk da det mangler hos mennesket 
og menneskets nære slektninger sett i en 
evolusjonær tidsskala. 
 
CANITIES: Gråhet eller hår som hvitner. 
 
CANKER: (1) Kreft (også på trær), kreftskade, 
sår; (2) Etsende væske, ete, tære på, forderves.  
 
CANNABIS: Cannabis, slekt av blomsterplanter i 
familien Cannabaceae; Indisk hamp, hamp, resin 
(kvae, harpiks, hasjisj), diverse hasjish oljer eller 
tørkede blomsterknopper (marijuana).  
 
CANNIBALISM (Metasitism): (1) Grusomhet; (2) 
Kannibalisme, menneskeeteri, intraspesifikk 
predasjon, det å benytte sin egen art som mat. 
Kannibalisme antyder et mulig opphav for 
meiotisk sex, da prosessen antyder en opp-
rinnelig mekanisme for cellefusjon. Kannibalisme 
har blitt beskrevet hos ca. 140 dyrearter fra 
protozoer til primater, men er mest vanlig hos de 
virvelløse dyrene. Fenomenet forkommer like 
mye hos gressetere som hos rovdyr. Hos enkelte 
arter spises hannen av hunnen etter paring, i 
andre tilfeller kan kannibalisme være et uttrykk 
for stress eller matmangel eller et ledd i en 
populasjonstetthetsregulering, noe som kan 
redde en hel populasjon fra økologisk utryddelse 
pga. for store tettheter. En spesiell form for 
kannibalisme omfatter eting av ens egne barn, 
eller drap og fortæring av ens slektninger. Se: 
Cronism, Infanticide og Fratricide. 
 

CANNONICAL SEQUENCE: Innen genetikk, 
standard (arketypisk) nukleotid eller aminosyre 
sekvens som alle varianter blir sammenlignet 
med. 
 
CANNULA: Kanyle, en liten tube. 
 
CANNY: Slu, var, forsiktig. 
 
CANOPY: Kanopi, soltak, tronhimmel, hvelving, 
vegetasjonslag over bakken, vanligvis trekroner; 
det øverste kontinuerlige løvverket som dannes 
av trekronene. I spesielt rike tropiske regnskoger 
kan denne sonen deles videre inn i en to til tre 
undernivåer, og på sitt høyeste være mer enn 30 
m over bakken.  
 
CANTHARIDES: (1) Spansk flue (Lytta vesica-
toria), som er en bille i familien oljebiller (Melo-
idae), også kalt plasterbiller; (2) Cantharidin, 
giftig kjemisk stoff som utvinnes av billearten, og 
som feilaktig tillegges afrodisiske egenskaper. 
 
CANTHAROPHILOUS: Blomster pollinert eller 
befruktet av biller. 
 
CANYON: Elvedal, dyp dal med steile sider i 
hard berggrunn, erodert og utgravd av rennende 
vann (elver). Små elvdaler kalles gjel eller juv. 
Verdens mest berømte elvedal er Grand Canyon 
i USA. I Norge finnes flere mellomstore canyons, 
der Sautso i Finnmark er den mest kjente (ca. 
425 m dyp, 7,5 km lang øverst i Altaelva). Se: 
Ravine. 
 
CAPABILITY: Kapabilitet, evne, dyktighet, duge-
lighet. 
 
CAPACIOUS: Som inneholder mye, romlig, stor 
(ample, spacious) 
 
CAPACITY: (1) Kapasitet, evnen til å motta, 
holde eller absorbere noe; maksimumsmengden 
som kan rommes; (2) En persons fysiske eller 
mentale evne; evnen til å lære og huske 
(aptitude, skill); (3) Optimums eller maksimums 
mengde som kan produseres; (4) Evnen til å 
utrette, gjøre eller lage noe (capability); (5) 
Kapasiteten til å uttåle noe, være brukbar; være 
egnet for gitte behandlinger; (6) Rollen, 
posisjonen der man fungerer (duty, position, 
role); (7) Kapasitans, mengde elektrisitet som et 

https://da.wikipedia.org/wiki/Biller
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batteri kan levere under gitt forhold (capa-
citance). 
 
CAPACITATION: Det endelige stadium i mod-
ningsprosessen av spermatozoer som skjer etter 
at spermien har penetrert egget (ovum). Se: 
Spermatozoon. 
 
CAPERATE: Rynket, det å bære fine rynker. 
 
CAPERCAILLIE: Storfugl (Tetrao urogallus), art 
av skoghøns (Tetraonini) i fasanfamilien (Phas-
ianidae); én av flere familier i ordenen hønse-
fugler (Galliformes). Hannen kalles «tiur», 
hunnen «røy» (capercaillie hen), avkommet 
«kylling». Tiur blir også brukt som en generell 
beskrivelse av arten, uavhengig av kjønn. 
Storfugl har markert kjønnsdimorfisme der røya 
er både betydelig mindre og mindre prangende 
enn hannen med sin store, vifteformede stjert 
(styv), skjegg under haken og på kinnene, hvite 
skulderflekker og røde flekker over øynene. Tiur 
omfatter mange underarter, i Skandinavia 
forekommer T. u. urogallus (nominatformen; som 
ble reintrodusert til Skottland i perioden 1836–
1837). Se: Black grouse. 
  
CAPERS: Kapers, kapersbusk (Capparis spin-
osa i ordenen Caryophyllales), toårig busk med 
avrundede, tykke blader og store blekrosa 
blomster. Kapers forekommer viltvoksende i 
Middelhavslandene. Planten er mest kjent for 
sine spiselige knopper og frukter; kapers er også 
navnet på de syltede blomsterknoppene fra 
kapersbusken. De uåpnede knoppene blir lagt i 
en lake av vineddik og brukes som smaks-
tilsetning i mange matretter - og til smørbrød. 
 
CAPILLARIOSIS (Intestinal (Hepatic, Pul-
monary) capillariosis): Capillariose, infeksjoner 
forårsaket av mange forskjellige Capillaria-arter 
hos fugl og pattedyr, f.eks. C. aerophila (hund, 
rev, katt), C. hepatica (gnagere, en sjelden gang 
også mennesket) og C. philippinensis (Filip-
pinene, Thailand), som kan smitte mennesket 
gjennom ukokt infisert fisk eller skalldyr (kan 
forårsake dødsfall). 
 
CAPILLARY (pl. Capillaries): (1) Hår-lignende; 
(2) Kapillar, hårrør, de mikroskopiske, minste, 
trangeste og tynneste blodårene i et lukket 
blodåresystem som bare er ett cellelag tykt 

(diameter 5 - 20 µm) og som bare så vidt er 
større enn de røde blodlegemene og som 
forbinder arteriene med venene i et komplekst 
nettverk. Åreveggens minimale tykkelse medfører 
at molekyler kan lett frakte oksygen og 
næringsstoffer til cellene i det omgivende vevet 
og avfallsstoffer bort fra vevet til nyrene for 
utskilling. Kapillarene er hovedområdet for 
utveksling av stoffer mellom blodet og lymfen 
som omgir kroppsvevene; (3) Capillary water), 
kapillarvann, den del av vannet som befinner seg 
i porene i jorden og som en kontinuerlig film rundt 
jordpartiklene, og holdes på plass av kapillar-
kreftene (kohesjonskreftene) over grunnvanns-
speilet. Det er dette vannet plantene utnytter. 
 
CAPILLATE: Det å være dekket av lange slanke 
hår. 
 
CAPIT- (Capiti-, Capito-): Prefiks som betyr 
hode. 
 
CAPITAL BREEDER: (1) Organisme som bruker 
sin opplagrede energi til reproduksjon; (2) 
Reproduksjon som understøttes gjennom lagret 
kapital. Se: Income breeder. 
 
CAPITATE: Med hodeformede, distale utvekster. 
 
CAPITULIFORM: Det å ha en utvidet ende, 
terminal del.   
 
CAPNEIC (Capnophilic): Det å leve og trives 
under høyere CO2 konsentrasjoner enn det som 
forekommer i atmosfæren. 
 
CAPR-: Prefiks som betyr geit. 
 
CAPRICIOUS: (1) Som er kaprisiøs, lunefull, 
vekslende; (2) Miljøer der korrelasjonen mellom 
adaptivt viktige karaktertrekk ofte skifter tegn; (3) 
Situasjoner der koeffisienten i en koblingsulike-
vekt mellom to gitte loci, ofte skifter tegn; (4) 
Tilfeldig prosess der hukommelsen er begrenset; 
(5) Vekslende klimatiske forhold. 
 
CAPRIFICATION: Kaprifikasjon, bestøvning (pol-
linering) av fikenblomstene ved hjelp av spesielle 
insekter som går på fiken (caprifers). 
 
CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Seq-
uence): Teknikk for å oppdage polymorfismer 

https://no.wikipedia.org/wiki/Art
https://no.wikipedia.org/wiki/Skogh%C3%B8ns
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ved et gitt locus. Etter PCR oppformering av et 
locus blir polymorfismene påvist gjennom 
forskjellene i restriksjonsfragmentstørrelsene 
mellom individer. Se: PCR. 
 
CAPSICUM: Capsicum, slekt av blomsterplanter i 
familien Solanaceae der enkelte av artene be-
nyttes som krydder (spansk pepper), grønnsaker 
eller medisiner (drugs).  
 
CAPSID: Kapsid, den ytre proteinkappen (bygget 
opp av proteinenheter kalles kapsomerer) eller 
hylsteret som dekker nukleoproteinkjernen eller 
nukleinsyrene til et virus (eller virion), til sammen 
utgjør nukleinsyrene (RNA eller DNA) og 
kapsidet et nukleokapsid. Hos noen virus er 
kapsidet selv dekket av et hylster (envelope). 
Kapsidets kjemiske natur er viktig for stimulering 
av vertsresponsene mot virus angrep. 
 
CAP SITE: Hos eukaryoter, posisjonen på et gen 
der transkripsjonen starter (transcription initiating 
site). Den første nukleotiden transkriberes fra 
dette stedet under dannelse av en RNA sekvens.  
 
CAPSOMERE (Capsomer): Kapsomer, én av 
polypeptidene som danner den ytre kappen 
(kapsid) rundt et virus. 
 
CAPSULA: Boks, kammer, kapsel. 
 
CAPSULAR: Som har form av en kapsel, eller er 
lukket inne i en kapsel. 
 
CAPSULE: (1) Pille; (2) Beholder, kammer; 
kapsel forårsaket av en cellulær respons fra 
vertsvevet hos virveldyr, og som vanligvis består 
av bindevev. Kapsler dannes ofte rundt et 
fremmedlegeme som f.eks. en parasitt (eller 
cyste utskilt av en parasitt) som er for stor til å bli 
fjernet via fagocytose; (3) Beskyttende eller 
støttende struktur som omgir en dyrecelle, vev 
eller organ; (4) Tykt gelatinaktig eller slimet 
materiale (polysakkarid) som sekreres fra 
bakterien og danner et beskyttende hylster på 
den ytre (ekstracellulære) bakterieveggen hos 
Gram-positive og Gram-negative bakterier. 
Funksjonen er å forhindre bakteriofager som er 
spesifikke for visse celleveggreseptorer, å feste 
seg eller for å beskytte bakterien mot fagocytose 
fra makrofager; (5) Tørr, vanligvis frørik frukt som 

sprer sine frø gjennom porer eller gjennom opp-
sprekking; (6) Kapsle, innkapsle. 
 
CAPTIOUS: Som er vrang, vrien, kritikksyk, 
smålig. 
 
CARAPACE: Ryggskjold, karapas, den dorsale 
delen av et eksoskjelett eller skall hos forskjellige 
typer dyr, inkludert leddyr slik som krepsdyr og 
edderkoppdyr, og vertebrater som skilpadder. 
Skjoldet som er av ben eller kitin, kan også dekke 
sidene på en organisme. Se: Plastron. 
 
CARAPARU FEVER: Se: Group C Bunyaviral 
fever. 
 
CARAT (ct): Karat (kt), masseenhet lik 0,2 gram 
som brukes som mål for smykker eller mål på 
renheten av gull. Rent gull benevnes 24 karat 
gull, 14 karat gull inneholder 14/24 deler av gull 
(resten er vanligvis kobber). 
 
CARBAMATE: Karbamat, organisk herbicid som 
kan nedbrytes i naturen. 
 
CARBOHYDRATE: Karbohydrat, næringsemne 
som gir kroppen kalorier; organiske stoffer som 
omfatter de enkle monosakkaridene (enkle 
sukkerstoffer, monosaccharoses), mer kom-
plekse monosakkarider, di- eller oligosakkarider 
(komplekse sukkerstoffer, disaccharoses) og 
polysakkaridene (polysaccharoses, som stivelse, 
glykogen, kitin og cellulose). De kalles karbo-
hydrater da de alltid inneholder karbon, hydrogen 
og oksygen (de to siste atomene i et to til ett 
forhold som i vann), dvs. de består av en kjede 
av karbonatomer hvortil hydrogen og oksygen 
atomene er bundet. Den generelle kjemiske 
formel er: Cx(H2O)y (x og y er variable størrelser). 
De enkleste karbohydratene (den grunnleggende 
enhet) er et enkelt sukkermolekyl (monosakkarid) 
slik som glukose. Disse enhetene kan kombi-
neres til disakkarider (to sukkermolekyler, som 
sucrose) og videre til polysakkarider (slik som 
stivelse, glykogen eller cellulose) som er meget 
komplekse og har en langt større molekylvekt. 
Karbohydrat kilder kan være f.eks. korn, frukt, 
grønnsaker, nøtter og diverse belgfrukter. Ned-
brutt i kroppen gir ett gram karbohydrat rundt 4 
kalorier. Det anbefales å spise næringsrike 
karbohydrater, ikke raffinerte karbohydratpro-
dukter som hvetemel og sukker. Karbohydratene 
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har mange livsviktige oppgaver i de levende 
organismene. Sukker, spesielt glukose, er viktige 
mellomformer i omformingen av mat til energi. 
Stivelse og andre polysakkarider tjener som 
lagringsstoff for energi i plantene som igjen er 
viktige energikilder for dyr. Cellulose, lignin og 
andre stoffer utgjør støttevevet i celleveggene og 
treverket i plantene. Kitin er et strukturelt 
polysakkarid i skallet hos mange virvelløse dyr. 
Med andre ord, karbohydrater med sine tre kjente 
hovedgrupper: mono-, oligo- og polysakkarider 
(avhengig om de er enkle, kortkjedete eller 
langkjedete polymere molekyler) er viktige 
komponenter i et balansert kosthold, for både 
bevegelse og vekst. Men som mange av oss har 
bittert erfart i perioder gjennom livet, overskuddet 
av karbohydrater lagres som fett i kroppen. 
 
CARBON (C): Karbon (kullstoff), ikke-metallisk 
grunnstoff som forekommer i alle organiske 
stoffer og derfor er et fundamentalt grunnstoff for 
alle levende organismer. Karbon hører til gruppe 
IV i det periodiske system, med atomnummer 6, 
atommasse (u) 12,0111, smeltepunkt (ca.) 3 
550oC og kokepunkt (ca.) 4 289oC. Alle organiske 
substanser inneholder karbon og mest vanlig 
sammen med hydrogen, oksygen og nitrogen. 
Karbon substanser danner den levende materien 
og som en konsekvens av det, også brennstoff 
slik som kull og olje (bensin). Karbon stammer i 
utgangspunktet fra atmosfærisk karbondioksid 
som assimileres av plantene under fotosyntesen 
(Se: Carbon cycle). At karbon finnes overalt i de 
levende organismene skyldes karbonets evne til 
å danne stabile kovalente bindinger med andre 
karbon atomer og med hydrogen, oksygen, 
nitrogen og svovel atomer, som kan resultere i en 
rekke forskjellige stoffer som kan inneholde 
kjeder eller ringer av karbon atomer. Karbon har 
to allotropiske former: (a) Diamant som 
forekommer naturlig og som i små mengder kan 
produseres syntetisk. Diamant er ekstremt hardt, 
noe som skyldes at hvert karbonatom er kovalent 
bundet til fire andre plassert i hjørnene i et 
tetrahedron, og (b) grafitt, den andre allotrope 
formen, som er en bløt, svart og svertende 
substans som forekommer naturlig og kan 
produseres kunstig. I grafitt er karbonatomene 
arrangert i lag, der hvert karbonatom er omgitt av 
tre andre bundet med enkelt- eller dobbelt-
bindinger. Disse lagene holdes sammen med 
mye svakere krefter, såkalte van der Waalske 

krefter. Grafitt er en god leder av varme og 
elektrisitet. Grafitt blandet med leire er brukt i 
blyanter som «blyet» vi skriver med. Det finnes 
også mange amorfe former for karbon, som kull. 
Det finnes to stabile isotoper av karbon (med 
proton antall 12 og 13) og fire radioaktive (med 
protonantall 10, 11, 14 og 15). Det kjente og mest 
sjeldne, karbon-14 atomet (radio-karbonet), er en 
radioaktiv isotop av karbon brukt i radio-karbon 
datering (aldersdatering) (ca. en del per trillioner 
deler atmosfærisk karbon, inneholder karbon-14 
som har en halveringstid på 5 700 år). Kjemisk 
sett er karbon unikt i sin evne til å binde seg til 
andre stoffer gjennom dannelse av talløse 
substanser, kjede-formet eller som ringer av 
karbonatomer. Karbon er et essensielt element 
for alt levende liv, og en viktig metabolitt i karbon-
syklus er CO2, karbondioksid (5 - 50 %) som 
inhiberer veksten av mange typer mikroorgan-
ismer. 
 
CARBON ASSIMILATION: Karbon assimilering, 
inkorporering av uorganisk karbon fra atmos-
færisk karbondioksid i organiske molekyler noe 
som skjer via fotosyntese. 
 
CARBONACEOUS: (1) Organisk stoff overført til 
elementært karbon, noe som ofte er et resultat av 
en fossildannelsesprosess; (2) Objekter eller 
substanser som inneholder eller er sammensatt 
av organisk stoff, f.eks. torv eller brunkull (lignitt), 
en sedimentær bergart som inneholder kull, 
hydrogen, oksygen og nitrogen, oppstått gjennom 
fossilering av organisk materiale. (Stenkull som 
inneholder 77 – 95 % karbon, er en mellom ting 
mellom brunkull og antrasitt (et videreutvikllet 
brunkull under høye temperaturer). 
 
CARBONATION: (1) Karbonering, prosessen når 
karbondioksid (CO2) blir opptatt av en væske; (2) 
Form for kjemisk forvitring av berg når regnvann 
sammen med CO2 medfører at det dannes en 
svak karbonsyre (H2CO3). Karbonsyren gir 
forandringer i de mineralene som inneholder kalk 
eller andre basiske oksider, slik at det dannes 
bikarbonater som kan fraktes bort som kalsium-
bikarbonat; utgjør en form for hydrolyse.  
 
CARBON CYCLE: Karbonsyklus, biogeokjemisk 
hovedsyklus i naturen som beskriver karbonets 
syklus i form av f.eks. karbondioksid (CO2) i 
atmosfæren, den terrestriske og marine biosykel, 
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og i jorden (litosfæren). Karbonsyklus omfatter 
primært to prosesser: (a) Fotosyntesen (som 
produserer oksygen og glykose fra CO2 og vann), 
og (b) respirasjonen (som produserer CO2 og 
vann fra glykose og oksygen). Sirkulasjonen og 
resirkulasjonen av karbon omfatter fiksering av 
uorganisk karbondioksid gjennom fotosyntese 
under dannelse av organiske komplekse stoffer, 
og tilbakevendingen til atmosfæren gjennom 
respirasjon og dekomposisjon. Karbon i form av 
CO2 forekommer som et reservoar i atmosfæren, 
men for å kunne benyttes av plantene må det 
omformes til andre organiske substanser. Det 
skjer gjennom fotosyntesen når karbondioksid blir 
tatt fra atmosfæren og inkorporert i plantevev. 
Gjennom næringskjeden havner det dertter i 
primærkonsumentene (planteetende, herbivore 
dyr) for deretter i sekundærkonsumentene 
(karnivore dyr som konsumeres videre i de 
trofiske nivåene). Gjennom respirasjonen i 
planter og dyr og gjennom dekompositørenes 
virksomhet, frigjøres karbonet igjen som karbon-
dioksid til atmosfæren. Overførselen av karbon 
fra plantevev til dyrevev gjennom føden, er et 
enkelt ledd i karbonsyklus. Produktiviteten til et 
område med vegetasjon, kan bestemmes 
gjennom å måle fikseringsraten av karbondioksid. 
Veksten i f.eks. tropiske regnskoger er per år, 
langt større enn i f.eks. tundraområder (mindre 
enn én prosent av mengden i tropiske regn-
skoger). En form for karbonsyklus forekommer på 
land, en annen i havene. Det landbaserte 
systemet er i en form for likevekt, dvs. det som 
går inn i systemet (beregnet til ca. 110 x 109 tonn 
karbon (CO2) per år fra atmosfæren) er lik det 
som hvert år fikseres gjennom fotosyntesen (ca. 
60 x 109 tonn per år) og det som vender tilbake til 
atmosfæren (ca. 50 x 109 tonn per år) fra 
respirasjonsprosessene hos plantene. Dødt 
organisk materiale får årlig en tilførsel på ca. 60 x 
109 tonn av karbon, som senere vil mer eller 
mindre råtne (dekomposteres) og gi ca. 60 x 109 
tonn per år tilbake som CO2. Systemet sies å 
være så noenlunde i balanse; det som går inn i 
systemet gjennom fotosyntesen drevet av 
solenergien, balanserer det som går ut av 
systemet. Under denne prosessen produseres 
også oksygen (fra vannet), slik at karbon syklus 
og oksygensyklus er knyttet til hverandre. I havet 
forekommer også en karbonsyklus, men som 
avviker fra land da karbondioksid er løselig i vann 
og derfor tilgjengelig for det encellede fyto-

planktonet som tar det opp via fotosyntesen og 
produksjon av karbohydrater og oksygen som 
også løses i vann. Mengden karbondioksid som 
kan løses i vann er avhengig av vann-
temperaturen, desto varmere vann, jo mindre 
oppløses. Gjennom næringskjeden blir karbonet 
opptatt av zooplankton og fisk som frakter 
karbohydratene videre; når disse dør og råtner 
(dekomposteres) frigjøres CO2 og går igjen inn i 
karbonsyklus. Man har beregnet at ca. 1 x 109 
tonn CO2 går inn og forsvinner i sedimentene, 
særlig ved at dødt fytoplankton synker og 
sedimenteres. Dermed fjernes CO2 fra atmos-
færen og havene, og, i et geologisk perspektiv, til 
slutt som kalksten. Det er beregnet at ca. 20 x 
109 tonn per år går inn i det organiske systemet 
representert ved fisk og zooplankton, og en 
tilsvarende mengde per år i fytoplankton. Det 
balanseres gjennom et tap av ca. 35 x 109 tonn 
per år som CO2 til overflatelagene og ca. 5 x 109 
tonn per år som tap til dyplagene. Man har også 
beregnet at utskiftningen i tid mellom de øvre og 
dypere lag i havene, er rundt 1 000 år. Det er 
denne blandingstiden som balanserer utveks-
lingen av CO2 mellom atmosfæren og havene. 
Forbrenningen av et mer eller mindre fossilt 
materiale (f.eks. kull og torv, beregnet til ca. 5 x 
109 tonn per år) og tropiske regnskoger (beregnet 
til ca. 1 x 109 tonn per år), er antatt å medføre en 
økning av CO2 innholdet i atmosfæren og 
derigjennom bidra til den såkalte drivhuseffekt. 
Økningen i CO2 konsentrasjonen i atmosfæren er 
beregnet til 300 - 350 ppm i de siste hundre år 
(hvorav 1/5 skyldes økning de siste 10 år). Ikke 
minst pga. den lange utvekslingstiden mellom de 
nevnte lagene i havet (og som ikke kan 
kontrolleres), medfører dette en økning på ca. 6 x 
109 tonn per år i atmosfæren noe som vil forrykke 
CO2-balansen med drivhuseffekt som resultat. 
Øker havtemperaturen på grunn av drivhus-
effekten så reduseres også opptaket av 
karbondioksid i havet ytterligere, som igjen gir en 
selvforsterkende effekt. Se: Greenhouse effect; 
Photosyntesis, Respiration og Temperature. 
 
CARBON DATING (Radiocarbon dating): Se: 
Radiocarbon dating.  
 
CARBON DIOXIDE: Karbondioksid (CO2), farge-
løs, luktfri atmosfærisk gass som er løselig i 
etanol og vann der det dannes karbonsyre, og 
som produseres gjennom forbrenning og ned-
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brytning av karbon-inneholdende materialer, 
organismer, gjæringsprosesser og gjennom 
påvirkningen av syrer på kalksten. Smeltepunktet 
er -78,5oC og kokepunktet -56,6oC. Karbon-
dioksid er en nødvendig og essensiell gass for 
alle planter, og taes opp av plantene om dagen 
gjennom fotosyntesen og pustes ut av plantene 
om natten. Oksygen er et biprodukt av foto-
syntesen, og livsviktig for dyrelivet. Karbon-
dioksid forekommer i atmosfæren der gassen 
utgjør (i 2019) 411,76 ppm (ca. 0,04 % i volum), 
men gassen har kort oppholdstid i denne fasen 
da CO2 tas opp som nevnt av plantene via 
fotosyntesen, og i vann. Løst i vann dannes 
hydrogenkarbonat (karbonsyre) som er det 
viktigste anionet i ferskvann, og brukt bl.a. i 
kullsyreholdige drikker. Karbondioksid kan 
absorbere stråling i de bølgelengder som stråles 
ut fra jorden og er derfor en av hoved-
drivhusgassene. En antar at 50 % av årsakene til 
drivhuseffekten skyldes karbondioksid, men 
atmosfærisk metan i atmosfæren er beregnet å 
være 30 ganger viktigere for drivhuseffekten, 
men innholdet i luft er lavt. Allikevel antas det at 
metan som tarmgass fra de økende bestander av 
husdyr, utgjør en stor risiko ved signifikant å 
kunne øke drivhuseffekten. Betydningen av 
karbondioksid innholdet i atmosfæren har skapt 
store klima- og miljødiskusjoner. Karbondioksid 
er et forbrenningsprodukt som skilles ut til 
atmosfæren ved levende organismers respira-
sjon, i urin og gjennom svette, og ved forbrenning 
av fossilt brennstoff i motorer. Det antas at 
nåtidens omfattende forbrenning av fossile 
brennstoffer og den pågående nedhugging av 
regnskoger, har medført at CO2 innholdet i 
atmosfæren har økt med rundt 12 % de siste 100 
år. Det vil uunngåelig kunne medføre en global 
temperaturøkning pga. drivhuseffekten. Det er 
beregnet at den atmosfæriske globale luft-
temperatur har økt i gjennomsnitt med rundt + 
0,5oC over samme tidsrom. Andre (klima-
realistene) mener at da mesteparten av CO2 
lagres i planter, alger og havet, og til slutt som 
kalksten i verdenshavee, så vil et drivhusproblem 
pga. av menneskeskapt CO2, vanskelig kunne 
oppstå sett også i forhold til de andre 
dominerende globale temperatursvingningene 
som skyldes klimatiske, jordiske og kosmiske 
forhold, alt utenfor menneskenes kontroll. I 
jordens historie har det vært seks store istider i 
løpet av de siste tre milliarder år, avbrutt av 

varmere perioder (greenhouse periods). Norge 
har bare i løpet av de siste 2,6 millioner år, vært 
rammet av over 40 istider (glasialtider). Siste istid 
nådde toppen for rundt 21 000 år siden, deretter 
steg temperaturen av naturlige årsaker i løpet av 
10 000 - 20 000 år med i gjennomsnitt 4oC til 7oC 
noe som smeltet isen og våre isbreer. Blant 
annet var Hardangervidda skogbevokst for 8 000 
år siden. Ting tyder på en temperaturstigning 
også i dagens verden, men nå langt raskere som 
observert siste 150 år. Det vil utvilsomt skape 
store problemer for alt levende på jorden i dag. 
Men uansett, sett i en større tiddsskala, er vi inne 
i en kaldere periode i jordens historie noe 
iskappene på både Arktisk og Antarktisk, og de 
1 500 isbreene i Norge viser. Vi lever i dagens 
verden i en mer eller mindre kort mellomistid som 
antas vil vare fra 10 000 til 100 000 år (hvis 
dagens mellomistid forlenges av dagens regi-
strerte temperaturstigning, uansett menneske-
skapt eller ikke). Så igjen en gang, i fremtiden, vil 
isbreer bre seg ut over Norge. Men uansett, det 
er verd å huske at grønne planter opptar 
karbondioksid og bygger opp fra denne gassen 
og vann, mer komplekse organiske forbindelser 
gjennom fotosyntesen som vi alle er avhengige 
av. CO2 representerer en essensiell gass for ved-
varelsen av liv på jorden. Se: Atmosphere, 
Carbon cycle, Carbon monoxid og Climata. 
 
CARBON DIOXIDE CAPTURE AND STORAGE: 
Prosessen der karbondioksid (CO2) fra industri 
og energirelaterte produksjonskilder, blir utskilt 
(fanget, mange metoder er foreslått), behandlet, 
redusert i volum og transportert til oppbevar-
ingssteder for langtidsisolasjon fra atmosfæren.  
 
CARBON DIOXIDE COMPENSATION POINT: 
Konsentrasjonen av karbondioksid (der lysfor-
holdene ikke er begrensende) der fotosyntesen 
akkurat kompenserer respirasjonen slik at det 
ikke forekommer noen netto fotosyntetisk produk-
sjon.  
 
CARBON FILM: Innen geologi, karbonlag, tynt 
lag av karbonrester fra tidligere liv som man kan 
finne i sedimentære klipper. 
 
CARBON FIXATION: Karbonfiksering, omdan-
nelsen av karbondioksid (CO2) og vann (H2O) til 
organiske stoffer. Se: Photosyntesis. 
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CARBONIC ACID: Karbonsyre, en svak syre 
(H2CO3) som er dannes når CO2 oppløses i vann: 
CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3

-. Løsningen 
er i likevekt med oppløst CO2 og dissosiert til 
hydrogenkarbonat og hydrogenioner. I blodet 
katalyseres reaksjonen mellom karbondioksid og 
vann av enzymet karbonanhydrase i de røde 
blodlegemene og av celler i nyrene. Reaksjonen 
kontrollerer utskillelsen av karbondioksid fra 
kroppen og pH-nivået i urinen. Det letter også 
overføringen av karbondioksid fra vevene til 
blodet og fra blodet til alveolene, de små luft-
sekkene i lungene.  
 
CARBONICOLOUS: Som lever på svidde eller 
brente områder. 
 
CARBONIFEROUS (Carboniferous period): 
Karbon, den femte perioden i den Paleozoiske 
era (Paleozoic Era) mellom Devon og Perm, 
perioden for 354 til 2909 (229 er også angitt) 
millioner år siden. Perioden er karakterisert ved 
et lavt sjønivå, store isbreer, men også skoger 
som medførte ekstensive kullavleiringer rundt om 
i verden noe som har gitt perioden sitt navn. Se: 
Geological time scale. 
 
CARBONIUM: Karbonium, metyl ionet (-CH-). 
 
CARBONIZATION: (1) Forkulning, forkoksning, 
stenkulldannelse; (2) Behandlingen av kull eller 
andre faste brennstoffer med varme i lukkede 
miljøer for spesielt gass- eller koksproduksjon 
(lavtemperaturforkoksning ved 600oC). Forkul-
ning ved høye temperaturer (ca. 1 300oC) be-
nyttes ved produksjon av bl.a. kullgass. Ved 
forkulning dannes en rekke biprodukter som 
benyttes innen de kjemiske industrier; (3) En 
uvanlig form for fossildannelse der det organiske 
materialet er redusert til kun noen karbonlag-
rester. 
 
CARBON MONOXID: Karbonmonoksid (CO), 
fargeløs og luktfri gass som er lettere enn luft og 
som er lite løselig i vann, men derimot i etanol. 
Det dannes gjennom en ufullstendig forbrenning 
av karbon. Smeltepunktet er -199oC og koke-
punktet -191,5oC. Karbonmonoksid er brennbar 
(brenner i luft under dannelse av karbondioksid) 
og meget giftig pustes det inn da det lett trenger 
gjennom kroppsvev og absorberes i blodet der 
det bindes til blodlegemene (til jernet i hemo-

globinet hvor det blokkerer oksygenopptaket) 
hele 300 ganger så lett som oksygen og dermed 
reduserer mengden oksygen til hjernen og 
hjertevevet. Karbonmonoksid dannes naturlig 
gjennom en ufullstendig forbrenning av karbon og 
er spesielt til stede i eksosen fra biler med 
forbrenningsmotor. Se: Carbon dioxid. 
 
CARBONYL GROUP: Karbonylgruppe, funk-
sjonell gruppe (>C=O) som forekommer i ket-
oner, aldehyder og amider. Enkelte inkluderer 
også de organiske syrene som inneholder 
karbonyl, i denne kategorien. 
 
CARBOXYL GROUP: Karboksylgruppe, organisk 
gruppe dobbeltbundet til et oksygenatom og 
enkeltbundet til en hydroksylgruppe (-C=O-OH) 
og som utgjør en del av mange organiske 
molekyler som karboksylsyrer, inkludert amino-
syrer, og som forekommer naturlig som estere i 
fett og oljer og derfor er kjent som fettsyrer. Se: 
Fatty acids. 
 
CARBOXYLASE: Karboksylase, enzym som 
katalyserer en reaksjon der karbondioksid (CO2) 
inkorporeres i en organisk forbindelse. 
 
CARBOXYPHILIC: Det å leve og trives i 
karbondioksid rike habitater. 
 
CARBUNCLE (Furuncle): Brannbyll, rød opp-
svulmet og vond infeksjon i en hårfollikel 
(folliculitis), ofte forårsaket av bakterien Staphylo-
coccus aureus eller S. pyogenes, og bestående 
av en samling (cluster) av noduler med puss og 
dødt vev. Infeksjonen er smittsom og kan spre 
seg. For tiden kan infeksjonen også involvere i 
særlig alvorlige tilfeller, methicillin-resistent S. 
aureus (MRSA).  
 
CARCAJOU: Jerv (Gulo gulo), stort rovpattedyr i 
mårfamilien (Mustelidae). 
 
CARCASS (Carcase): (1) Kadaver, lik, død 
kropp, skrott, spesielt delen slaktet for mat 
(corpse); (2) Korpus, menneskekropp, en 
levende fysisk kropp; (3) De verdiløse rester av 
en struktur som har forfalt; (4) Den underliggende 
struktur eller rammeverk av noe. 
 
CARCINOGEN: Karsinogen, agens som forår-
saker kreft; enhver substans eller prosess som 

https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5rlignende_rovpattedyr
https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5rfamilien
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forårsaker kreft i mennesket eller dyr, eller som 
øker hyppigheten av ondartede celler (neo-
plasma) i organismene, uansett årsak. Det er nå 
akseptert at en stor andel av menneskets 
kreftformer skyldes miljøgifter, spesielt kjemiske 
og fysiske agenser. Eksempler på miljøgifter er 
(etter WHO) forskjellige industrikjemikalier, 
klorerte hydrokarboner (løsningsstoffer fra indu-
stri: DDT, Aldrin, Dieldrin, pesticider), pesticider 
(insekticider), asbestfibre, noen virus, ioni-
serende stråling (røntgenstråling, ultrafiolett 
stråling), forskjellige former for radioaktivitet, 
tobakksrøk (røk, eksos), nitrøse substanser 
(løsningsmidler fra industri), uorganiske sub-
stanser (tungmetaller: Beryllium, selen, kad-
mium), naturlig forekommende agenser (stoffer 
dannet under forråtnelsesprosesser), og enkelte 
hormonelle karsinogener som kan dannes ut fra 
hormonell ubalanse. Karsinogener kan komme 
inn i kroppen gjennom pusten og føden, andre 
igjen absorberes via hud. Det er vanskelig å 
fastsette en nedre grense for mengde 
karsinogener som kan tåles, da utvikling av kreft 
oftest skyldes en akkumulasjon av karsinogener i 
kroppen. Det til forskjell fra giftstoffer som gjør 
ingen til lite skade under visse nivåer for tilslutt 
og utskilles fra kroppen. De fleste karsinogener 
er også mutagener (genotoxic carcinogens), 
mens andre igjen har vist seg ved testoppsett, 
uten evne til å forandre den genetiske infor-
masjonen (nongenotoxic carcinogens). Se: 
Mutagen. 
 
CARCINOGENESIS: Karcinogenese, en prosess 
som gjennom mange utviklingstrinn resulterer i 
en ondartet (malignant) celle noe som skyldes en 
rekke spesifikke forandringer i cellens arve-
materiale. 
 
CARCINOGENIC: Karsinogenisk, kreftproduser-
ende; med potensial til å forårsake kreft. 
 
CARCINOID: Vedrører eller som ligner krabber. 
 
CARCINOLOGY: Carcinologi, den del av zoo-
logien som studerer krepsdyr (Crustacea). 
 
CARCINOMA: Karsinom, enhver ondartet (malig-
nant) svulst (tumor); vevsdannelse (neoplasy) i et 
bindevev i form av en svulst. Karsinomer 
tenderer til å infiltere vev og danne metastaser. 
 

CARDAMOM: Kardemomme, grønn karde-
momme (Elettaria cardamomum), en flerårig urt 
(staude) 2 - 4 m høy, i ingefærfamilien (Zingi-
beraceae). Utgjør hovedingrediensen i karry, et 
blandingskrydder av typisk sett 10 - 20 forskjel-
lige krydderier. 
 
CARDIAC: Av, relatert til eller rettet mot hjertet; 
hjertestyrkende, opplivende, hjerte-. 
 
CARDIOLOGY: Kardiologi, læren om hjertet og 
dets sykdommer. 
 
CARDIOVASCULAR: Kardiovaskulært, med ref-
eranse til hjertet og blodårene. 
 
CARDIUM (-cardium): Hjerte, vev og organer 
assosiert med hjertet via myocardiet, som er 
hjertets muskulære vev sammensatt av spontant 
kontrakterende hjertemuskelfibre som skyldes en 
en autonom funksjon i et perifere nervesystem.    
 
CARDO: Ledd, hengsel. 
 
CARIBOU: Amerikansk reinsdyr, karibu (Rangifer 
tarandus), hjortedyr i hjortefamilien (Cervidae). 
 
CARID-: Prefiks som betyr reke. 
 
CARIES: Karies, tannråte, nedbryting, desinte-
grering, vanligvis av tenner eller ben. Kario-
genisk (cariogenic) refererer til faktorer som øker 
karies dannelsen, assosiert med inflammasjoner 
og dannelse av absesser i vevet eller benhinnen 
(periosteum). Tannkaries medfører nedbrytelse 
av de infiserte tennene; benkaries er vanligvis 
tuberkulær. Se: Periosteum. 
 
CARIN-: Prefiks som betyr kjøl. 
 
CARINIFORM (Carinate, Tropeic): Det å ha 
form som en kjøl (carina). 
 
CARIOUS: Som er råtten, angrepet av karies; 
korrodert med overflate fordypninger. 
 
CARMINE: Karmin, fargestoff som stammer fra 
insekter (Coccus cacti, en art av nebbmunner, 
Hemiptera) og som benyttes histologisk, dvs. til å 
farge vev med.  
 
CARN-: Prefiks som betyr kjøtt. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hjortedyr
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CARNAGE: Blodbad, nedslaktning, det å drepe 
et stort antall organismer (eventuelt mennesker). 
 
CARNASSIAL: Modifisering av en jeksel hos 
mange rovdyr og som gjør jekselen spesielt 
egnet til å skjære eller klippe kjøtt med. Se: 
Carnivore. 
 
CARNEOUS: Som ligner kjøtt i farge eller sub-
stans. 
 
CARNIVORE (Predator): (1) Kjøtteter, kjøtt-
etende dyr, rovdyr, karnivor, predator. En 
kjøtteter kan også være en plante, sopp eller et 
mikroskopisk virvelløst dyr (blant protoktistene). 
Kjøtteterne får sine næringsstoffer og energi ved 
å ete kjøtt fra levende organismer som de dreper 
for det formålet, og utgjør sekundærkonsu-
mentene i næringskjeden (Se: Herbivore og 
Omnivorous). Rovdyrene er også gitt navn etter 
den byttedyrgruppen de eter, f.eks. fiskeetere 
(piscivor) og insektetere (insectivor) og parasitt-
oider (Se: Parasitoid, Feeding relationships og 
Food chain); (2) Placentalt pattedyr som tilhører 
orden Carnivora, dyr med kraftige kjever og 
hjørnetenner spesialisert for eting av kjøtt. Disse 
deles i to grupper: (a) Fissipedia (overveiende på 
land) og Pinnipedia (overveiende i vann), og (b) 
Caniformia (hunde-lignende) og Feliformia (katte-
lignende). Rovdyrene utviklet seg antagelig fra 
placentale insektetende pattedyr i Kritt, med sine 
fortenner (incisors) for biting, hjørnetenner 
(canines) for å rive hull og modifiserte jeksler 
(carnassials) for skjæring eller klipping. Disse 
tennene ble reduserte i de opprinnelige 
rovdyrene som etterhvert utviklet seg til å bli 
planteetere. Rovdyrene utviklet samtidig klør, 
hover ble sjeldent utviklet. Se: Predator. 
 
CARNIVOROUS (Creophagous, Sarcophag-
ous): Som er kjøttetende; dyr (eller planter) som 
eter dyrekjøtt. Kjøttetende planter supplerer sitt 
nitrat behov ved å fange og fordøye små dyr, 
spesielt insekter. De har derfor tilpasninger som 
gjør at de lokker til seg dyrene og proteolytiske 
enzymer for å fordøye dem. (Termen «Sarco-
phagous» er spesielt brukt om ektoparasitter.) 
Se: Creophagous. 
 
CARNOSE: Refererer til bløte, kjøtt-lignende 
substanser; kjøttfull. 
 

CAROTENE (Provitamin A): Karoten, et viktig 
hydrokarbon pigment; et rødt eller gult pigment 
som forekommer som et ekstra fotosyntetisk 
pigment i mange planteceller som for eksempel 
gulrøtter og modne tomater. 
 
CAROTENOID: Karotenoid, røde, oransje, brune 
eller gule hydrokarbonpigmenter kjemisk relatert 
til terpener, og som forekommer i plantenes 
plastider. Karotener er naturlig forekommende 
pigmenter som gir fargene i f.eks. gulrøtter, 
tomater, appelsiner, høstløv og noen krepsdyr. 
Hos virveldyr omformes α- og ß-karotener til 
vitamin A (retinol) og til pigmenter som er viktige 
for synet når de nedbrytes under fordøyelsen. ß-
karotener har også antioksidante effekter. Se: 
Plastids. 
 
CAROTID ARTERY: Halspulsåre, venstre og 
høyre halspulsåre; halsarteriene som supplerer 
hode og nakken med oksygenrikt blod og som 
deler seg i nakken og danner den ytre og indre 
halsarterie. Hos menn er diameteren ca. 6,5 mm, 
hos kvinner 6,1 mm.   
 
CARP: (1) Karpe (Cyprinus carpio), ferskvanns-
fisk i karpefamilien (Cyprinidae); (2) Hakke (på), 
klandre, finne feil; klage kverulerende.  
 
CARP-: Prefiks som betyr frukt (gresk) eller 
håndledd (latin). 
 
CARPAL TUNNEL SYNDROME (CTS): Tilstand 
av nummenhet, smerte og svekkelse i hånden 
eller vristen. Carpal tunnel, en trang kanal i 
vristen som beskytter nerver og sener som går ut 
fra hånden; blir vevet i kanalen inflammert og 
oppsvulmet dannes det press på nerven som kan 
forårsake smerte og nummenhet. 
 
CARPEL: Fruktblad, evolusjonært omdannet 
blad, et hunnlig reproduksjonsorgan i en blomst 
som omfatter en fruktknute med ett eller flere 
potensielle egg (ovules, som kan utvikles til frø), 
griffel (style) og en støvfanger, arr (stigma) som 
mottar pollenet. En blomst kan ha ett eller flere 
fruktblad som kan være adskilte eller sammen-
vokste. Samlet kalles fruktbladene i en blomst for 
støvvei (gynoecium). Se: Flower, Ovary og Pistil. 
 
CARPOGONIUM: Karpogonium, det hunnlige 
gamet produserende reproduksjonsorganet hos 

https://da.wikipedia.org/wiki/Karpefamilien
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rødalgene som utvikler seg fra en gametofytt. Se: 
Gametophyte. 
 
CARPOPHAGOUS: Som eter frø eller frukter. 
 
CARPOSPORANGIUM: Karposporamgium, et 
sporangium produsert av en karposporofytt; 
organet som inneholder karposporer. Se: Carpo-
spore. 
 
CARPOSPORE: Karpospore, en ikke-bevegelig 
diploid spore hos rødalger, og som er produsert 
via mitose. Se: Carposporangium. 
 
CARPOSPOROPHYTE: Karposporofytt, et mor-
fologisk stadium i livssyklus hos enkelte rødalger. 
Sporofytt-fasen som resultat etter befruktningen 
av et karpogonium. Se: Carpogonium. 
 
CARPUS: Håndleddet, en gruppe små ben 
mellom forlemmene og metacarpus hos ter-
restriske virveldyr. De åtte benene som danner 
håndleddet hos mennesket (wrist) som knytter 
hånden til underarmen (radius og ulna, forearm) 
og som er arrangert i to rekker (A-D og E-H): 
Scapoid, Lunate, Triquetrum og Pisiform, og 
Trapezium, Trapezoid, Capitate og Hamate.   
 
CARR (Fen woodland): Fuktig, sølete mudder-
område med buskvegetasjon. Se: Fen woodland 
og Marsh. 
 
CARRIER: (1) Bærer, medbringer, overbærer; (2) 
Innen epidemiologi, smittebærer, vektor, organ-
isme som bærer en latent sykdom eller infeksiøst 
agens uten å vise de typiske symptomene 
(asymptomatic), og som er i stand til å overføre 
og infisere et annet mottagelig individ. Smitte-
bærere er viktige reservoarverter for visse 
sykdommer (f.eks. difteri og tyfoid feber) (Se: 
Vector); (3) Innen genetikk (genetic carrier), 
individ med en mutant allel for en eller annen 
defekt, men som ikke uttrykker dette i fenotypen 
pga. dominansen til det andre allelet (heterozygot 
for et recessivt allel), men kan overføre det 
defekte allelet til sitt avkom. Hos mennesket kan 
kvinnen være bærer av rød-grønn fargeblindhet 
og hemophilia, defekte alleler som overføres på 
X kromosomet; (4) Innen immunologi, immuno-
genisk molekyl som har tilkoblet et hapten slik at 
haptenet er i stand til å indusere en immun-
respons (Se: Hapten); (5) Innen fysikk, elektron 

som kan bevege seg gjennom et metall eller en 
halvleder; (6) Innen kjemi: (a) Molekyl (carrier 
molecule) som har en rolle i transporten av 
elektroner via elektrontransportkjeden (disse 
molekylene er vanligvis proteiner som er bundet 
til ikke-protein grupper og kan oksideres eller 
reduseres relativt enkelt slik at elektroner kan 
passere systemet; omfatter flavoproteiner, 
cytokromer, jernsvovel proteiner og ubiquinone), 
eller (b) molekyl (protein) som er fettløselig og 
kan binde seg til og transportere enzymer over 
biologiske membraner når diffusjon er gjort mulig. 
Proteinet har bindingssteder som er spesifikk for 
det spesielle enzymet det frakter.  
 
CARRIER CELL: (1) Enhver virus-infisert celle 
som kontinuerlig deler seg og replikerer virus; (2) 
En migratorisk choanocytt som frakter spermier til 
oocytten. 
 
CARRIER CULTURE: Cellekultur som er kon-
stant infisert med virus, men hvor bare et mindre 
antall av cellene er infisert til enhver tid. 
 
CARRIER STATE: Stadiet da et infisert individ 
ikke viser noen symptomer, men allikevel er i 
stand til å overføre en infeksjon (særlig observert 
ved forskjellige bakterieinfeksjoner). 
 
CARRION: (1) Kadaver, åtsel-lignende, råtten, 
råtnende; (2) Åtsel, stinkende kjøtt som mat-
kilde. 
 
CARRION DISEASE: Se: Bartonellosis. 
 
CARROT: (1) Gulrot (Daucus carota, L. spp. 
sativus), toårig rotvekst der den spiselige delen 
av planten er en pælerot som utvikles første året 
og fungerer som lagringsorgan for sukker 
(sukrose) som planten bruker til blomsterutvikling 
det andre året. Blomsterstenglen blir 70 - 90 cm 
høy med en skjerm av hvite blomster. Gulrota får 
sin oransje farge fra betakaroten, som blir 
omdannet til vitamin A i menneskekroppen; 
gulrota inneholder også en del andre vitaminer, 
foruten kalium, jern og fiber; (2) Carroty, rød-
håret. 
 
CARRYING CAPACITY (K): (1) Belastnings-
evne, belastningsgrense, lasteevne; (2) Bære-
evne, bærekraftig bestand, antall individer som 
kan understøttes (be sustained) innen et gitt om-
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råde eller habitat uten miljøskader og uten tids-
begrensninger under årets mest krevende 
forhold; tettheten av en tetthetsregulert popula-
sjon ved likevekt. Maksimalantallet, metnings-
tallet ved likevekt, er vanligvis angitt som K (den 
øvre asymptoten i en logistisk ligning som viser 
en S-formet kurve for populasjonsvekst (Se: 
Logistic growth, S-shaped growth curve). 
Bæreevnen kan kunstig økes ved f.eks. bruk av 
kunstgjødsel; (3) Den maksimale bærekraftige 
populasjonstetthet som kan opprettholdes i et gitt 
miljø; tettheten av en populasjon i et gitt område 
eller habitat ved en gitt tid i fravær av 
konkurranse med andre arter (interspesifikk 
konkurranse), predasjon, sykdom og tilfeldige 
fluktuasjoner. 
 
CARRYOVER STORAGE: Flerårsmagasin, van-
nmagasin med nyttbart volum som er større enn 
ett års normalt tilsig, og som da kan kompensere 
for tørre år gjennom lagret vann fra vannrike år.  
 
CARTESIAN DUALITY: Filosofisk postulert 
hovedforskjell mellom mennesket og dyr, der 
mennesket har samvittighet og sjel gitt av Gud, 
mens dyr er roboter (automata) uten samvittighet 
og følelser. 
 
CARTILAGE (Gristle): Brusk, fleksibelt, fast, 
blåhvitt og gjennomskinnelig støttevev (binde-
vev) hos virveldyr som er sammensatt av runde 
celler i en matriks (gummiaktig chondrin) rik på 
kollagen og elastiske fibrer. Brusk består ves-
entlig av glykosaminoglykan (et mukopolysak-
karid) kalt chondroitin sulfat som sekreres av 
kondroblaster (chondroblaster), celler som fore-
kommer i matriks som kondrocytter (chondro-
cytter). Bruskvev danner mesteparten av det 
embryonale skjelettet som erstattes av benvev 
(dannet fra osteoblastene) under utviklingen; hos 
voksne virveldyr beholdes det kun i enden av 
benene, i ryggsøylens mellomskiver, i det ytre 
øret (pinna), i nesetuppen og i strupehodet. Hos 
bruskfiskene som for eksempel haier, danner 
forkalket (kalsifisert) brusk alt skjelett. 
 
CARTILAGINOUS: Som ligner brusk i struktur 
eller tilsynekomst; bruskaktig. 
 
CARTOGRAPHY: Kartografi, vitenskapen og 
kunsten og konstruere og tegne alle typer av kart 
og diagrammer. 

CARTOUCHE: (1) Kartusj, informasjoner presen-
tert på et kart, ofte på en spesiell og dekorativ 
måte; (2) Kardus, kruttpakke benyttet som 
drivladning for kanonkuler. 
 
CARUNCLE: (1) Karunkel, kjøttsvulst, hudlapp; 
(2) Den røde forhøyning i det indre hjørne av 
øyet. 
 
CASE: (1) Tilfelle, sak, hendelse, situasjon; et 
sett av omstendigheter; (2) Kasus, tilstand, et 
tilfelle av sykdom, lidelse; pasient under be-
handling; (3) En person som blir studert, 
behandlet eller hjulpet; (4) Eksentrisk, merkelig 
eller morsom person; en karakter; (5) Situasjon, 
et sett av omstendigheter; et tilfelle uten mulig-
heter for forbedring; (6) Fakta, en realitet; et sett 
av argumenter, begrunnelser eller bekreftelser på 
fakta; argumenter som støtter én side i en 
konflikt, debatt; (7) Rettsak, sak som avgjøres i 
en rettsal; (8) Et problem, spørsmål; emne eller 
situasjon som krever etterforskning; (9) Et 
problem knyttet til nomenklatur presentert for 
«The comission for ruling» (Se: Code). 
 
CASE HISTORY: Sykehistorie, et typisk tilfelle; 
faglig eller vitenskapelig undersøkelse av et 
isolert sykdomstilfelle, eller alle tilgjengelige 
opplysninger om et enkelt sykdomstilfelle. 
 
CASEIN: Kasein, ostestoff, fosfat inneholdende 
protein (fosfoproteiner) i melk som kan utskilles 
fra melk ved bruk av en syre, enzymet rennin 
eller bakteriell virksomhet. Kasein er hoved-
komponenten i ost og kan lett fordøyes enzy-
matisk i unge pattedyr. Kasein er en av hoved-
kildene til fosfor. 
 
CASEOUS: Osteaktig, oste-. 
 
CASHEWNUT: Cashewnøtt, kasjunøtt, nøtter fra 
kasjutreet (Anacardium occidentale) (= A. cura-
tellifolium), et 10 - 12 m høyt tropisk treslag med 
spiselige, ovale eller pæreformede «falske» 
frukter (hjelpefrukter) som kalles kasjuepler. 
Kasjuepler har mykt skall og egner seg ikke som 
transportprodukt. Kasju er mest kjent i Norge på 
grunn av de spiselige ca. 2,5 cm lange, nyre-
formede, frøene, kasjunøtter eller cashewnøtter. 
Hvert kasjueple har kun én kasjunøtt som ikke 
ligger inne i fruktkjøttet, men finnes i den mørke 
utveksten på undersiden av hjelpefrukten. 
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«Nøttene» brukes både som snacks og som 
ingrediens i matretter, enten hele eller malte. 
Kasjutreet kommer opprinnelig fra Brasil, men i 
dag dyrkes kasju i store deler av India, Asia og 
flere land i Afrika. 
 
CASINUS: Mytologisk; en slags nymfe. 
 
CASSOWARY: Kasuar, kassuarer (Casuarius), 
en slekt i kasuarfamilien (Casuariidae) som be-
står av tre arter (toflikkasuar, C. casuarius, en-
flikkasuar, C. unappendiculatus og dvergkasuar, 
C. bennetti) som er kjempestore ikke-flygende 
terrestriske strutsefugler (Struthioniformes) som 
er endemiske for Australasia.  
 
CASTANEOUS: Som har fargen som hassel-
nøtter; brun, sepia. 
 
CASTE: (1) Kaste, en gruppe individer i f.eks. en 
insektkoloni av en gitt art (eller underart) som 
adskiller seg i form og ofte funksjon fra andre 
grupper av individer av samme art (eller 
underart), og som deler et spesielt adferds-
mønster og utfører samme spesialiserte funk-
sjoner. En art med kaster har mer enn én 
funksjonelt forskjellig og spesialisert form av 
samme kjønn innen samme koloni. Kaste 
fenomenet er det mest karakteristiske trekk hos 
sosiale insekter (særlig blant veps og termitter) 
der grupper av individer som er spesialiserte, 
avviker i alder, form (morfologi), fysiologi, adferd 
eller/og arbeidsfunksjon fra andre grupper av 
individer innen samme art (eller underart). 
Eksempler hos bier er: Ikke-reproduktive arbeid-
ere (sterile hunner som tilbereder mat for 
dronningen), droner (reproduksjonsdyktige han-
ner) og dronninger (reproduksjonsdyktige hun-
ner). Hos termittene skilles ikke kastene fra 
hverandre med tanke på kjønn, arbeidere eller 
soldat termitter kan enten være sterile hanner 
eller hunner. Blant maur er det flere forskjellige 
typer arbeidere som alle er sterile hunner, maur 
har også en soldat kaste. Det i motsetning til det 
som er vanlig hos dyr der det enkelte individ fyller 
flere forskjellige roller og hvor den morfologiske 
variasjonen hvis den i det hele tatt er til stede, er 
begrenset til forskjellen mellom kjønnene; (2) Hos 
mennesket, et system for sosial posisjon innen et 
samfunn der medlemskapet i gruppen bestem-
mes kulturelt gjennom fødsel og deretter forblir 
uforandret. 

CASTE POLYETHISM: Oppdeling i forskjellige 
arbeidsfunksjoner innen et organismesamfunn 
basert på kastetilhørighet. Se: Age polyethism og 
Caste. 
 
CASTING: Kvittering, objekt som er avkastet, 
kvittert; kassert materiale fra en organisme, f.eks. 
oppgulpbolle, avføring eller tarmparasitter. Se: 
Pellet. 
 
CASTOR: Bever, eurasisk bever (Castor fiber); 
eurasisk bever er ved siden av nordamerikansk 
bever (Castor canadensis) én av de to nålevende 
beverartene (Se: Beaver); (2) Lakserolje (castor 
oil).  
 
CASTOR BEAN TICK: Skogflått, skaubjønn, 
skaumann, skogbjørn, tege, hantikk, blodmidd, 
kinnflått, påte, sugar (Ixodes ricinus); midd 
(Acari) i underklassen edderkoppdyr (Arachnida). 
Skogflåtten er regnet som den verste smitte-
sprederen blant blodsugerne i de nordlige deler 
av Europa. Den vanligste sykdommen skogflått 
overfører til mennesket i Norge, er Lyme 
borreliose som skyldes bakterier i slekten Bor-
relia. Andre sykdommer er: (a) Skogflåttencefalitt, 
en infeksjon i sentralnervesystemet forårsaket av 
et virus (TBE-virus, der to typer er kjent: En 
sentraleuropeisk og en østeuropeisk type), (b) 
anaplasmose (ehrlichiose), en flåttbåren sykdom 
forårsaket av bakterien Anaplasma phago-
cytophilum (tidligere kjent som sykdom på hund, 
katt, hest, storfe og sau, sjodogg), og (c) tularemi 
(harepest) som også kan overføres til mennesker 
gjennom flåttbitt. Blodpiss (piroplasmose, babe-
siose) er sykdommer hos storfe som overføres 
med flått. Smågnagerbabesiosen (Babesia mi-
croti) kan være farlig for mennesket. 
 
CASTRATION: Kastrering, fjerning eller øde-
leggelse av gonadene (Se: Gonadectomy), tes-
tiklene (Se: Emasculation og Gelding) eller ova-
rienes funksjon (Se: Spay).  
 
CASUAL: (1) Flyktig, tilfeldig; (2) Fremmed art 
som kun overlever en kort tid i det habitatet den 
har blitt overført til eller det samfunnet den 
normalt ikke er assosiert med; (3) Plante som 
vokser i et samfunn den normalt ikke er assosiert 
med. 
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CASUALTY: (1) Ulykke, ulykkestilfelle, spesielt 
ulykke som medfører alvorlig skade eller tap av 
liv (disaster); (2) Person skadet eller drept ved en 
ulykke; (3) Person skadet drept, såret, fanget 
eller internert ved konfrontasjonen med en fiende 
i krig (victim); (4) En som er eliminert eller skade-
lidende ut fra omstendighetene. 
 
CATA- (Cat-, Cath-, Kata-): Prefiks som betyr 
ned, mot. 
 
CATABATIC: Katabatisk, vinder som blåser ned 
en skråning og som kan være varm (fønvind) 
eller kald (fallvind). 
 
CATABOLIC: Innen biokjemi, metabolsk reak-
sjonskjede som har to funksjoner: (a) Enzym-
reaksjoner som leder til nedbrytning av kom-
plekse organiske stoffer til enklere komponenter; 
små molekyler som kan brukes under biosyntese 
av proteiner, nukleinsyrer og andre essensielle 
biologiske molekyler, og (b) frigjøring av kjemisk 
energi fra organiske molekyler i en form som kan 
biologisk utnyttes. Se: Anabolic. 
 
CATABOLIC PATHWAYS: Metabolske proses-
ser og reaksjoner der komplekse molekyler 
brytes ned til enklere molekyler.  
 
CATABOLISM (Katabolism): Katabolisme, dissi-
milasjon, nedbrytning, metabolismens destruktive 
del; den del av metabolismen som er involvert i 
nedbrytningen av vev eller komplekse substanser 
og molekyler til enklere molekyler under frigivelse 
av energi. Produktene fra katabolismen blir enten 
utskilt (sekreert) eller benyttet som komponenter i 
oppbyggingen av nye, mer komplekse molekyler. 
Den cellulære metabolismen gir energi i form av 
ATP til de oppbyggende (anabole) cellepro-
sessene. Katabolisme er det motsatte av 
anabolisme. Katabolisme foregår kontinuerlig i 
kroppen, og er mest aktiv ved feber og sult. Se: 
Anabolism, ATP og Metabolism. 
 
CATABOLITE: Katabolitt, produkt fra en kata-
bolsk prosess. Se: Catabolism. 
 
CATABOLIZE: Nedbryte, prosessen å bryte ned 
komplekse molekyler i levende organismer til 
enklere under frigivelse av energi. Se: Cata-
bolism. 
 

CATACLYSM: Kataklysme, syndflod, storflom, 
oversvømmelse, jordskjelv, voldsom omveltning, 
naturkatastrofe på grunn av en plutselig og 
ekstrem hendelse i naturen. 
 
CATADROMOUS: Katadrom, som vokser opp i 
ferskvann, men vandrer (eller migrerer) til marine 
miljøer (saltvann) for å gyte, reprodusere; 
Europeisk ål er et eksempel. Se: Anadromous, 
Amphidromous, Catadromy, Diadromous, Ocean-
odromous og Potamodromous. 
 
CATADROMY: Katadromi, migrasjon av fisk 
(som Europeisk ål) fra ferskvann til saltvann 
(Sargassohavet) for å gyte, reprodusere. Se: 
Anadromous og Anadromy. 
 
CATAGENESIS: (1) Katagenese, regressiv evo-
lusjon, evolusjon mot større avhengighet og 
mindre kontroll over omgivelsene (Se: Ana-
genesis, Cladogenesis, Phyletic evolution og 
Stasigenesis); (2) Innen petroleumsgeologi, 
krakking-prosessen (cracking-process) som 
resulterer i en omdannelse av kerogener til 
hydrokarboner. Kerogener er fast organisk 
materiale i sedimentære bergarter og utgjør den 
største kilde til organisk materiale på jorden. 
Kerogener er uløselige i organiske løsemidler, og 
uten spesifikk kjemisk formel. Varmes kerogener 
opp, omformes de til hydrokarboner i væske og 
gassfase og kan utvinnes (Se: Kerogen).  
 
CATAKINESIS: Det som angår atomer, 
molekyler eller protoplasma med et lavt energi 
innhold. 
 
CATALASE: Katalase, omfatter mange kom-
plekse enzymer med molekylvekter på 100 000 
eller mer som virker under dekomposisjonen av 
peroksider (peroksidgruppen, kjemisk forbindelse 
med to sammenhengende oksygenatomer (O-O) 
i organismene. Det enkleste peroksid er 
hydrogenperoksid: H2O2. 
 
CATALOGING: Katalogisering, det å opprette en 
fullstendig protokoll (katalog, catalogue) eller 
opptegnelse over alle informasjonene om en 
prøve, specimen eller artefakt og som inkluderer 
prosessen å identifisere og dokumentere disse 
objektene i detalj. En slik katalogisering kan også 
omfatte kryssreferanser til andre opptegnelser og 
filer. Se: Record og Specimen.  
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CATALYSIS: Katalyse, akselerasjonen av en 
kjemisk reaksjon ved hjelp av en katalysator (Se: 
Catalyst); prosessen der en kjemisk reaksjon 
fremmes ved hjelp av en katalysator som kan 
være f.eks. et molekyl, molekyl kompleks eller 
metall overflate som ikke selv forbrukes eller 
gjennomgår noen permanent kjemisk forandring 
under prosessen. Katalysatoren blir gjenvunnet 
etter at reaksjonen er ferdigløpt. De fleste 
biologiske katalysatorer er proteiner og kalles 
enzymer. Se: Enzyme. 
 
CATALYST: Katalysator, molekyl eller kjemisk 
forbindelse som øker hastigheten (positive 
katalysatorer) på kjemiske reaksjoner mens de 
selv blir uforandret av prosessen, eller som gjør 
kjemiske eller biokjemiske reaksjoner i det hele 
tatt mulige. Under visse betingelser kan selv 
meget små mengder øke reaksjonsraten i meget 
komplekse reaksjoner. Enkelte katalysatorer er 
også meget spesifikke med tanke på den 
reaksjon de katalyserer, spesielt i de biokjemiske 
reaksjonene. Enzymer er naturens egne 
organiske (biologiske) katalysatorer i de bio-
kjemiske reaksjonene, og er også meget 
spesifikke mht. de reaksjoner de katalyserer. 
Katalysatorer som benyttes i den kjemiske 
industri er vanligvis metaller, slik som vanadium 
som øker reaksjonshastigheten i syntetiske 
reaksjoner.  
 
CATALYTIC: Katalytisk, som forårsaker eller 
som er involvert i en katalyse. Se: Catalysis.   
 
CATALYTIC ACTIVITY: Katalytisk aktivitet, 
økningen i reaksjonsraten til en spesifikk reak-
sjon forårsaket av et enzym (eller en eller annen 
katalysator) under gitte, spesifikke betingelser i 
omgivelsene.  
 
CATALYTIC REACTOR: Katalysator, innretning i 
f.eks. eksosanlegg på biler som omformer 
uforbrent hydrokarboner og karbonmonoksid til 
karbondioksid og vanndamp (Se: Catalyst).  
Enkelte typer katalysatorer kan også redusere 
mengden av nitrogenoksider ved å omdanne 
dem til nitrogen. Det kreves en viss temperatur 
for at en katalytisk reaksjon skal kunne finne 
sted, slik at ved kortere bilturer vil ikke 
nødvendigvis temperaturen bli høy nok til at 
prosessen vil foregå. Dieselmotorer kan også i 
ettertid påmonteres katalysatorer.  

CATALYZE: Katalysere, virke som en kata-
lysator; øke hastigheten på en kjemisk reaksjon 
ved hjelp av en katalysator. Se: Catalyst. 
 
CATAMENIAL (Menstrual): Månedlig, relatert til 
eller assosiert med menstrusjonen (menses).  
 
CATAMOUNT: Puma (Puma concolor), rovpatte-
dyr i kattefamilien (Felidae), én av de to nå-
levende arter av puma. I Sør-Amerika og i andre 
europeiske land omtales den med slektsnavnet 
Puma, i USA og Canada er den kjent under f.eks. 
cougar, panter, fjelløve. Fjelløven omfatter seks 
underarter på det amerikanske kontinentet. Se: 
Cougar. 
 
CATAPHYLL: Katafyll, skall-lignende modifisert 
blad som beskytter de ekte bladenes utvikling. 
 
CATAPLASIA: Kataplasi, evolusjonær tilstand 
karakterisert ved redusert vitalitet, regressiv 
forandring eller nedgang, forfall. Se: Anaplasia. 
 
CATARACT: (1) Grå stær, øyesykdom som 
rammer øyets linse som fordunkles med på-
følgende synstap; grå stær rammer de fleste over 
60 år i større eller mindre grad; (2) Stort vannfall, 
foss, en serie av tilsvarende vannfall etter 
hverandre som hver ender i en dam.  
 
CATAROBIC: Katarobisk, akvatiske habitater der 
det skjer en sakte nedbrytning av organisk 
materiale, men hvor miljøet ennå ikke er an-
aerobisk. Se: Anaerobic. 
 
CATARRH: Katarr, snue, slimhinnebetennelse. 
 
CATARRHINI (Catarrhine primates): Østaper, 
Den gamle verdens primater (Afrika og Asia) som 
omfatter: De mindre apene (gibbons) og men-
neskeapene (great apes) som igjen omfatter: 
Orangutang, gorilla, sjimpanse og mennesket. 
Catarrhini ble adskilt fra de fem familiene som 
utgjør Den nye verdens aper (apekatter, mon-
keys, Plathyrrini), for ca. 35 millioner år siden. 
Hovedspilittelsen innen de catarrhine apene da 
gibboner (Hylobatidae) ble splittet ut fra 
menneskeapene (Hominidae), skjedde for 15 - 19 
millioner år siden. Simiiformes (simians) er 
antropoider som omfatter både Catarrhini og 
Platyrrhini, og er søstergruppen til Tarsiiformis 
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(spøkelsesapene, tarsiers). Se: Plathyrrini og 
Primate. 
 
CATASTROPHISM (Catastrophic evolution; 
Catastrophic speciation): Innen evolusjon, 
katastrofisme, katastrofismeteorien, teorien som 
viser til at den fossile fauna er et resultat av 
periodiske katastrofale forandringer som har 
utryddet et stort antall arter. På denne måten har 
miljøstresset eller miljødramaene fra større 
(cataclysmic) geologiske og klimatiske hendelser, 
fått en avgjørende innflytelse på evolusjonens 
retning. Termen er også brukt om en rekke 
forskjellige teorier om livets utvikling på jorden, 
men alltid forbundet med dramatiske, hurtige og 
brå (diskontinuerlige) forandringer. Se: Abiogen-
esis, Protobiogenesis, Punctuated evolution og 
Uniformitarianism. 
 
CATATHERMAL: Katatermal, perioder med 
avtagende temperatur. 
 
CATCHING: (1) Smittsom, f.eks. en infeksiøs, 
smittsom sykdom; (2) Fengende.  
 
CATCH-MARK-RECATCH METHOD: Se: 
Lincoln index. 
 
CATCHMENT AREA: Dreneringsbasseng, bas-
seng som kanaliserer nedbør til et enkelt utløp. 
Se: Drainage basin.  
 
CATECHOLAMINE: Katekolamin, en klasse av 
aminer (f.eks. dopamin, adrenalin og noradren-
alin) som fungerer som neurotransmittere og/eller 
hormoner. 
 
CATEGORICAL RANK: Kategorisk nivå, formelt 
taksonomisk nivå i det hierarkiske klassifika-
sjonssystem slik som slekt, familie, orden og 
klasse. Se: Category. 
 
CATEGORY: Innen systematikk, kategori, ethvert 
av nivåene i det hierarkiske klassifikasjons-
system (det linnéiske hierarki): Underart 
(subspecies), art (species), slekt (genus), familie 
(familia), orden (ordo), klasse (classis) og rike 
(regnum). Innen taksonomi skilles det mellom 
takson og kategori. «Art» er en taksonomisk 
kategori av en bestemt rang i det linnéiske 
hierarki (kategori mellom underart og slekt). Et 
takson refererer til en konkret, identifisert 

taksonomisk gruppe som f.eks. en populasjon 
eller art, dvs. alle populasjonene som tilsammen 
utgjør en spesifikk art. Taksa med rang av art 
beskrives og avgrenses mot andre artstaksa. 
Artskategorien omfatter et utall taksa takso-
nomene har gitt rang av art. Se: Rank, Species 
og Taxon. 
 
CATENATION: Arrangement, forbindelse eller 
suksesjon i en regulær serie, kjede.  
 
CATERPILLAR: (1) Larve, åme, insektlarve; 
kålorm, sommerfugllarve; (2) Beltetraktor eller 
tank på larveføtter, to brede bånd (belter) som på 
hver side omfatter for og bakhjul. 
 
CATFISH: (1) Steinbit (Anarhichadidae), gruppe 
piggfinnefisker (Perciformes) med tre arter i 
Norge: Gråsteinbit (Anarhichas lupus), flekk-
steinbit (Anarhichas minor) og blåsteinbit 
(Anarhichas denticulatus); (2) Malle (Siluri-
formes), orden av strålefinnede fisker som finnes 
i alle typer ferskvann, noen også i saltvann. 
Europeisk malle (Siluris glanis) kan bli 5 m lang 
og veie 300 kg (i Sverige er det tatt en på 3,6 m 
og 180 kg).  Vampyrmallen, candiru (Vandellia 
cirrhosa) i Amazonas, suger blod og er mer 
fryktet enn piranaen (Se: Piranha). Den kan 
svømme inn i menneskets kroppsåpninger, et 
malleinfisert urinrør krever operasjon.  
 
CATGUT: Kattgut, tarmstreng, kirurgisk sytråd 
fremstilt av tarmer fra sau eller andre dyr (tråden 
løses opp etter en ttid slik at stingene ikke 
behøves å tas).  
 
CATHARTIC: Avførende, rensende, avførings-
middel. 
 
CATHODE: Katode, negativ elektrode; den nega-
tive elektroden i en elektrolytisk celle som 
kationer migrerer mot under elektrolyse. Det er 
den elektroden der elektroner kommer inn i et 
system; elektroner går fra katoden til anoden. Se: 
Anode, Anion og Cation. 
 
CATHETER: Kateter, instrument for å intro-
dusere en væske i en kropp eller fra en kropp.  
 
CATHETUS: Katet, én av de to sidene i en 
rettvinklet trekant som er linjestykkene som 
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danner den rette vinkelen. Se: Hypotenuse og 
Trigonometry. 
 
CATION: Kation, positivt ladet ion, molekyl; ion 
som har mistet ett eller flere elektroner og 
dermed får en netto positiv ladning og derfor 
vandrer mot den negativt ladete elektroden 
(katoden) under elektrolyse. Se: Anion. 
 
CATKIN (Ament): Rakle, slank, sylindrisk aks- 
eller klase-formet blomsterstand av enkjønnete 
blomster, forekommer f.eks. hos bjørk (Betula 
spp.), hassel (Corylus spp.) og pil (Salix spp.).  
 
CAT LIVER FLUKE DISEASE: Se: Opistorchi-
osis. 
 
CATONATED: Innen genetikk, topologisk sam-
menknyttede, sirkulære DNA molekyler. 
 
CATTLE: Kveg, hornkveg, kyr, fe, krøtter, naut. 
 
CATTLE LIVER FLUKE: Se: Common liver fluke. 
 
CATTLE LUNGWORM: Kvegets lungemark, 
rundmarken Dictyocaulus viviparus. Se: Dictyo-
caulus. 
 
CATTLE PLAQUE: Se: Rinderpest. 
 
CATTLE TICK FEVER: Se: Babesiosis. 
 
CATTLE TICKS: Arter av midd innen familien 
Ixodidae (flått, hard ticks) som infiserer storfe 
(arter i slektene Amblyomma, Anocentor, Boo-
philus, Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalom-
ma, Ixodes, Margaropus og Rhipicephalus). Se: 
Soft ticks. 
 
-CAUD- (-caudata, -cauda): Affiks som betyr 
hale. 
 
CAUDAD: Som strekker seg mot halen; rettet 
mot bakre ende av kroppen.  
 
CAUDAL: (1) Hale-, med referanse til halen; (2) 
Mot halen; (3) Lavere eller ringere posisjon.  
 
CAUDATE: Som bærer hale. 
 
CAUDULA: En liten hale. 
 

CAUL: Populærnavn for amnion. Se: Amnion. 
 
CAULIFLOWER: Blomkål, varietet av Brassica 
oleracea i familien Brassicaceae. Blomkål er nært 
beslektet med brokkoli, aspargeskål (broccoli).  
 
CAULIFORM: Det å være lik en stengel, stilk. 
 
CAULIFLORY: Kauliflori, produksjon av blom-
ster direkte på et sekundært fortykket plantevev 
slik som grener og stammer. 
 
CAULOCARPOUS: Som produserer frukt i hvert 
av to eller flere suksessive år. 
 
CAUSAL: Årsak, grunn, som oppstår av en år-
sak, markert med årsak og effekt. 
 
CAUSAL AGENT (Causative agent, Causal 
organism, (A)etiologic agent): Innen parasit-
tologi, årsaksagens, den parasittiske organismen 
som utgjør den opprinnelige sykdomsårsak. 
 
CAUSALITY: Kausalitet (causality), en relasjon 
mellom to (eller flere) objekter eller hendelser der 
den ene kan forklares i relasjon til den andre. Det 
er betraktet som et prinsipp, kausalitetsprin-
sippet, det at enhver effekt er en konsekvens av 
en tidligere hendelse (eller hendelser). For at en 
årsakssammenheng skal være reell, er det ikke 
nødvendig at effekten kan forutsies da de 
foregående hendelser kan være for mangfoldige, 
kompliserte og komplekse for analyse. I henhold 
til usikkerhetsprinsippet vil hendelser på det 
subatomære nivå verken være forutsigbare eller 
følge årsakslover. Innen kvanteteori er den 
klassiske årsakssammenhengen erstattet med 
sannsynligheter for at spesifikke partikler fore-
kommer i spesifikke posisjoner og tar del i 
spesifikke hendelser. Se: Causal og Etiology. 
 
CAUSATION: Årsaksforhold, årsakssmmenheng, 
virkningsforhold. Se: Causality. 
 
CAUSATIVE: Forårsakende, som ligger til grunn; 
som indikerer eller uttrykker en årsak. Se: 
Causality. 
 
CAUSE: (1) Forårsake, være årsak til, person 
eller en prosess som produserer et resultat, en 
effekt; en aktivitet med konsekvens; (2) Årsak, 
grunnen for en respons, aktivitet; (3) Tema eller 
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område under debatt eller diskusjon; (4) Grunnen 
eller grunnlaget for en rettssak, rettsforfølgelse; 
(5) Et mål som framsettes og trofast forfølges. 
 
CAUSELESS: Uforklarlig, ubegrunnet, umotivert, 
uten påviselig grunn. 
 
CAUSTIC: (1) Bitende, skarp, spydig, sarkastisk; 
(2) Kaustisk, etsende, etsemiddel, substans som 
er meget alkalisk, f.eks. kaustisk soda (NaOH) 
som finner anvendelse i f.eks. papirindustrien og i 
produksjonen av tremasse. 
 
CAUTERIZE: Kauterisere, avsvie, brenne vev for 
å ødelegge eller sterilisere det.   
 
CAUTION: Advarsel, forsiktighet, varsomhet. 
 
CAVE: Grotte, hule, naturlig rom som fører under 
jordoverflaten (eller i is), vanligvis på en hori-
sontal eller svakt hellende måte. Hos en rekke 
dyr kan en finne tilpasninger til et huleliv (cave 
adaptations) som gir stabil temperatur, fuktighet 
og mørke eller minimalt med lys. Tilpasningene 
kan omfatte kroppsformen, liten pigmentering, 
redusert syn, men godt utviklete føleorganer som 
antenner, og spesielle lukt- eller lydoppfattende 
organer. 
 
CAVEOLA: Små innbuktninger (50 – 100 nm) i 
celleoverflaten (plasmamembranen) som tjener til 
å øke celleoverflate arealet og til å fange ekstra-
cellulært materiale og overføre det til det indre av 
cellen - eller ut av cellen.  
 
CAVERN: Stor hule, hulrom, kaverne. 
 
CAVERNICOLOUS (Cavernarius): Som lever i 
huler, ganger og grotter under jorden; huleboer. 
 
CAVERNOUS: Som er full av huler, hule rom; 
oppdelt i små rom.  
 
CAVICORN: Det å ha hule horn. 
 
CAVITY: Hulrom (i kroppen), hulhet, grop, kløft; 
åpning.   
 
CAW: Kråkeskrik, ravneskrik; skrik. 
 
cc: Forkortelse for: Kubikk centimeter (cm3).  
 

Cd: Se: Candela. 
 
CD: Forkortlse for: (1) Helbredende dose 
(curative dose); (2) Se: Coeffisient of difference; 
(3) Sirkulær dikroisme (circular dichroism), 
dikroisme som involverer sirkulært polarisert lys 
(differensiert absorpsjon av ventre- og høyre-
dreid lys).  
 
cDNA (Anti-messenger DNA, amDNA, Com-
plementary DNA, Copy DNA): Komplementært 
DNA, cDNA, syntetisk DNA, DNA syntetisert fra 
en enkelttrådet RNA templett, f.eks. mRNA eller 
microRNA (dvs. ikke en DNA templett), i en 
reaksjon katalysert med enzymet revers 
transkriptase (Se: mRNA og Template).  cDNA 
har derfor en basesekvens som er komple-
mentær til mRNA templetten, men er forskjellig 
fra genom DNA (genet som opprinnelig produ-
serte RNA) da cDNA ikke inneholder de ikke-
kodende sekvensene (Se: Introns). cDNA 
benyttes ofte ved kloning i prokaryoter av 
eukaryote gener (cDNA clone) som inneholder 
introner i plasmider eller andre vektorer, da 
intronene som kunne blokkere uttrykket av 
genene i bakteriene, fjernes under dannelsen av 
mRNA. Se: amDNA, Plasmid og Vector.   
 
cDNA LIBRARY: cDNA bibliotek, en samling av 
molekylære kloner som inneholder cDNA kopier 
av mRNA populasjonener i en celle, vanligvis en 
blanding av bakterier der hver bakterie bærer på 
et forskjellig plasmid. Se: Plasmid.  
 
CECIDIUM: Galle. 
 
CECIDOGENOUS: Som produserer galler på 
planter.  
 
CECUM (Caecum): Blindtarm, kort sekke-
lignende intraperitoneal region som er begyn-
nelsen på tykktarmen. De første 10 cm fra utløpet 
av tynntarmen, er blindtarmen. Normalt ligger 
cecum på høyre side av kroppen, dvs. på samme 
side som blindtarmsvedhenget (appendix 
vermifirmis), et vedheng fra blindtarmen som er 
en del av lymfesystemet (tarmtoncillen). Hos 
drøvtyggere lagrer cecum mat for nedbryting av 
cellulose ved hjelp av bakterier. Blindtarmen 
finnes hos pattedyr, fugler og noen krypdyr. De 
fleste planteetere har store blindtarmer, 
kjøtteterne mindre. Se: Appendix. 
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CEDAR: Seder (Cedrus), slekt av store bartrær i 
furufamilien (Pinaceae) som er eviggrønne, 
sambu, 30 - 40 meter høye (unntaksvis opp til 60 
meter).  
 
CEILING: (1) Tak, loft, den øvre overflaten i et 
rom, eller noe som ligner på et innertak; (2) 
Materialet som dekker den øvre overflaten i et 
rom; (3) Maksimums høydegrense, den øvre 
grense (som er satt); (4) Skyhøyde, høyden fra 
jorden til skyenes basis; høyden da jorden 
fortsatt er synlig ovenfra; (5) Maksimumshøyde 
for oppstigning, f.eks. for et fly, ballong eller ved 
fjellklatring; (6) Ceiling temperature, tempera-
turen utenfor det området en mikroskopisk 
organisme tåler eller kan vokse under. 
 
CELATE: Dekket eller kamuflert av en over-
liggende struktur. 
 
CELERIAC ROOT: Sellerirot, selleri (Apium 
graveolens), plante i skjermplantefamilien (Apia-
ceae) som forekommer i to hovedtyper: Knoll-
selleri og stangselleri (Apium graveolens var. 
dulce), en varietet av selleri som mangler knoll og 
har oppsvulmede saftige bladstilker. 
 
CELESTIAL: Himmelsk, himmel-, himmelboer, 
guddommelig. 
 
CELIBACY: Sølibat, ugift stand, ungkar. Celi-
bate, ugift kvinne. 
 
CELL: (1) Innen biologi, celle, fundamental struk-
turell enhet, et membranbundet legeme som alt 
liv (organismer) er sammensatt av; selvstendig 
(diskret) del av levende materie og den minste 
enhet som er levende og i stand til en uavhengig 
eksistens. Cellen er den autonome basisenheten 
i alle levende organismer (bakterier, protoktister, 
dyr, sopp, planter og de fleste alger (ikke virus, 
Se: Virus) og består av cytoplasma omgitt av en 
plasmamembran som skjermer cellen fra om-
givelsene, og med én eller flere kjerner med det 
genetiske materialet nødvendig for reproduksjon 
og opprettholdelse av cellens livsfunksjoner. 
Cellen representerer med andre ord et 
membranlukket system, delt i spesielle funksjo-
nelle områder og organeller med spesifikke og 
komplekst koordinerte oppgaver. Cellene varierer 
i størrelse, men de fleste er mikroskopiske med 
en gjennomsnittsdiameter på 0,01 - 0,1 mm. 

Cellene utgjør byggestenene i alle flercellede 
organismer, men kan også eksistere alene som 
en uavhengig livsenhet, som f.eks. encellede dyr, 
protozooer, encellede protoktister. Celler kan 
være assosiert med andre celler under dannelse 
av cellekolonier (mer eller mindre fakultative 
assosiasjoner) eller vev (obligate assosiasjoner). 
En én-cellet organisme besitter alle funksjoner for 
utførelse av de nødvendige livsfunksjonene, 
mens hos flercellede organismer er cellene 
spesialiserte noe som resulterer i en arbeids-
deling hvor forskjellige celler har bestemte 
funksjoner (cytodifferensiering). Cellene viser et 
stort mangfold i form, men i alle organismer 
følger cellene en fundamental mal i sin opp-
bygning, med et levende stoff (protoplasma) 
omgitt av en cellulær membran (plasma-
membran). Protoplasmaet er hos de fleste celler, 
oppdelt i et nukleoplasma (cellekjerne; nukleus 
hos eukaryoter, nukleoid hos prokaryoter) og 
cytoplasma. Cytoplasmaet (ground plasm, 
matrix) inneholder mange typer membranbundne 
celleorganer, organeller, f.eks. centrioler, chond-
rioider, cortex, endoplasmatisk retikulum, Golgi 
apparat, lysosomer, mikrokropper, mitokondrier, 
nukleus, peroxisomer, plastider, ribosomer, 
spherosomer og vakuoler. Mikroorganismene 
består vanligvis av bare en enkelt celle, 
flercellede dyr består av celler dannet gjennom 
mitotiske delinger fra en enkelt celle (zygoten), 
dvs. alle celler har oppstått fra tidligere 
eksisterende celler gjennom delings- og 
sammensmeltningsprosesser (omins cellula e 
cellula). Det finnes to fundamentale celletyper: 
Den prokaryote celle og den eukaryote celle der 
forskjellene dreier seg om celleveggen, flageller, 
organeller, proteinsyntesen, respirasjonsmåten 
og størrelsen, dessuten er de eukaryote og 
prokaryote cellene meget forskjellig i kom-
pleksitet. Den eukaryote cellen kan sees på som 
et tre-fase system, der den første fasen omfatter 
den nukleo-cytoplasmiske matriks (der nukleo-
plasma og cytoplasma har kontakt gjennom 
porene i kjernemembranen), den andre fasen er 
de membranøse organellene og den tredje er 
innholdet i disse membranlukkede systemene. 
Membraner (unit membrans) oppdeler de 
eukaryotiske cellene, kjernen og cytoplasmaet, i 
et system av adskilte deler og sammenkoplede 
hulrom. Cellenes indre skjelett (cytoskeleton) er 
dannet av et nettverk av fibrøst protein; fire typer 
av fibre forekommer: Mikrokanaler (micro-
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tubules), mikrofilamenter (microfilaments), inter-
mediære filamenter (intermediate filaments) og 
det såkalte mikrotrabekulare system (micro-
trabecular system). De spesielle membran-
bundne delene omfatter mitokondrier (mito-
chondria), plastider (plastids) og lysosomer (lyso-
somes), mens systemet av sammenkoplede 
membranbundne hulrom og flate blærer, utgjør 
det endoplasmatiske retikulum og Golgi appa-
ratet (de enzymatiske funksjonene er vesentlig 
lokalisert til slike membranbundne strukturer). 
Det skilles også mellom ru (granulert) og glatt 
endoplasmatisk retikulum. Til forskjell fra dyre-
celler har planteceller vanligvis plastider og 
vakuoler, og er dekket av en cellevegg (vanligvis 
av cellulose), dessuten har de dictyosomer 
(dictyosomes, tilsvarer Golgi apparatet). Cellene 
til flercellede organismer kalles somatiske celler 
hvis de utgjør kroppscellene; gametene og deres 
forløpere kalles kjønnsceller (germ cells) til 
forskjell fra kroppscellene. Den prokaryotiske 
cellen, enheten hos bakterier og blågrønn-
bakterier (tidligere kalt blågrønnalger), har færre 
strukturelle komponenter som kan klassifiseres 
som organeller, enn de eukaryote cellene. 
Organellene omfatter i disse cellene kun 
nukleoiden (tilsvarer nukleus), cellemembranen 
og noen få membranøse strukturer i cyto-
plasmaet. Lokaliserte innbuktninger av celle-
membranen kan gi opphav til rør-formete 
strukturer. Enkelte partikler som er til stede kan 
sies å tilsvare ribosomer og mitokondrier. 
Cellemembranen hos prokaryotene har også 
tilsynelatende mer komplekse funksjoner enn hos 
eukaryotene og er involvert i en differensiering av 
cellestrukturen. Reproduksjonen hos celler skjer 
gjennom celledeling. Hos eukaryotene er pro-
sessen oppdelt i cytokinese (Se: Cytokinesis) og 
karyokinese (Se: Karyokinesis) (Se: Eukaryota, 
Prokaryote, Meisosis, Mitosis og Virus); (2) Grav, 
arrest; lite innelukket rom eller område; (3) Celle, 
en liten organisatorisk, hemmelig enhet; (4) Mo-
biltelefon (cellphone); (5) Element; brenselscelle; 
(6) Innen kjemi, kjemisk celle, batteri, et system 
der elektroder er i kontakt med en elektrolytt for 
omdanning av kjemisk energi til elektrisk energi 
(electrochemical cell). Elektrodene er av metall 
eller består av karbonplater, staver eller flytende 
metall. I en elektrokjemisk celle går en strøm 
gjennom elektrolytten og produserer kjemiske 
forandringer (ved elektrolyse) som gir en 
spenningsforskjell mellom elektrodene som kan 

utnyttes; (7) Solcelle, en enhet som omdanner 
strålingsenergi til elektrsisk energi; (8) Celle, 
lagringsenhet i en computers hukommelse som 
utgjør en enhet av informasjon (én karakter, ett 
ord); (9) Stormcelle; (10) Boks, enhet i et 
regneark (spreadsheet) eller lignende matrise i 
skjæringspunktet mellom en rad og en kolonne.  
 
CELL ADHESION: Celleadhesjon, det som 
binder celler sammen i flercellede organismer. 
Celler kan feste seg til hverandre, til den 
ekstracellulære grunnsubstansen (matrix) og til 
underlaget (substratum). Festemuligheten mel-
lom nærliggende celler, er en fundamental 
egenskap hos flercellede dyr, og forutgår både 
morfogenesen og organogenesen og er også 
grunnlaget for den cellulære gjenkjennelse og 
membranfusjoner. Det kan skilles mellom 
molekyler (cell adhesion molecules, CAM) med 
funksjon innen celle-til-celle interaksjoner, mel-
lom celle-til-substrat (substrate adhesion 
molecules, SAM) interaksjoner og de som er 
tilknyttet de strukturelt spesielle festestedene 
(junctions) mellom cellene. 
 
CELL AGE: Cellealder, en celle eller celle-
populasjons alder, enten: (a) Den aldersmessige 
posisjon en synkront delende kultur har i 
cellesyklus, eller (b) det stadium en kultur har 
som begynte å vokse i et nytt vekstmedium og 
inntil alle næringsstoffene er oppbrukt og 
avfallsstoffene akkumulert. 
 
CELL ANCESTRY: Se: Cell lineage. 
 
CELL BIOLOGY: Se: Cytology. 
 
CELL BUDDING: En form for cytokinese hvor 
morcellen ikke halveres under deling, men 
isteden vil knopp-lignende utvekster dannes på 
ett eller flere steder på overflaten hvortil 
datterkjerner migrerer, etterfulgt av en avsnøring 
av utveksten fra morcellen. Se: Cytokinesis.  
 
CELL BODY: Cellekropp, den del av en nerve 
som omfatter cellekjernen. Nervetrådene som 
sender og mottar impulser (henholdsvis axoner 
og dendritter), er forlengelser utviklet fra celle-
kroppen. 
 
CELL CENTRE: Se: Centrosome. 
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CELL CLEAVAGE: Se: Cleavage. 
 
CELL CLONE: Celleklon, cellepopulasjon som 
stammer fra én enkelt forutgående celle. 
 
CELL CONVERSION: Se: Metaplasia. 
 
CELL CULTURE: Cellekultur, en masse spredte 
celler på et kulturmedium (in vitro) som stammer 
fra en enkelt celle eller fra en liten gruppe celler 
fra det samme vev eller organ. Vevskultur (tissue 
culture) og organkultur (organ culture) refererer til 
vekst av celler og vev i kultur som er forløpere til 
organer (organ primordia; til deler eller hele 
organet) og på en måte som tillater differen-
siering i form og funksjon.  
 
CELL CYCLE: Cellesyklus, den komplette sek-
vensen av stadier en celle gjennomløper for å 
kunne replikere seg selv; stadiene som en celle 
gjennomløper mellom en celledeling og den 
neste. En cellesyklus utgjør derfor i en én- eller 
flercellet eukaryot celle, perioden mellom 
dannelsen og delingen av cellen i to datterceller 
(vekst- og cellestadiene mellom to mitoser). 
Prosessen omfatter tre faser: (a) En interfase 
(biosyntese, vekst, DNA innholdet fordobles, 
kromosomene replikerer og klargjøres for deling), 
(b) en kjernedeling (mitose) og (c) en celledeling 
(cytokinese). Disse tre stadiene eller fasene, 
opptrer alltid i en bestemt rekkefølge og 
involverer aktiviteten til en serie av gener. 
 
CELL DEATH: Celledød, død; tapet av funksjon 
og morfologisk integritet hos differensierte celler. 
 
CELL DETERMINATION: Prosessen når udiffer-
ensierte celler (multipotente) blir spesialisert til en 
gitt funksjon eller blir bundet til en spesiell 
utviklingsretning (developmental pathway). 
 
CELL DIFFERENTIATION: Prosessen hvorved 
cellene i de flercellede organismene erverver og 
opprettholder sine strukturelle og funksjonelle 
spesialiseringer gjennom livet. Spesialiseringene 
oppstår tidlig under utviklingen gjennom prog-
ressive og differensielle DNA-RNA transkrip-
sjoner. Se: Cytodifferentiation. 
 
CELL DIVISION (Proliferation): Celledeling, 
prosessen da to datterceller dannes fra én 
morcelle og som vanligvis omfatter to prosesser: 

Karyokinese (Se: Karyokinesis, mitotisk deling av 
kjernen) og deretter cytokinese (Se: Cytokinesis, 
deling av cytoplasmaet med dannelse av en 
cellemembran mellom datterkjernene, dvs. en 
reproduksjon). Celledeling kan imidlertid også 
omfatte en seksuell reproduksjon (meiose som 
resulterer i datterkjerner med halvparten av 
kromosomantallet i morkjernen) eller være knyttet 
til vekst eller cellereparasjoner (mitose som 
resulterer i to datterkjerner lik morkjernen). 
Begge former omfatter en fordobling av DNA og 
en oppsplitting av kjernen. Se: Meiosis, Mitosis 
og Proliferation. 
 
CELL ENVELOPE: Alle overflatekomponentene 
som befinner seg utenfor cellens cytoplasmiske 
membran. 
 
CELL FUSION: Cellefusjon, kombinasjoen av to 
celler fra forskjellige vev (eller arter) i en celle-
kultur; sammensmeltningen av kjernene og 
cytoplasmaet i to forskjellige somatiske celler 
under dannelse av en levedyktig somatisk 
cellehybrid (hybridoma). 
 
CELL GENERATION TIME: Cellegenerasjon, 
tidsintervallet mellom to fortløpende delinger av 
en celle. Se: Cell cycle. 
 
CELL GROWTH: Cellevekst, økningen i en 
enkelt celles størrelse, dvs. inntil interfasen i 
cellesyklus med fordobling av DNA og økning i 
cytoplasmamengden og antallet cellulære kom-
ponenter. 
  
CELLIFUGAL: Det som stammer fra en celle. 
Se: Cellipetal. 
 
CELL INTERACTION: Celleinteraksjon, kom-
munikasjonen mellom celler gjennom cellenes 
berøringspunkter (kontaktpunkter) eller indirekte 
via forskjellige faktorer som produseres av 
cellene til det omgivende mikromiljø som cellene 
lever i. Slike celleinteraksjoner spiller en meget 
viktig rolle under f.eks. den embryonale utvikling, 
og ved sårhelinger og ved dyrkning av vevs-
kulturer. 
 
CELL JUNCTION: Cellekontakt, hos dyr, enhver 
form for spesialiserte områder på den ytre celle-
overflaten som er relatert til kontakten mellom 
celler og cellenes fastheftelse. Disse områdene 
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utgjør en rekke forskjellige morfologiske og 
geometriske former og tilpasninger, og oppstår 
på gitte tider under cellenes utvikling (ontogeni). 
De er avgjørende for mange av cellens 
karakteristika, som vevspermeabilitet, overføring 
av elektriske signaler, cellegjenkjennelse under 
embryogenesen, vevsdifferensiering og form, 
polaritet og cellens indre organisering. Se: 
Desmosomes. 
 
CELL LIGAND: Enhver faktor som er assosiert 
med celleoverflaten og de intracellulære hul-
rommene og som har betydning for celle-
aggregering og fastheftelse. 
 
CELL LINE: Cellelinje, cellepopulasjon som 
stammer fra en primær cellekultur; cellelinje som 
er relatert gjennom aseksuelle delinger fra en 
subkultur av en primærkultur (representerer 
opprinnelig en cellelinje som avstammer direkte 
fra en klon, en enkelt celle, Se: Clone). En diploid 
cellelinje er en der minst 75 % av cellene har den 
samme karyotype lik artens normale celler som 
den stammer fra. Er karyotypen forandret, men 
det diploide kromosomantall det samme, er 
cellene pseudodiploide. I en heteroploid cellelinje 
er mindre enn 75 % av cellene diploide i sin 
kromosomoppbygning. En etablert cellelinje 
representerer en cellekultur som har en unik 
opprinnelse og stabil vekst over utallige gene-
rasjoner. Se: Tissue culture. 
 
CELLIPITAL: Det som går til en celle. Se: 
Cellifugal. 
 
CELL LINEAGE (Cell ancestry): Cellelinje, 
utviklingshistorien (utviklingstreet) til celler som er 
relatert til hverandre gjennom aseksuelle 
delinger; mønsteret og det spesifikke sett av 
celler som dannes gjennom disse delingene. 
 
CELL LOCOMOTION: Cellebevegelse, en meget 
viktig del av mange biologiske prosesser under 
celle-embryogenesen og celle-organogenesen. 
Under bevegelsene benytter cellen enten sine 
egne genetiske programmeringer og/eller sig-
naler fra omgivelsene. Inni cellen er bevegelsen 
knyttet til det kontraktile actin som har kontakt 
med plasmamembranen. 
 
CELL MEDIATED HYPERSENSITIVITY: Se: 
Delayed hypersensitivity. 

CELL MEDIATED IMMUNITY (CMI, Cellular 
immunity): Cellemediert immunitet, enhver form 
for immunitet som kan overføres til et ikke-
immunt individ gjennom overførsel av celler, 
f.eks. lymfocytter (ikke serum eller plasma), eller 
der celler er direkte involvert som effektorer 
under prosessen. Med andre ord utgjør CMI en 
immunitet der antigenet bindes til reseptorsteder 
på overflaten av sensitiviserte T-lymfocytter (som 
er blitt produsert som respons på en forutgående 
immunisering med et antigen) og hvor mani-
festasjonen skjer uten dannelse av antistoffer, 
eller at T-lymfocytter etter reaksjon med et anti-
gen, frigjør substanser (lymfokiner) som bl.a. kan 
aktivisere makrofager. CMI er bl.a. ansvarlig for 
allograft avstøting, forsinket hypersensivitet, 
forsvar mot virus infeksjoner og intracellulære 
parasitter. 
 
CELL MEMBRANE (Plasma membrane): Celle-
membran, den ytre membranen til en celle, 
membranen som skiller cellen fra omgivelsene; 
en membran som også kalles plasmamembran 
eller plasmalemma. Se: Cytomembrane, Cyto-
plasmic membrane, Plasma membrane og Unit 
membrane. 
 
CELL MIGRATION: Cellemigrasjon, den aktive 
eller passive bevegelse av dyreceller under 
definerte perioder av den ontogenetiske utvikling. 
Bevegelsesretningen bestemmes av positive eller 
negative kontaktpåvirkninger under selve 
bevegelsen, kjemotaxis, populasjonstetthet eller 
andre mekanismer. Denne cellemigrasjonen 
spiller en viktig rolle bl.a. under den embryonale 
utviklingen, under kroppens forsvar mot syk-
dommer, sårheling og spredningen av kreftceller. 
 
CELL MOTILITY: Cellebevegelse, den medfødte 
evnen celler har til å bevege seg. Normalt vev er 
antatt å utgjøre en stabil tilstand av bevegelige 
celler, på grunn av kontaktinhiberinger mellom 
cellene. Tre mekanismer har utviklet seg for 
cellebevegelse: To av disse er representert ved 
bakterieflageller og eukaryotiske flageller som 
begge tjener til å bevege celler gjennom væsker 
(men funksjonen deres er forskjellig), den tredje 
metoden er basert på cytoplasmiske mikro-
filamenter som er ansvarlig for de amøboide 
bevegelsene til celler, f.eks. hos amøber på et 
fast underlag. 
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CELL ORGAN: Celle organ, en differensiert del 
av en celle med en spesiell funksjon, slik som en 
centrosom eller organell. Se: Centrosome og 
Organelle. 
 
CELL ORGANELLE: Se: Organelle. 
 
CELL PLATE: Celleplate, dobbeltmembranen 
som dannes ved ekvator i en plantecelle ved 
slutten av mitosens telofase, og som deler 
cytoplasmaet i to datterceller. En ny cellevegg 
dannes mellom de to membranene.    
 
CELL POPULATION: Cellepopulasjon, statiske, 
homogene grupper av celler der ingen mitotisk 
aktivitet kan spores (mengden DNA forblir 
konstant). Ekspanderende cellepopulasjoner 
utgjør homogene grupper av celler der mitoser 
foregår som øker mengden DNA, dvs. der den 
mitotiske aktiviteten er høy. 
 
CELL RECEPTOR: Cellereseptor, ethvert mole-
kyl i den ytre membranen eller i cytoplasmaet hos 
en celle som gjenkjenner og binder spesifikke 
budbringere (neurotransmittere eller hormoner) 
og sender det kjemiske budskapet videre til 
andre molekyler eller responderer spesifikt. 
 
CELL RESPIRATION: Se: Tissue respiration. 
 
CELL SAP: (1) Cellesaft, det flytende innholdet i 
den store sentrale vakuolen i en plantecelle som 
tjener til lagring av materiale, gir mekanisk støtte 
(spesielt hos urter) og spiller en viktig rolle i 
plantecellenes osmose (Se: Hyaloplasm); (2) 
Cytoplasmaet utenom organeller og membraner.   
 
CELL SECRETION: Cellesekresjon, prosessen 
hvorved cellen syntetiserer produkter som kan 
utnyttes av andre celler (eller som elimineres fra 
organismen). Sekresjonen er enten ekstern 
(exocrine, til det ytre miljøet eller til organismens 
hulrom) eller intern (endocrine, direkte inn i 
sirkulasjonssystemet for påvirkning av annet 
vev). Sekresjonen kan også være kontinuerlig 
(uten å bli lagret) eller diskontinuerlig (lagret som 
spesielle korn i påvente av frigivelse til de 
ekstracellulære hulrommene, Se: Granules). 
 
CELL SELECTION: Celleseleksjon, seleksjonen 
innen en populasjon av genetisk forskjellige celler 
som et resultat av konkurransen mellom de 

genetisk balanserte eller vill-type cellene og de 
ubalanserte (eller mutante) cellene, noe som 
resulterer i at de sistnevnte elimineres. 
  
CELL STRAIN: Cellestrain, populasjon av celler 
som stammer enten fra en primærkultur (startet 
fra celler, vev eller organer tatt direkte fra 
organismen) eller en cellelinje gjennom seleksjon 
eller kloning av celler med gitte egenskaper eller 
markører (Se: Cell line). En cellestrain som 
stammer fra en isolasjon av én celle eller en 
gruppe av celler med gitte egenskaper (som ikke 
deles av alle cellene i cellestrainen), kalles en 
substrain. En klonet strain er en cellestrain som 
nedstammer direkte fra en klon (cellepopulasjon 
som nedstammer fra én celle gjennom mitose). 
 
CELL SURFACE: Celleoverflate, en struktur som 
omgir cellen og består av to komponenter. Den 
indre komponenten kalles cellemembran eller 
plasmamembran (Se: Cell membrane), den ytre 
komponenten som er rik på sakkarider og andre 
stoffer, kalles glykokalyx (Se: Glycocalyx). 
Spesialiserte områder av celleoverflaten som 
tjener til å binde seg til andre strukturer eller 
celler, kalles desmosomer (Se: Desmosome). 
Celleoverflaten spiller en stor rolle i kontrollen av 
proliferasjoner, vekst, adferd og cellediffer-
ensieringer. Cellulære responser mot ytre 
faktorer er ofte et resultat av bindingen av diverse 
ligander til cellens spesifikke overflatereseptorer, 
etterfulgt av endocytose (Se: Endocytosis). Se: 
Cytoplasmic membrane og Unit membrane. 
 
CELL SURFACE RESEPTOR: Celleoverflate 
reseptor, flerfunksjonelle proteiner med kontakt-
punkter og bindingssteder til det ytre miljø og 
som kan overføre informasjonen til cellens indre 
miljø. Prosessen kan også omfatte transport av 
informasjon (bundne ligander) inn i cellen gjen-
nom pinocytose. 
 
CELL SYNCHRONY: Cellesynkroni, samtidige 
(synkrone) delinger av en cellepopulasjon i løpet 
av cellesyklus. 
 
CELL THEORY: Celleteorien, basisteorien (for-
mulert (1838, 1839) av Matthias Schleiden (1804-
1881) og Theodor Schwann (1810-1882)) som 
sier at alle planter og dyr er oppbygget av celler 
og at all vekst og reproduksjon skyldes vekst eller 
deling av celler: (a) Alle organismer består av 
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celler som kan dele seg gjennom vekst og 
reproduksjon (Se: Virus), (b) celler utgjør de 
minste byggestenene i en flercellet organisme, 
(c) hver celle i en flercellet organisme har sin 
spesifikke rolle og arbeidsoppgave, og (d) en 
celle kan bare produseres fra en annen celle 
gjennom celledeling (omins cellula e cellula). 
(Robert Hooke (1635-1703) fant at kork besto av 
boksliknende enheter som han kalte celler (er 
døde celler), men han forsto ikke betydningen av 
disse boksene.)   
 
CELL TRANSFORMATION (Viral transform-
ation): Celletransformasjon, genetisk omforming 
av en normal celle til en neoplastisk celle, en 
komplisert prosess som styres av forskjellige 
klasser av onkogener. Se: Oncogene. 
 
CELLULAR: (1) Celledelt, inndelt eller oppbygget 
av celler; som består av to eller flere celler; (2) 
Som angår én celle eller celler; (3) Det å ha en 
form eller karakteristika som en enkelt celle. Se: 
Acellular. 
 
CELLULAR AFFINITY: Celleaffinitet, tendensen 
celler har til å feste seg spesifikt til celler av 
samme type og ikke til andre typer celler. En 
egenskap som reduseres eller tapes når celler 
transformeres til kreftceller. 
 
CELLULAR CLONING: Cellekloning, produk-
sjonen av en stor genetisk unifom populasjon av 
datterceller fra én celle. 
 
CELLULAR DETERMINATION: Cellulær fast-
settelse, prosessen da det opprinnelige totale 
potensialet til en celle (totipotent celle) begrenses 
til bare én spesialisert, cellulær fenotype. Se: 
Cellular phenotype. 
 
CELLULAR IMMUNITY: (1) Cellulær immunitet, 
immunitet som skyldes cellulære immun-
reaksjoner (Se: Cell mediated immunity); (2) Det 
som angår ikke-spesifikk immunitet i forbindelse 
med makrofager og andre fagocytiske celler. 
 
CELLULAR ONCOGENES: Cellulære onko-
gener, genene som er funksjonelt til stede i 
kreftceller og som er ansvarlige for denne 
spesielle og alvorlige celletilstanden. 
 

CELLULAR PHENOTYPE: Cellefenotype, det 
direkte resultat av alle proteinene uttrykt av 
cellens genetiske apparat som i samvirke med 
det omgivende miljø, former cellens utseende. 
 
CELLULAR SENESCENCE: Cellealdring, cel-
lenes tap av mulighet for videre reproduksjon 
(deling), noe som kan skyldes en rekke faktorer 
som f.eks. avkortninger av telomeren, geno-
toksisk stress, mitogener eller inflammatoriske 
cytokiner. Se: Telomere. 
 
CELLULAR SKELETON: Se: Cytoskeleton. 
 
CELLULASE: Cellulase, et meget spesifikt endo-
glukosidase enzym, et karbohydratfordøyende 
enzym som katalyserer hydrolysen av cellulose til 
sukker (cellobiose (to molekyler av glykose) og 
glykose) gjennom å angripe ß-1,4 bindingene 
(cellulase bryter bindingene som knytter sukker-
enhetene sammen i cellulosen). Det er cellulase 
fra mikroorganismer som fordøyer cellulosen som 
drøvtyggerne eter.  
 
CELLULE: Liten celle. 
 
CELLULOLYTIC: Cellulolytisk, evnen til og ned-
bryte å fordøye cellulose. 
 
CELLULOSE: Cellulose, cellestoff, naturlig 
fibrøst karbohydrat (polysakkarid, karbohydrat 
polymer) som utgjør de strukturelle kompo-
nentene i planter, er ufordøyelig for mennesket, 
men tjener som mat for en rekke andre 
organismer. Cellulose består av en lang ugrenet 
kjede av det enkle sukkeret glykose og er 
hovedbestanddelen i celleveggene hos alle kar-
planter (trær og høyere planter), mange alger, 
noen sopp og dinoflagellater og som gjør 
celleveggen stiv. Cellulose dannes under 
fotosyntesen, er bundet opp til lignin (lim) og 
utgjør plantenes stammer og stengler gjennom 
sin støttefunksjon for celleveggene (ca. 1/3 av 
plantematerialet er cellulose). Kjemisk sett er 
cellulose et polysakkarid sammensatt av lange 
ugrenede mikrofibriller, rettkjedete glukose 
enheter, uløselig bundet sammen gjennom ß-1,4 
glykosid bindinger. Da cellulose utgjør den 
strukturelle hovedbestanddel i celleveggen hos 
alle planter (og grønnalger), er det verdens mest 
utbredte organiske stoff. Cellulose er livsviktig for 
mange planteetere. Fikseringen av karbon i 
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karbonsyklus medfører at hundretusener av 
millioner tonn cellulose produseres årlig. Ingen 
virveldyr kan produsere cellulase, det enzym som 
er nødvendig for å nedbryte cellulose til sukker-
stoffer. På tross av dette er de fleste 
planteetende pattedyr avhengige av cellulose, 
men da gjennom mikroorganismenes aktiviteter i 
tarmen. Mennesket kan som nevnt, ikke nedbryte 
cellulose, vi har verken den rette mikroflora til det 
i tarmen eller det rette tannsettet. Cellulose er 
allikevel viktig for oss i form av et fiberrikt 
kosthold (Se: Cancer). En rekke produkter 
stammer fra hydrolyse eller enzymatiske 
prosesser av cellulose, som cellulosenitrat, 
celluloseacetat, glukose og etylalkohol (tresprit) 
og andre brennstoffer og proteiner ved videre 
gjæring av glukose. Papirindustrien er en 
storforbruker av cellulose der en frigjør cellulosen 
fra ligninet og andre organiske stoffer, gjennom 
bruk av natriumsulfitt eller lut under dannelse av 
en masse av cellulosefibre. 
 
CELLULOSE POLYSACCHARIDE: Cellulose 
polysakkarid, et stoff som danner veggene og da 
spesielt på utsiden av visse celletyper. 
 
CELLULYTIC: Cellulytisk, evne til å åpne eller 
bryte ned (lyse) celler. Se: Lysis. 
 
CELL WALL: Cellevegg, den kraftige, rigide ytre 
strukturen som omgir cellemembranen (plasma-
membranen) hos planter, sopp, alger og bakterier 
(ikke dyr), og som er dannet av cellen; 
celleveggen utgjør (vanligvis) i de fleste celler det 
faste ytre laget utenfor cellemembranen som er 
ansvarlig for cellens eller organismens form. De 
fleste planteceller er oppsvulmet av vann (turgid), 
dvs. de har et indre hydrostatisk trykk som virker 
på celleveggen og som beskytter cellen mot 
f.eks. mekaniske skader, trykkskader, osmotiske 
variasjoner og lyse. Celleveggen kan også være 
viktig som en barriere mot antibiotika og andre 
stoffer. Celleveggen er vanligvis bygget opp av 
polysakkaridet cellulose hos planter, ofte 
fortykket med lignin, kitin hos sopp og peptido-
glyaner (aminosyrer og sukkermolekyler) hos 
bakterier. Hos protoktister mangler den eller har 
en annen og variabel sammensetning. Generelt 
kan celleveggen omfatte polysakkarider, pep-
tider, vanligvis suberin (på innsiden), kutin og 
voksstoffer (på utsiden), proteiner og mineraler. 
 

CELSIUS SCALE (Centigrade scale, oC): 
Celsius skalaen, temperaturskalaen oppkalt etter 
den svenske astronomen, Anders Celsius (1701-
1744) som delte intervallet mellom frysepunktet 
(der is er i likevekt med vann ved standard 
atmosfærisk trykk) og kokepunktet (der vann er i 
likevekt med damp ved standard trykk) for vann i 
hundre deler, kalt grader. Denne skalaen ble 
opprinnelig kalt centigraders skala, men skiftet 
navn (1948) til celsius skalaen. Smeltepunktet for 
is (frysepunktet for vann) settes lik 0oC og 
kokepunktet for vann settes lik 100oC. En celsius 
temperatur i oC overføres til termodynamisk 
temperatur (absolutt temperatur, T) i kelvin 
gjennom relasjonen t = T - To = T - 273,15 hvor 
To er den termodynamiske temperaturen som er 
bestemt til 0,01 K under vannets trippelpunkt 
(273,16 K). Relasjonen til grader Fahrenheit 
beregnes fra følgende forhold: oC = 5/9(oF - 
32oC); oF = 9/5(oC + 32). 100oC = 180oF (212o - 
32o). Se: Fahrenheit scale, Kelvin scale og 
Temperature. 
 
CEMENT (Cementum): (1) Sement, bindemid-
del, lim; (2) Modifisert bensubstans som dekker 
tennenes røtter; den del av overflaten på tennene 
som er nedi kjevebenet og dermed fester 
tennene til kjeven; (3) Klebrig sekret fra et dyr, 
vanligvis fra spesielle sementkjertler; (4) Stoff 
som benyttes for å binde eller overføre en 
substans til et hardt materiale. Portland sement 
er en blanding av kalsiumsilikater og aluminater 
laget gjennom å varme kalksten (CaCO3) med 
leire i en kalkovn. Deretter males produktet til et 
fint pulver. Blandes dette med vann vil det etter 
hvert hardne (Se: Calcium carbonate). 
 
CENOGENESIS (Caenogenesis): Repitasjon av 
fylogenien i ontogenien forårsaket av tidsmessige 
forskyvinger (heterokroni), romlige forskyvninger 
(heterotropi) eller spesielle tilpasninger på larve-
stadiet. Se: Heterochrony, Heterotrophy, Phylo-
geny og Ontogeny. 
 
CENOGENETIC (Caenogenetic): (1) Av nylig 
opprinnelse, utviklingen av strukturelle karakterer 
(som mangler i tidligere former av arten) som en 
adaptiv respons på miljøbetingelsene; (2) 
Spesielle midlertidige karaktertrekk eller til-
pasninger i de tidligste ontogenetiske (embryo) 
stadiene hos en organisme, men som mangler i 
det voksne individet. Se: Palingenesis. 
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CENOGENOUS: Som er ovipar i en sesong i 
løpet av året, og vivipar i andre sesonger. Se: 
Oviparous og Viviparous. 
 
CENOSIS (Coenosis): (1) Coenose, cønose, et 
samfunn eller biocoenose (Se: Biocoenosis); (2) 
Assosiasjon eller samfunn der to arter dominerer, 
og som kan være eller ikke være innbyredes 
fientlig.  
 
CENOSPECIES: Arter som kan kryssbefruktes. 
 
CENOZOIC (Caenozoic, Cainozoic, Kaino-
zoic): Se: Kenozoikum. 
 
CENOZOOLOGY: Studiet av nålevende dyr. 
 
CENSUS: (1) Telling (statistisk); (2) Folketelling, 
manntall, opptellingen av en populasjon eller be-
folkning i et gitt geografisk område. Concensus, 
generell enighet. 
 
CENTAUR: Kentaur, hippokentaur, fabeldyr 
(daimon) fra gresk mytologi som er tenkt som et 
vesen som er delvis hest og delvis menneske 
(menneskets overkropp er hestens hals og 
hode).  
 
CENTENNIAL: Hundreårsfest, som finner sted 
hvert århundre. 
 
CENTER OF DIVERSITY (Hot spot): Diversitets 
senter, geografisk område eller region som har 
spesiell høy grad av artsdiversitet eller genetisk 
diversitet (f.eks. tropiske regnskoger). Se: Bio-
diversity og Hot spot. 
 
CENTER OF ENDEMISM: Endemisk senter, 
geografisk område eller region som lokalt har 
tallrike endemiske arter. Se: Endemic. 
 
CENTI- (c): Prefiks i det metriske system som 
betyr: Hundre (c); angir en hundredel (0,01 m, 1 
cm eller en enhet x 10-²). 
 
CENTIGRADE: Centigrad, relatert til eller som 
har en temperaturskala der intervallene mellom 
vannets frysepunkt og kokepunkt er delt inn i 100 
grader hvor 0o viser til frysepunktet, 100o til 
kokepunktet. Se: Celsius scale. 
 

CENTIGRADE SCALE: Se: Celsius scale og 
Temperature. 
 
CENTIMORGAN (cM, Morgan unit, Map unit): 
Centimorgan, mål for genetisk distanse; av-
standen mellom to gener på et kromosom der 
sjansen er 1 % for genetisk rekombinasjon (over-
krysning). Antall centimorgan er avhengig av 
genom størrelsen, én cM representerer f.eks. 510 
kb hos tomat og 1 108 kb hos mennesket. Se: 
Morgan (unit), Map distance og Map unit. 
 
CENTIPEDE (Millipede, Polypode): Tusenben, 
dobbeltfotinger (Diplopoda), klasse av leddyr 
(Arthropoda) i overklassen mangefotinger, 
mangeføttinger (Myriapoda) og som har mer enn 
11 beipar der benparene er fordelt med to par på 
hvert kroppsledd (arten med flest ben har 375 
par, 750 ben). I Norge er 34 arter tusenben kjent. 
Skolopendere, enkeltfotinger (Chilopoda) som 
har ett par ben på hvert ledd (24 arter kjent i 
Norge), utgjør sammen med tusenbena, 
overklassen mangefotinger (Myriopoda). Mange-
fotingene omfatter også ved siden av tusenben 
og skolopendere (Chilopoda), dvergfotinger, sym-
fyler (Symphyla), en liten klasse med 7 arter i 
Norge, og fåfotinger, pauropoder (Pauropoda), 
en liten klasse med 13 arter i norge.  
 
CENTR-: Prefiks som betyr senter-, midt-; sette i 
sentrum. 
 
CENTRAD: Mot sentrum eller det indre. 
 
CENTRAL DOGMA: Innen genetikk, hypotesen 
at genetisk informasjon kun løper fra DNA 
gjennom transkripsjon til RNA og videre gjennom 
translasjon til protein (DNA → RNA → Protein). 
Bortsett fra noen unntak blant retrovirus (dvs. 
RNA → DNA), er dogmet korrekt. (Hypotesen 
skulle korrekt vært kalt «central hypothesis», da 
«dogma» vil si å akseptere og tro på noe uten 
spørsmål.) Se: Genetic code. 
 
CENTRAL EUROPEAN TICK-BORNE EN-
CEPHALITIS: Se: Russian spring summer 
encephalitis. 
 
CENTRAL LIMIT THEOREM: Teorem som sier 
at de aritmetiske gjennomsnittsverdier for en 
serie av relativt like store og mange (> 30) 
sampler som er tatt fra en stor populasjon, vil 

https://no.wikipedia.org/wiki/Klasse_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Leddyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Klasse_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
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være tilnærmet normalfordelt rundt det reelle 
populasjonsgjennomsnitt (µ) uansett fordelings-
mønsteret for de enkelte tellinger. 
 
CENTRAL NERVE SYSTEM (Central nervous 
system, CNS): Sentrale nervesystem, den prim-
ære delen av nervesystemet som består av 
hjerne og ryggmarg (spinal cord) og som 
koordinerer alle nervefunksjonene. CNS omfatter 
størstedelen av neuronenes celler og synapsene 
mellom neuronene. Hos virveldyr utgjør CNS 
spesielt hjernen og ryggmargen inni ryggsøylen, 
og hos de virvelløse dyrene, den tilsvarende 
strukturen. CNS er stedet for koordinering av de 
enkelte organer, bearbeiding av den innkomne 
informasjonen fra sanseorganene og i samsvar 
med sansning og lagret informasjon, regulerer 
hele dyrets adferd. CNS er stedet for læring og 
hukommelse. Hjernen refererer vanligvis til den 
delen av CNS hos virveldyrene som befinner seg 
i hoderegionen og som dominerer resten av 
nervesystemet. 
 
CENTRE OF DISPERSAL: Se: Centre of origin. 
 
CENTRE OF DIVERSIFICATION (Centre of 
genetic diversity): Oppsplittningssenter, gen-
etisk diversitetssenter, det området som omfatter 
de fleste former av en gitt art eller arter i en 
gruppe som f.eks. et gitt slektstakson. 
 
CENTRE OF GRAVITY: Gravitasjonssenter, et 
objekt i et uniformt gravitasjonsfelt (f.eks. et lite 
legeme i forhold til jordens gravitasjonsfelt) der 
kreftene som virker på objektet (dets vekt) er 
resultatet av alle kreftene som virker på de 
enkelte partiklene. Da disse kreftene er parallelle 
vil de passere gjennom et spesielt fiksert punkt. 
Dette punktet er gravitasjonssenteret og det 
sammenfaller med massesenteret i kroppen.  
 
CENTRE OF ORIGIN (Centre of dispersal): 
Innen zoogeografi, opphavssted, området som et 
gitt takson er antatt å ha oppstått i, dvs. spred-
ningssenteret (centre of dispersal) for gruppen. 
 
CENTRIC: Innen genetikk, enten kromosomer 
som har en centromer (Se: Acentric), eller en 
type av kjernedeling som involverer centrioler 
(Se: Centriole). 
 

CENTRIC FISSION: Sentrisk fisjon, kromosomal 
strukturell forandring hvor det oppstår to 
kromosomer (telosentriske) av ett metasentrisk 
kromosom. Det kan skyldes feil under delingen 
av et kromosom ved eller nær centromeren eller 
at et (donor)kromosom gir en centromer og to 
telomerer. En slik evolusjonær erstatning av et 
metasentrisk kromosom med to telosentriske, har 
forekommet hos enkelte dyrearter. Se: Centro-
mere, Karyotype og Telomere. 
 
CENTRIC FUSION: (1) Sentrisk fusjon, den 
symmetriske translokasjonen (sammensmelt-
ningen) av to acrosentriske kromosomer til et 
metasentrisk kromosom (og et lite fragment som 
vanligvis går tapt). Fenomenet omfatter den 
viktigste måten for forandring av antall 
kromosomer på hos dyr (karyotype evolution, Se: 
Karyotype); (2) Automiktisk fusjon av to sentrale 
ikke-søster polarlegemer (Se: Automictic og 
Polar body).  
 
CENTRIC SHIFT: Sentrisk skifte, en forandring i 
posisjonen til en centromer fra dens vanlige 
plassering på et gitt kromosom. Det kan skyldes 
en perisentrisk inversjon eller ved at et kromo-
som med centromer, overføres. Se: Centromere. 
 
CENTRIFUGAL: Sentrifugal, det å vende bort fra 
eller bli kastet bort fra et senter; bevege seg mot 
periferien, ytterkanten. Se: Centripetal. 
 
CENTRIFUGAL SELECTION: Se: Disruptive 
selection og Selection. 
 
CENTRIFUGAL SPECIATION: Sentrifugal arts-
dannelse, prinsippet som sier at nye arter 
fortrinnsvis dannes nær sentrum av en arts 
nåværende utbredelse, istedenfor nær periferien. 
 
CENTRIFUGE: Sentrifuge, apparat som brukes 
til å adskille substanser med forskjellige tettheter 
ved hjelp av sentrifugalkraften (tyngdekrafent) 
som oppnås gjennom raske roteringer i hori-
sontalplanet av rør som er lukket i nedre enden, 
festet i øvre og kan fritt løftes oppover og utover. 
Rørene fylles med en væske der den substansen 
som skal adskilles er suspendert, men ikke 
oppløst. Adskillelsen skjer ved at ved store 
hastigheter blir sentrifugalkraften mye større enn 
gravitasjonen og da de forskjellige substansene 
har forskjellig sedimentasjonsrate relatert til 
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deres molekylstørrelse, vekt og form, vil de sette 
seg mye raskere en på vanlig måte kun basert på 
normal gravitasjon. Metoden kan også brukes til 
å måle størrelser, form og vekt på partikler. 
Centrifugation, selve prosessen å sentrifugere; 
Centrifugate, produktet av sentrifugeringen.  
 
CENTRIOLE: Centriol, struktur som tjener som 
samlingssted for spindelapparatet i celler som 
deler seg. To centrioler arrangert i rett vinkel til 
hverandre og omgitt av en amorf masse proteiner 
(PCM), danner de såkalte centrosomene som 
vesentlig forekommer i eukaryotiske metazoiske 
celler. Centriolene er små tønne-formete, 
sylindriske strukturer (organeller) sammensatt av 
mikrotubuler og forekommer normalt i par som 
ligger, som nevnt, rettvinklet i forhold til 
hverandre, og i nærheten av kjernemembranen. 
Under mitosens profase, fasen forut for 
celledelingen, vandrer centrosomene til de 
motsatte sider av cellen og danner spindel-
polene.  Etter celledelingen havner én centrosom 
som inneholder de to centriolene, i hver 
dattercelle og kopieres én gang per cellesyklus. 
Morcentriolen, den eldste av de to i centriolparet, 
har også en sentral rolle i dannelsen av cilier og 
flageller. I tverrsnitt ligner centriolene meget på 
kinetosomer (Se: Kinetosome) som finnes ved 
basis av cilier og flageller, men de mangler en 
axonem (Se: Axonema). Centriolene er høyt 
spesialiserte celleorganeller hos de fleste dyr, 
noen alger og sopp, men mangler hos pro-
karyotene og de høyere planter. Hver centriole er 
hul (120 – 400 nm vid med variabel lengde), med 
vegger som består av en ring av 9 (9 + 0) sett av 
mikrotubuler arrangert som tripletter parallelt med 
centriolens akse (tilsammen 27 mikrotubuler). De 
består av tubulin og tjener som sagt som et 
organisasjonssenter for mikrotubulene i spin-
delen. Det er indikasjoner på at enkelte centrioler 
har DNA. Se: Basal body, Centrosome, Centro-
mere og Microtubule. 
 
CENTRIOLE CYCLE: Centriol syklus, en syklus 
som omfatter en centriol fordobling (dublisering), 
en forlengelse og en migrering til polene. Se: 
Centriole. 
 
CENTRIOLE SATELLITE: Centriol satellitt, 
enhver av de strukturer som kan være tilknyttet 
de 9 triplettene av mikrotubuler som utgjør centri-
olens vegg. Se. Centriole. 

CENTRIPITAL: Det å bevege seg innover mot 
sentrum fra utsiden eller periferien. Se: Centri-
fugal. 
 
CENTRIPETAL SELECTION: Se: Selection og 
Stabilizing selection. 
 
CENTROID (Geometric center): Geometrisk 
tyngdepunkt eller senter i en plan figur, det arit-
metiske gjennomsnitt av alle figurens enkelt-
punkter (hvor figuren perfekt balanserer på en 
spiss).  
 
CENTROLECITHAL: En eggcelle der plommen 
er konsentrert mot midten istedenfor mot en 
bestemt ende av egget (Se: Telolecithal), eller 
fordelt mer eller mindre likt gjennom hele 
cytoplasmaet. Se: Isolecital. 
 
CENTROMERE (Kinomere, Kinetochore, Spin-
dle attachment): Centromer, innsnørt (sammen-
trukket) region i kromosomet der spindelfibrene 
festes under celledelingen; regionen av et 
kromosom der søsterkromatidene (dyaden) er 
festet til hverandre og der spindelens mikro-
tubuler festes under kjernedelingen forut for den 
normale delingen av kromosomene. Det er kun 
én centromer per kromosom. Centromeren som 
er en meget spesialisert region i et eukaryotisk 
kromosom, mangler gener og består av to 
elektrontette lag av kromatin og et lysere 
mellomlag. Under mitosen eller meiosen dannes 
en platelignende struktur (kinetochor) på begge 
sider av sammensnøringen. Centromeren eller 
rettere kinetochoren der spindelfibrene (mikro-
tubulene) er festet, består av heterokromatin og 
farges ikke med basiske fargestoffer under 
mitosen og meiosen. Posisjonen til centromeren 
er spesiell for det enkelte kromosom: Befinner 
centromeren seg i sentrum av kromosomet er 
den metasentrisk, ved enden, telosentrisk, og i 
nærheten av enden slik at en kromosomarm er 
lang og den andre kort, acrosentrisk. Centro-
meren som vanligvis kommer til syne som en 
sammensnøring når kromosomet sammen-
trekkes under celledelingen, har sin egen 
reproduksjonssyklus og deler seg vanligvis 
regulært under mitosen og under den andre 
meiotiske deling. Under meiose II og mitosen vil 
centromeren til hvert kromosom oppføre seg som 
to enheter, knyttet til hvert sitt kromatid. Under I 
meiotiske deling, som en udelt enhet. Deler 
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centromeren seg feil, kan telosentriske kromo-
somer oppstå. Man kan skille mellom flere 
forskjellige typer av centromerer (lokaliserte 
centromerer, neocentromerer, ikke-lokaliserte 
centromerer, semilokaliserte centromerer); diffus 
centromer (diffuse centromere) refererer til at 
spindelfibrene er festet langs hele kromosomets 
lengde slik at et hvilket som helst segment 
uansett lengde, vil segregere normalt. Se: Basal 
body, Centriole, Centrosome, Microtubule og 
Kinetochore. 
 
CENTROMERE DISTANCE: Centromer avstand, 
avstanden mellom centromeren og et gitt gen, 
målt i forhold til rekombinasjonsfrekvensen. Se: 
Centromere. 
 
CENTROMERE EFFECT: Centromer effekt, det 
at gener lokalisert nær centromeren viser redu-
sert genetisk rekombinasjon. Se: Centromere. 
 
CENTROMERE INTERFERENCE: Centromer 
interferens, undertrykkingen av overkrysninger 
som skjer på grunn av centromerens posisjon på 
kromosomet og fordelingen av chiasmata i dens 
nærhet (Se: Chiasma). For hvert kromosom er 
det en karakteristisk avstand mellom centro-
meren og det sted hvor den første over-
krysningen kan finne sted (differential distance). 
Se: Centromere. 
 
CENTROMERE MAPPING: Centromer kartleg-
ging, plasseringen av centromerene som angitt 
på genkart. Se: Centromere. 
 
CENTROMERE MISDIVISION: Centromer, del-
ingsfeil, feil i delingen i den regionen av kromo-
somet der centromeren befinner seg. Delingen er 
på tvers istedenfor på langs i kromosomer med 
lokaliserte centromerer. Avhengig av hvor 
bruddet skjer, kan det lede til isokromosomer 
med like armer (brudd i den indre sonen) eller 
telosentriske kromosomer (brudd i andre soner). 
Se: Centromere. 
 
CENTROMERE ORIENTATION: Centromer 
orientering, orienteringsprosessen av centro-
meren i prometafasen (et stadium mellom pro- og 
metafasen da kjernemembranen forsvinner og 
spindelen dannes) under meiose og mitose 
delingene. Se: Centromere. 

CENTROMERE REPULSION: Centromer av-
støtning, gjensidig frastøting av centromerene til 
de parede kromosomene mot slutten av den 
meiotiske profasen (diploten og diakinese). Se: 
Centromere. 
 
CENTROMERE SHIFT: Centromer forskyvning, 
refererer enten til: (a) En (ekte) forandring av 
posisjonen til centromeren på grunn av 
strukturelle forandringer av kromosomene, dvs. 
kromosom mutasjoner som inversjoner, trans-
posisjoner eller translokasjoner, eller (b) en for-
andring av posisjonen uten påvisbare strukturelle 
forandringer under meiosen hos visse arter. 
Dette resulterer i homologe kromosomer med 
forskjellig lokalisering av centromeren. Se: 
Centromere. 
 
CENTROMERIC DNA: Centromerisk DNA, korte 
sekvenser av DNA som opptrer i et høyt antall og 
med assosiasjon til centromerene. Se: Centro-
mere. 
 
CENTROMERIC GRANULE: Den spesifikke del 
av en centromer som er assosiert med spindel-
mikrotubulene. Se: Centromere. 
 
CENTROSOME (Cell centre, Centrosphere): 
Sentrallegeme, centrosom, i eukaryotiske meta-
zoiske dyreceller (planter og sopp mangler 
centrosomer), én av de to strukturene som tjerner 
som senter for dannelsen av spindelapparatet 
under celledelingen; de organellene i cyto-
plasmaet som er assosiert med kjernemem-
branen under profase stadiet i cellesyklus, og 
som i samvirke med kromosomene bygger opp 
den mitotiske spindelen. Centrosomene er 
hovedsentralen for organiseringen av cytoskje-
lettet (microtubule organizating center, MTOC). 
Centrosomene er sammensatt av to centrioler 
arrangert vinkelrett på hverandre og omgitt av en 
masse av proteiner, og opptrer under celle-
delingen ved hver pol i den mitotiske spindelen. 
Centrosomen består som nevnt av to kompo-
nenter: Et par centrioler, og den assosierte 
elektrontette matriks av proteiner (pericentriolar 
material, PCM) som omgir centriolene. Generelt 
består centromene av 9 triplett mikrotubuler 
samlet i en ringstruktur. Ved mitosens slutt har 
hver dattercelle én centrosom, ved starten på 
neste celledeling inneholder cellen to, en 
replikasjon styrt gjennom nøye kontrollerte pro-
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sesser i cellekjernen. Se: Basal body, Centriole, 
Centromere og Microtubule. 
 
CENTROSPHERE: Se: Centrosome. 
 
CENTROTYPE: Innen numerisk taksonomi, det 
OTU som er nærmest det geometriske senter for 
det kluster av OTU som den tilhører; en strain 
som betraktes som den som typifiserer et gitt 
artskluster på basis av dens posisjon innen 
klusteret. Se: OTU. 
 
CENTURY: Århundre, hundreår, gruppe på hun-
dre. 
 
-CEPHAL- (-cephala, -cephalo): Affiks som 
betyr hode. 
 
CEPHALAD: Mot hodet eller den fremre enden. 
 
CEPHALATE: Det å ha et hode eller hodelign-
ende struktur. 
 
CEPHALIC: Hodet, det å være på eller rettet mot 
hodet. Hodeindeksen (cephalic index) innen 
antropologi refererer til maksimums hodebredde 
delt på maksimums hodelengde, i prosent. Lang-
hodede har en indeks opptil 75 % (dolicho-
cephalic), korthodede over 80 % (brachycephalic) 
og de med middels hode, 75-80 % (meso-
cephalic). 
 
CEPHALIZATION: Hodedannelse, tendensen 
hos dyr til at de de viktige sanseorganene, 
hjernen og munnen grupperes foran på dyrets 
kropp i en spesialisert kroppsregion kalt hode.   
 
CEPHALODIATE: Lav som inneholder to for-
skjellige arter av symbiotiske alger. Lav betegner 
licheniserte sopper som lever i et mutualistisk 
forhold med alger eller hele den symbiotiske 
assosiasjonen mellom én soppkomponent 
(mykobionten) og en eller flere algekomponenter 
(fotobionter). 
 
CEPHALON: Hodet, den fremre kroppsregionen. 
 
CEPHALOPODA: Blekkspruter (Cephalopoda), 
en klasse av bløtdyr (Mollusca) som omfatter to 
nålevende underklasser: (a) Nautiloidea, med et 
ytre skall, og (b) Coleoidea, med innvendig skall 
eller manglende skall. Blekkspruter finnes i alle 

hav og på alle dyp; ingen tåler ferskvann, men 
noen kan leve i brakkvann. I Norge er de 
vanligste artene de ti-armede blekkspruter akkar 
(Todarodes sagittatus) og Loligo forbesi. 
 
CEPHALOTHORAX: Kombinert eller sammen-
smeltet hode og brystkasse. 
 
CEPHALOUS: Som hører til hodet. 
 
CERACEOUS: Som er voksaktig. Cerago, bie-
brød (Se: Beebread). Ceral, det som angår voks. 
 
CERASTODERMA: (1) Hornet hud; (2) Slekt av 
marine muslinger i familien hjertmuslinger 
(Cardiidae) som omfatter det spiselige hjerte-
skjellet (Cerastoderma edule). 
 
CERATA: Finger-lignende utvekster hos visse 
dyr. 
 
CERATO-: Prefiks som betyr horn. 
 
CERC- (Cerco-): Prerfiks som betyr hale. 
 
CERCAL: Det som angår halen (cercus, pl. 
cerci). 
 
CERCARIA(E): Haleikte, cercarie, rumpetrolllig-
nende larvestadium hos digene ikter som 
produseres aseksuelt (polyembryoni) inni et 
foregående larvestadium, enten en sporocyste 
eller redie. Haleikte-stadiet er et transmisjons-
stadium som ikke tar til seg føde og som bare 
lever en kort tid, maksimalt et par døgn. 
Haleiktene infiserer aktivt eller passivt neste vert 
som enten er en mellomvert der den utvikler seg 
til en metacercarie eller en sluttvert der ikten blir 
kjønnsmoden. Se: Metacercaria(e). 
 
CERCOCYSTIS: En cysticercoid med hale. Se: 
Cysticercoid.  
 
CERE: Vokse eller dekke med voks. Cereous, 
vokslik. 
 
CEREAL: Kornslag, korn-, ristet mais, ris (særlig 
relatert til frokost), gress dyrket for sine spiselige, 
stivelsesrike frø. Termen henviser spesielt til 
bygg (barley) eller hvete (wheat), men er også 
brukt om mais (corn), havre (oats), rug (rye) og 
hirse (millet). Korn som inneholder omtrent 75 % 

https://no.wikipedia.org/wiki/Nautiloidea
https://no.wikipedia.org/wiki/Coleoidea
https://no.wikipedia.org/wiki/Ferskvann
https://no.wikipedia.org/wiki/Brakkvann
https://no.wikipedia.org/wiki/Akkar
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Loligo_forbesi&action=edit&redlink=1
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karbohydrater og 10 % proteiner, benyttes direkte 
av mennesket til mat og indirekte gjennom bruk 
som fôr til produksjon av dyrekjøtt, melk, smør og 
egg. 
 
CEREBELLUM: Lillehjernen. 
 
CEREBRAL: Hjerne-, hjerneblødning (cerebral 
haemorrhage), hjernebetennelse (cerebral in-
flammation).  
 
CEREBRAL COENUROSIS: Se: Coenurosis. 
 
CEREBRIFORM: (1) Som ligner en hjerne; (2) 
Sammenrullet, snodd. 
 
CEREBRO-: Prefiks som betyr hjerne. Cerebro-
spinal, hjernen og ryggmargen. Cerebrospinal 
axis, det sentrale nervesystem. 
 
CEREBRUM: Storhjernen. 
 
CEREMONY: (1) Seremoni, høytidelighet; (2) 
Innen etologi, et komplekst sosialt adferds-
mønster med en stor grad av stabilitet i form og 
uttrykk og som fremmer og vedlikeholder de 
sosiale bindinger innen en gruppe. 
 
CERIFEROUS: Som bærer eller produserer 
voks. 
 
CERIUM: Cerium (Ce), sølvaktig metall (atomnr. 
58) som hører til lanthanoidene med atommasse 
140,1 (u), smeltepunkt 798oC og kokepunkt 3 
433oC. Fire isotoper forekommer naturlig, 15 
radioisotoper er påvist. Cerium brukes i metal-
legeringer og i glassindustrien. 
 
CEROPHAGOUS: Som er voks etende. 
 
CERTIFIABLE: Beviselig, påviselig; som man 
kan få attest for. 
 
CERULEAN: Azur, himmelblå. 
 
CERUMEN: (1) Blanding av voks og resiner som 
benyttes av langtungebier for konstruksjon av 
bolet (Se: Resin); (2) Ørevoks, voks som 
sekreres av spesielle kjertler i det ytre øret.  
 
CERUSE: Blyhvitt, cerussitt, blykarbonat, mine-
ral som består av blykarbonat (PbCO3), og som 

er en viktig erts (= mineralklump, bergart med 
betydelige mengder av et eller flere mineraler) for 
bly. 
 
CERVIC- (Cervico-): Prefiks som betyr nakke. 
 
CERVICAL: Hals-, nakke-, cervikal, lokalisert på 
eller som representerer kroppen direkte bak 
hodet, særlig hvis dette er avsnørt; hals- eller 
nakke-lignende. 
 
CERVIDS: Hjorte-lignende drøvtyggere. 
 
CERVINE: Hjorte-, rådyr-. 
 
CERVINUS: Rødlig. 
 
CERVIX: Nakke eller nakke-lignende del. 
 
CESIOUS: Som er blå-grå. 
 
CESPITICOLOUS: Som bebor gress-lignende 
områder. 
 
CESSPOOL: Septiktank, kloakk kum. 
 
CESTIFORM: Belte-formet. 
 
CESTODA (Tapeworms): Bendelmark, den mest 
spesialiserte klasse av flatmarker (rekken Platy-
helminthes) som lever som kjønnsmodne i 
dyretarmer. Bendelmarkene mangler tarm og 
komplekse sanseorganer, kroppen (strobila) 
består vanligvis av en rekke ledd (proglottides) 
som dannes gjennom knoppskytning (strobi-
lering) fra halsen. Hvert ledd inneholder et 
komplett sett av kjønnsorganer, dvs. de produ-
serer både hannlig og hunnlige gameter. De 
fleste arter har et hode (scolex) med sugeskåler 
og ofte haker til å holde seg fast med i vertens 
tarm. De er vanligvis endoparasitter i tarmen hos 
virveldyr som voksne, og i virveldyr eller virvel-
løse dyr som larver. Livssyklus kan være meget 
komplekse hos bendelmark, og omfatter vanligvis 
to verter. 
 
CESTODOLOGY: Cestodologi, det vitenskap-
elige studiet av bendelmark. Se: Cestoda. 
 
cet. (Cetera): Forkortelse for: Rest, det gjen-
værende. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://no.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://no.wikipedia.org/wiki/Bly
https://no.wikipedia.org/wiki/Bly
https://no.wikipedia.org/wiki/Erts
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CETACEANS: (1) Hvaler, medlemmer i ordenen 
Cetacea, marine pattedyr som omfatter det 
største nålevende pattedyr, blåhvalen (Balaen-
optera musculus; 30 m lang og over 150 tonn); 
(2) Med referanse til eller det å være hvaler, 
dolphiner eller niser.  
 
CETOLOGY: Cetologi, studiet av hvalene (ceta-
ceans). 
 
CETOTOLITE: Et fossilt hvalben. 
 
CF. (Cfr.): Se: Confer. 
 
C-FACTOR: Ethvert gen eller heterozygot kromo-
somal strukturell forandring (vanligvis inver-
sjoner) som reduserer hyppigheten av over-
krysninger. Se: Crossing- over og Crossing-over 
modifier. 
 
CFC: Se: Chlorofluorocarbon. 
 
cg.: Forkortelse for: Centigram. 
 
C.G.S. UNITS: Eldre system for enheter basert 
på centimeter (lengde), gram (masse) og sekund 
(tid), og også omfattende en enhet for kalori og 
en elektrostatisk eller elektromagnetisk enhet. 
Alle versjoner av C.G.S. systemet er nå overtatt 
av SI enhetene innen vitenskap. Se: SI units.  
 
CHABERTIOSIS: Chabertiose, infeksjon med 
rundmarken Chabertia ovina. 
 
CHAEMERA: Se: Chemera. 
 
-CHAET- (-chaeto-, -chaeta): Affiks som betyr 
hår, børstehår, børstefjær, eller  stritte, strutte. 
 
CHAETA (pl. Chaetae): Chaeta, børstehår, stive 
børstehår hos leddyr som meitemarker, laget av 
kitin. 
 
CHAETOGNATHA (Arrow worms): Pilormer, 
rundt 120 arter av små (2 - 120 mm lange) delvis 
gjennomsiktige, marine fiske-lignende rovdyr som 
er en hovedkomponent i planktonet verden over 
(ca. 20 % er bentiske). 
 
CHAETOPLANTON: Chaetoplankton, plankton 
utstyrt med børster eller utvekster som reduserer 
synkehastigheten. 

CHAETOTAXY (Setation, Trichiation): Chaeto-
taksi, studiet av arrangeringen av hår (bristles, 
chaetae, setae, spines, etc.) eller sanseorgan på 
kroppen til insekter eller andre virvelløse dyr. 
Innen taksonomi og systematikk omfatter 
chateotaksi et studium av mønsteret og fordel-
ingen av sanseorganene i huden hos spesielt 
virvelløse dyr med tegument for artsdiagnostikk 
og evolusjonære betraktninger. Se: Tegument. 
 
CHAFER: Tordivel, tordivler i familien Geo-
trupidae, en familie av biller i gruppen skarabider 
(Scarabaeoidea).  
 
CHAFFINCH: Bokfink (Fringilla coelebs), fugleart 
i finkefamilien (Fringillidae). 
 
CHAGAS' DISEASE (American Chagas' 
disease, American trypanosomosis, Chagas-
Mazza disease): Chagas sykdom, akutt eller 
kronisk og ofte fatal, systemisk infeksjon hos 
mennesket (særlig barn) og andre dyr i USA og 
Sør-Amerika, som forårsakes av protozoen (en 
flagellat) Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi 
som overføres til mennesket av blodsugende 
insekter (teger, Hemiptera, triatomids, «kissing 
bugs»). Smittestadiet finnes i tegens avføring og 
kan smitte via sår, blodtransfusjoner eller via 
melk. Transplacental overførsel kan også fore-
komme. Hunder, katter og svin er hoved re-
servoarvertene. Se: Trypanosomosis. 
 
CHAIN: Innen kjemi, kjede, molekyl som består 
av en rekke like atomer etter hverandre. Kjedene 
kan være rette, forgrenete med sidekjeder, eller 
lukkete. 
 
CHAIN REACTION: Kjedereaksjon, reaksjon 
som er selvopprettholdende som et resultat av at 
produktet på et produksjonstrinn igangsetter 
neste trinn. Kjemiske kjedereaksjoner, eksplo-
sjoner og forbrenningsrekasjoner omfatter 
vanligvis frie radikaler som mellomstoffer. Innen 
kjernekjemi, en serie av kjernetransformasjoner 
som er satt i gang av en enkelt fisjon, som f.eks. 
fisjonen av en 235U kjerne som medfører emisjon 
av én, to eller tre nøytroner hvor hver er i stand til 
å forårsake videre fisjoner av 235U kjerner. Hvis 
hver transformasjon forårsaker i gjennomsnitt én 
senere transformasjon, kalles reaksjonen kritisk, 
er gjennomsnittsantallet mindre enn én, sub-
kritisk, høyere enn én, superkritisk.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Biller
https://no.wikipedia.org/wiki/Skarabider_(Scarabaeoidea)
https://no.wikipedia.org/wiki/Skarabider_(Scarabaeoidea)
https://no.wikipedia.org/wiki/Finkefamilien
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CHAIN RESPONSE: Innen etologi, kjederes-
pons, adferdsrekke hvor hver del medfører en 
situasjon som utløser den neste delen eller 
handlingen. 
 
CHAIN-TERMINATING CODON: Se: Termin-
ating sequence. 
 
CHAIRMAN: (1) Formann, styreformann, den 
administrative sjef for et departement eller fakul-
tet; (2) Dirigent, ordstyrer, lederen for et styre, 
komité, møte eller forsamling. 
 
CHALAZOGAMY: En spesiell befruktning hos 
planter der pollentuben når kjernen i ovulen 
gjennom å vokse gjennom placenta og basal 
regionen. 
 
CHALCEOUS (Chalcus): Som er messingaktig i 
farge eller tilsynekomst. 
 
CHALICOPHILOUS: Det å leve og trives i 
grustak, skred eller ras skråninger. 
 
CHALICOPHYTE: Chalicofytt, plante som lever i 
grustak, skred eller ras skråninger. 
 
CHALIMUS STAGE: Kalimus, spesialiserte 
larvestadier (infektivt copepoditt stadium) hos 
copepoder (Caligoida) som festes til verten med 
et filament utskilt av noen fremre kjertler. 
 
CHALK: Kalk, kalke, kritt, meget finkornet hvitt 
stenmateriale som består av skjelettdeler av 
mikroskopiske marine planktonorganismer, og 
som utgjør vesentlig kalsiumkarbonat (CaCO3) 
og er karakteristisk for den geologiske perioden 
Kritt. Kalk brukes bl.a. i tannpasta og i kosmetikk. 
(Skolekritt er noe annet, og dannet fra 
kalsiumsulfat.) 
 
CHALLENGE: (1) Utfordre, utfordring til en 
konkurranse, konfrontasjon, debatt (krangel) eller 
kamp; (2) Krav for rettferdiggjørelse, berettigelse 
eller forklaring; utfordre en teori; (3) En test for 
ens evner eller resurser i et krevende foretak, 
prosjekt; (4) Innen immunologi, det å tilføre et 
antigen for å teste (eller opprettholde) en 
motstand, immunitet (immunrespons), dannet 
gjennom en tidligere immunisering med samme 
antigen eller gjennom tidligere naturlig ervervet 
immunitet med samme antigen. 

CHALLENGE DISPLAY: Innen etologi, utford-
rende adferd, meget aggressiv adferd hos en 
hann av en art mot en annen hann av samme art. 
 
CHALONE: En gruppe kjemikalier (polypeptide 
hormoner) som reversibelt kan inhibere mitosen i 
vevene som produserer dem. 
 
CHALYBEATE: (1) Jernholdig; (2) Naturlige 
mineral kilder som inneholder jernsalter; (3) 
Metallisk stål-blå i farge. 
 
CHAMBON'S RULE: Innen genetikk, regelen 
som sier at basesekvensen av en intron begyn-
ner med GT og slutter med AG. Se: Intron. 
 
CHAMELON: Kamelon, kameleoner, familie av 
skjellkrypdyr (Squamata) kjent for sin evne til 
raskt å skifte farge. De fleste arter klatrer i busker 
og trær med sine egenartede gripeføtter. Øynene 
kan beveges uavhengig av hverandre. Omfatter 
rundt 8 000 arter (som er meget høyt sam-
menlignet med antall arter pattedyr (ca. 5 500), 
amfibier (ca. 6 500) og fugl (ca. 10 000). 
 
CHAMP: Tygge, bite, gumle, smaske. 
 
CHAMPAIN: Slette, et stort og åpent, svakt bølg-
ende landskap på landet. 
 
CHAMPIGNON: Sjampinjong, champignon (Aga-
ricus spp.); navnet kommer av det franske navn 
champignon som betyr sopp. De fleste sjampin-
jonger i Norge er spiselig, unntaket er gift-
sjampinjong som blir hurtig gul ved håndtering. 
 
CHANCE: (1) Sjanse, tilfelle, slump, det ukjente, 
uforutsigbare element i en hendelse som ikke har 
noen observerbar, påvisbar forklaring; som 
forårsaker hendelser som ikke kan forutsees eller 
kontrolleres; (3) Sannsynligheten (chances, 
probability) for at noe skal skje, et spesielt utkom-
me i en viss situasjon, eller sannsynligheten for 
et slikt utkomme (possibility, probability); (4) 
Anledning, mulighet, sett av gunstige omstendig-
heter (an opportunity); (5) Sjanse, risk, risiko; 
lotteri billett, tombola billett; (6) Det antatt uper-
sonlige,  meningsløse  som bestemmer en ufor-
klarlig hendelse (luck); tilværelsens uberegnlige 
tilfeldigheter, eventualiteter (contingency);  (7) En 
situasjon som favoriserer en eller annen hensikt 
(opportunity). 

https://no.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Skjellkrypdyr
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CHANCRE: Blæmme-lignende sår som dannes 
ved det opprinnelige infeksjonsstedet ved visse 
sykdommer, f.eks. sovesyke og syfilis. 
 
CHANCROID (Soft chancre, Soft sore, Ulcus 
molle, Chancre mou): Chankroid, bløt sjanker, 
venerisk sykdom forårsaket av Haemophilus 
ducreyi, karakterisert ved én eller flere svulst-
lignende lesjoner vanligvis begrenset til 
genitaliene. Inkubasjonstiden er fra én til 14 
dager. Forekommer kun i Norge etter smitte i 
utlandet. 
 
CHANGE: (1) Forandring, forandre, gjøre noe 
forskjellig (alter), eller radikalt forskjellig (trans-
form); forandre posisjon, kurs eller retning; (2) 
Omskifte, skifte, det å gi og motta samtidig 
(interchange); (3) Forandring, utveksling, erstatte 
noe med noe annet (switch) (vanligvis av samme 
type); (4) Legge til side, skrinlegge, forlate; oppgi 
noe for noe annet; (5) Skifte, overføre, forflytte fra 
et befordringsmiddel til et annet; (6) Veksle, gi 
eller motta et tilsvarende beløp, men i en annen 
valuta (currency) eller i mindre valører; (7) 
Gjennomgå en modifisering, forandring; bli ny; (8) 
Bytte, skifte til andre, nye eller rene klær; skifte 
bleier; (9) Skifte gir i et motorkjøretøy.    
 
CHANGE, MANDATORY: Innen taksonomi, en 
forandring i stavemåte som krevet av Koden. Se: 
Code. 
 
CHANNEL: (1) Innen geografi og geologi, kanal, 
renne, kunstig eller naturlig vannvei som stadig 
eller i perioder fylles av strømmende vann, eller 
som danner en forbindelse mellom to vann-
masser (sjøer eller magasin).  Elveløpsmøns-
teret (channel pattern) er et samlebegrep som 
beskriver elveløpenes form og sammensetning; 
elve- eller kanalløpene kan være meandrerende, 
forgrenet eller rette; (2) Innen cellebiologi, pore 
som dannes av et proteinmolekyl i en 
cellemembran og som letter eller muliggjør 
diffusjonen av visse substanser (ofte ladete ioner 
eller fettuløselige stoffer) inn og ut av cellen.  
 
CHAOS: (1) Kaos, en tilstand av fullstendig 
forvirring eller sammenblanding (confusion, 
disorder); (2) Avgrunn, kløft, svelg (abyss, 
chasm); (3) En tilstand dominert av sjanse; 
uforutsigbar og (tilsynelatende) tilfeldig adferd 
som er så uforutsigbar at den fremstår tilfeldig, 

dvs. adferd som oppstår i et system styrt av 
deterministiske lover som gitt systemets tilstand 
ved en gitt tid, unikt kan bestemme tilstanden ved 
en annen tid. Kaotiske forhold er vanlige i 
naturen, som f.eks. turbulensen i væsker eller 
værets (atmosfærens) uforutsigbarhet over 
lengre tidsrom. I slike situasjoner oppstår kaos 
ved at de matematiske ligningene som beskriver 
dynamikken i systemet (de deterministiske 
lovene), er ikke-lineære og ekstremt følsomme 
for betingelsene som hersker i utgangspunktet. 
Det er umulig å spesifisere dataene nøyaktig nok 
ved en gitt tid slik at fremtiden kan forutsies, da 
ekstremt små avvik i de opprinnelige data kan gi 
meget avvikende resultater senere i prosessen 
(Se: Chaos theory).  
 
CHAOS THEORY: Kaosteori, teorien om den 
uforutsigbare adferden til systemer som følger 
deterministiske lover som resultat av deres 
følsomhet (sensivitet) for variasjoner i de opp-
rinnelige betingelsene eller det meget høye antall 
variabler. Selv om de deterministiske lovene 
medfører at en kan forutsi tilstanden i et system 
uansett tidspunkt i fremtiden, avhenger dette 
allikevel av muligheten til å spesifisere med stor 
presisjon, et sett av parametere ved et gitt 
øyeblikk. Innen meteorologi og værvarsel er 
vanskelighetene vel kjent. Man kan forstå de 
meteorologiske lovene, men å innhente og oppnå 
nøyaktige parametere for f.eks. langstids-
værvarsel kan kanskje ikke noen gang bli mulig. 
Simuleringer av værsystemer har vært viktige i 
utviklingen av kaosteorien. Tilsvarende usikker-
heter i deterministiske systemer finnes også 
innen biologi, kjemi, astronomi og økonomi. 
Innen naturvitenskap er kaosforskning et aktivt 
forsk-ningsfelt. Se: Chaos. 
 
CHAOTROPIC AGENT: Innen DNA-DNA hybridi-
sering, agens som reduserer den termale 
stabiliteten av baseparingen hos DNA. 
 
CHAPARRAL: Chapparal, en type økosystem 
som utgjør et varmtemperert biom med lite 
sommerregn og hvor vegetasjonen består av 
tørkeresistente dvergbusker, ofte tornete. 
Økosystemet er karakteristisk for de vestre deler 
av Nord-Amerika, Mexico og Australia. I Middel-
havsområdet kalles det tilsvarende økosystemet 
«maquis» eller «macchie». I disse områdene 
faller det nedbør, men områdene er karakterisert 
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med tørre somre. Branner ødelegger ofte hele 
plantesamfunnet om sommeren. Se: Biome. 
 
CHARACTER: (1) Skrifttegn, bokstav, skrift-
symbol; hemmelig siffer eller kode; (2) Numerisk 
kode, et sett symboler (bokstaver eller tall) som 
er arrangert i en form som utttrykker informasjon; 
(3) Vitnesbyrd, vitnemål, formell skriftlig be-
kreftelse på evner, kompetanse og dyktighet (a 
recommendation); (4) Skussmål, beskrivelse av 
en persons egenskaper, særtrekk eller evner; (5) 
Egenskap, kombinasjonen av adferdsmessige og 
mentale karakterer som adskiller og karakteri-
serer noe, en person eller gruppe (disposition, 
quality); (6) Skikkelse, personlighet, person med 
spesielle egenskaper og kvaliteter; eksentrisk 
eller morsom person; (7) Kapasitet, status eller 
rolle; (8) En karaktér, et dyr eller person i en eller 
annen artistisk sammenheng; (9) Innen biologi, 
karakter, kjennetegn, adferd, funksjon eller 
struktur (Se: Phene og Trait), nedarvbar 
egenskap eller karakteristikk hos en organisme 
som påvirkes av genetiske, utviklingsmessige og 
miljømessige faktorer, og som kan benyttes til å 
skille organismer taksonomisk fra hverandre. 
Innen kladistikk, en hypotese om primær 
homologi i to eller flere terminale taksa basert på 
observasjoner av organismene. Karakterer er 
egenskaper eller (karakter)trekk som er (eller er 
antatt å være) som nevnt, arvbare (er tilstede i 
genotypen), homologe og forekommer i feno-
typen til individet eller taksonet som observeres. 
Alle karakterer kan karakteriseres, telles eller 
måles på en eller annen måte. Det kan f.eks. 
dreie seg et spesielt særtrekk, kjennetegn, 
anatomisk struktur, cellulær form (eller prosess), 
biokjemisk egenskap, organfunksjon eller mental 
karakteristikk. En karakter representerer det 
endelige uttrykket av et dominant allel eller 
sluttprodukt av en utviklingsmessig sekvens der 
hvert trinn i prosessen kan være kontrollert av 
flere gener (allelene på ett eller flere gen-loci) i 
samspill med de ytre miljøbetingelsene. Det er 
ikke karakteren i seg selv som nedarves, men 
den genetisk bestemte reaksjonsrekken i 
genotypen. Med andre ord, genene produserer 
eller bidrar til produksjonen av en gitt karakter. 
Om karakteren blir realisert eller ikke avhenger 
av både indre genetiske og ytre omgivelser. 
Karakterer kan kontrolleres av autosomale eller 
kjønnstilknyttede gener, og være dominante, 
recessive (eller utgjøre mellomformer), kjønnstil-

knyttet, kjønnsbegrenset eller kjønnskontrollert. 
Karakteren kan bestemmes direkte av det 
aktuelle allel i cellen, eller være avhengig 
celletypene rundt karakteren eller organet cellen 
befinner seg i. Oppdelingen av en organisme i 
diskrete karakterer (inkludert adferd), er alltid 
basert på subjektivt skjønn, men ikke nødvendig-
vis vilkårlig. Forskjellene mellom homologe 
karakterer i forskjellige organismer eller bioarter, 
kalles karakterstadier (character states). Diag-
nostiske karakterer i nøkler for artsbestemmelse, 
kan inkludere primitive karakterer (Se: Plesio-
morphic) eller avledete karaktererstadier (Se: 
Apomorphic) der de fylogenetiske relasjonene 
kun kan demonstreres gjennom de avledete 
(derived) karakterstadiene (Se: Synapomorphy). I 
motsetning til karakterstadiet som spesifiserer en 
egenskap, er karakteren selv en hypotese om 
homologi siden den impliserer at alle inkluderte 
karakterstadier er omdanninger, transforma-
sjoner, av et delt opprinnelig stadium eller til-
stand. Termen karakter krever sammenligning 
mellom forskjellige organismer da en enkelt 
organisme ikke har karakterer, bare visse 
egenskaper. Termen «trait» benyttes gjerne 
forskjellig fra karakter, og da mer løselig om 
tilpasninger som ikke nødvendigvis er genetisk 
nedarvet, men kan være viktig nok innen f.eks. 
biogeografiske studier og coevolusjon. 
Forskjellige karakterer forekommer: (a) Dis-
kontinuerlige (kvalitative, oligogene) karakterer, 
karakterer som primært er kontrollert av få gener 
der hvert gen bidrar vesentlig til karakteren, (b) 
kontinuerlige (kvantitative, polygone) karakterer, 
karakterer kontrollert av mange gener som hver 
bidrar relativt lite til karakteren som fremviser 
kontinuerlig variasjon (studiet av slike karakterer 
baserer seg mer på målinger enn tellinger) 
samtidig som omgivelsene utgjør en viktig faktor 
for det endelige uttrykk av karakteren, og (c) 
ervervede karakterer, karakterer med fenotypiske 
modifikasjoner som har oppstått på grunn av 
påvirkninger fra omgivelsene under organismens 
utvikling. Forekommer det korrelasjoner mellom 
to eller flere karakterer med et genetisk grunnlag, 
benevnes det genetisk karakterkorrelasjon. Slike 
korrelasjoner kan skyldes genetisk kontrollerte 
vekstgradienter (inkludert allometri og pleiotropi 
(Se: Allometry og Pleiotropy), koplinger mellom 
gener som er ansvarlig for karakterdannelsen, 
eller en mer eller mindre tilfeldig inkorporering av 
gener i et annet genetisk system som på en eller 
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annen måte er assosiert. Innen taksonomien 
benyttes karakterene til å beskrive, gjenkjenne, 
definere og differensiere mellom taksa. Det 
såkalte enhetskarakter-begrepet viser til at en 
organisme er bygget opp av uavhengige, variable 
karakterer, et syn som brøt med den tro at 
individet er et uttrykk for en «artsessens» 
(essentialist view of organisms). At organismene 
har karakterer som viser en variasjon innen en 
populasjon, åpnet for omfattende taksonomiske 
studier og revurderinger av tidligere beskrevne 
arter; et viktig skifte fra forrige århundres 
biologiske forståelse. En karakter defineres alltid 
med referanse til en prøve (sample) av biologiske 
enheter (organismer, populasjoner, arter) og er 
navnsatt for å uttrykke en (hypotetisk) likhet blant 
individene i en gitt prøve da samme karakter 
indikerer felles opphav. Karakterene er derfor 
grunnlaget for å relatere og sammenligne 
biologiske enheter.  
 
CHARACTER ADHERENCE: Se: Character 
coherence. 
 
CHARACTER ALTERNATIVE: Se: Character 
state. 
 
CHARACTER ANALYSIS: (1) Psykoanalyse 
med tanke på det som karakteriserer et individs 
forsvars- og personlighetstrekk; (2) Karakter-
analyse, prosedyren der originale data under-
søkes for å se om det er feil i den koding eller 
skåring av karakterene som er gjort, dvs. om det 
forekommer utilstrekkelig koding av karakterene 
eller feil i hypoteser om primær homologi. 
 
CHARACTER COHERENCE (Character ad-
herence, Character association, Genetic 
coherence): Den tendens artskarakterkombina-
sjoner hos foreldrene har til å holde sammen i 
avkommet til hybrider. Noe som er vanlig hos 
mange naturlige plantehybrider, og som kan 
skyldes pleiotropi (Se: Pleiotropy), motstand mot 
fragmentering av forelder karakterkombinasjoner 
under rekombinasjonen, og seleksjon mot visse 
rekombinasjonstyper. 
 
CHARACTER CODING: Karakter koding, det å 
kodifisere karaktertrinn ved å gi de enkelte 
karaktertrinn i et karaktersett, utvetydige sym-
boler (en karakteriserende kode). 
 

CHARACTER CONVERGENCE: Karakter kon-
vergens, prosessen der én eller begge av to 
relativt velutviklede arter nærmer seg hverandre i 
likhet (sett i et evolusjonært perspektiv) med 
hensyn til én eller flere karakterer. Se: Character 
og Character displacement. 
 
CHARACTER COUPLET: Karakter kuplett, et 
par motsatte beskrivelser av to eller flere karak-
terer, lik de to motsatte utsagn i en todelt 
(dikotom) bestemmelsesnøkkel. 
 
CHARACTER DIFFERENCE: Karakter forskjell, 
alternative former av samme karaktertrekk innen 
en art. 
 
CHARACTER DISPLACEMENT (Character 
divergence): Karakter forskyvning, prinsippet at 
forskjellen mellom to arter øker jo nærmere 
hverandre de forekommer, dvs. populasjoner 
eller arter med overlappende geografisk ut-
bredelse er mer forskjellige i én eller flere 
karakterer i overlappingssonen (sympatrisk) enn i 
utbredelsesområdet utenfor denne sonen der de 
ikke er i kontakt (allopatrisk), sett i et evolu-
sjonært perspektiv. Med andre ord, forskjellene i 
én eller flere karakterer mellom to sympatriske 
arter, forsterkes på grunn av konkurranse mellom 
artene da det skjer en spesialisering mot 
forskjellig ressursutnyttelse istedenfor konkur-
ranse om samme ressurs. Divergensen kan 
omfatte morfologiske, fysiologiske, økologiske 
eller adferdsmessige relaterte karakterer. Da 
hybridiseringer vil kunne redusere effekten av 
spesialiseringene, oppstår det gjerne samtidig 
barrierer mot kryssbefruktning. Se: Character, 
Character convergence og Coevolution. 
 
CHARACTER GRADIENT: Se: Cline. 
 
CHARACTER INDEX: Karakterindeks, numerisk 
verdi sammensatt av en rekke karakterer som 
kvantifiserer grad av forskjell mellom to taksa; 
eller å vurdere relasjonen av ett individ, vanligvis 
en hybrid, opp mot den nærmeste relaterte art. 
 
CHARACTERISTICS: Karakteristikk, karakter-
egenskap, egenskap, kjennetegn; et karakter-
trekk ofte løselig benyttet om en taksonomisk 
karakter, selv om det referer mer til karakterens 
tilstand eller uttrykk, enn karakteren selv. 
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CHARACTERISTIC DIVERSITY: Det karakter-
istiske mønster i utbredelse og forekomst av 
populasjoner, arter eller habitater, der men-
neskets innflytelse på økosystemet kan sies å 
tilsvare enhver annen biotisk faktor. 
 
CHARACTERISTIC SPECIES (Biotic indices, 
Ecological indicator, Guide species, Index 
species, Indicator species): Karakteristisk art, 
indikatorart, dyre- eller planteart med snever 
økologisk toleranse (stenøk) mot én eller flere 
miljøfaktorer og som derfor hvis den forekommer 
(eller ikke forekommer) i et spesielt miljø eller 
område, indikerer de spesifikke miljømessige 
forholdene eller livsbetingelsene på stedet. Arten 
kan sies å være karakteristisk for et gitt samfunn 
og kan derfor også benyttes som en økologisk 
indikatorart. Se: Ecological indicator og Indicator 
host. 
 
CHARACTER PAIR: Karakter par, to mer eller 
mindre forskjellige karakterer der opphavet kan 
være variabelt. Det enkleste tilfelle er to 
forskjellige alleler i et gen locus som er ansvar-
lige for forskjellen i en karakter. 
 
CHARACTER POLARITY: Karakter polaritet, 
den utledete retning av karakterforandringer i et 
fylogenetisk tre, spesielt bestemt gjennom 
referanse til karaktertrinnet (uttrykket) i en ut-
gruppe. Se: Outgroup. 
 
CHARACTER PROGRESSION: Karakter progre-
sjon, transformasjonen av en karakter eller 
karaktertrekk over en arts geografiske utbred-
else; geografisk gradasjon i uttrykket av en gitt 
karakter over en art, populasjon eller underarts 
utbredelsesområde. Variasjonen kan betraktes 
fra sentrum til periferi eller fra den ene enden til 
den andre enden av utbredelses-området. 
 
CHARACTER RELEASE: Karakter utløser, 
variasjonsøkningen av visse fenotypiske karak-
terer assosiert med økologiske forandringer 
forårsaket av fjerning av økologisk begrensende 
faktorer. Se: Ecological release. 
 
CHARACTER SPACE: (1) Karakter rom, det 
hypotetiske rom et gitt takson okkuperer og med 
så mange dimensjoner som antall karakterer 
benyttet for definering av taksonet; (2) Et rom i et 

computer-arkiv (file) der en karakter kan 
innsettes eller forbli tom.  
 
CHARACTER STATE: En alternativ for for en 
karakter. Se: Character. 
 
CHARACTER STASIS: Karakter stasis, feno-
typiske karakterer som viser en relativt stor grad 
av uforanderlighet innen en utviklingslinje. 
 
CHARACTER STATE (Character alternative): 
(1) Karaktertrinn, karaktertilstand, verdien som er 
gitt en karakter i et spesifikt takson eller sekvens; 
organismer som er valgt å representere et 
terminalt takson; (2) Én eller flere alternative 
tilsynekomster (varianter) av en karakter. Se: 
Step. 
 
CHARACTER STATE TREE: Lineær eller for-
grenet sekvens av karaktertrinn i en transforma-
sjonsserie.  
 
CHARACTER WEIGHTING: Karakter vekting, 
den praksis å tillegge taksonomiske karakterer 
eller kriterier forskjellig betydning eller verdi. 
Omfatter prosedyrer for valg mellom mot-
stridende hypoteser om homologi og monofyli 
basert på vekting av karakterer, dvs. gi enkelte 
karakterer eller kriterier høyere verdi enn andre.    
 
CHARBON: Se: Anthrax. 
 
CHARCOAL: Kull, trekull, porøs form for karbon 
som er dannet av diverse former av organisk 
materiale. Kull fra trær kan brukes som drivstoff 
eller til å adsorbere gasser eller rense væsker. 
Trekull fra skallet av kokosnøtter er spesielt 
velegnet for å adsorbere gasser. Kull fra ben hos 
dyr dannes gjennom å oppvarme benene og løse 
ut kalsiumfosfatene og andre mineralsalter ved 
hjelp av syre.. Aktivt kull (medisinsk kull) er rent 
karbon med stor evne til å adsorbere andre 
stoffer. Innen medisin benyttes aktivt kull bl.a. 
som førstehjelp ved forgiftninger der gift er 
svelget. Kullet absorberes ikke i magen eller 
tarmkanalen, så gift bundet til kullpartiklene, 
kvitteres med kullet i avføringen. Se: Coal. 
 
CHARGE (Q): Innen fysikk, ladning, en egenskap 
til enkelte elementærpartikler som medfører 
elektriske fenomener mellom dem. Den naturlige 
enhet for negativ ladning er et elektron der 



 

261 

protonet har en tilsvarende positiv ladning. I 
naturen forekommer ladning i to former, positiv 
og negativ ladning som viser til hvorledes 
partikler kan samvirke (termene positiv og 
negativ er konvensjonelt betinget og kun brukt for 
å skille mellom kreftene som ladete partikler 
utøver på hverandre). To partikler med samme 
ladning interakterer gjennom å frastøte 
hverandre, mens forskjellige ladninger tiltrekker 
hverandre. Og som nevnt, den negative enheten 
er ladningen til et elektron som er nøyaktig lik, 
men med motsatt effekt, den positive ladningen til 
et proton. Stoffer som inneholder like antall 
elektroner og protoner, er elektrisk nøytrale. 
Overskudd av elektroner gir negativ ladning, 
overskudd av protoner, positiv ladning. En strøm 
av ladete partikler som elektroner, gir en elektrisk 
strøm og måles i coulomb (ladningen av et 
elektron er: 1,602 177 33 x 10-19 coulomb). Se: 
Coulomb. 
 
CHARLE’S LAW (Law of volumes): Charles lov, 
relasjonen mellom volum og temperatur i en gass 
ved konstant trykk; når trykket i en tørr gassprøve 
holdes konstant, vil volum og grader kelvin være i 
direkte proporsjon med hverandre. Loven 
beskriver hvorledes gasser ekspanderer når 
temperaturen øker eller minsker når tempera-
turen avtar. Se: Boyle’s law, Gay-Lussac’s law og 
Ideal gas.  
 
CHARM: Se: Quarks.  
 
CHART: (1) Kart, bilde, diagram eller graf med 
informasjoner presentert lett forståelig; (2) Kart, 
generalisert avbildning av geografiske objekter, 
kystlinjer, havdyp eller andre informasjoner, med 
koordinatsystem, romlige relasjoner, geodetisk 
datum og målestokk. De fleste kart utgjør en 
todimensjonal representasjon av et tredimen-
sjonalt rom. Kartografi er faget som omhandler 
kart, det å lage og bruke kart, ved siden av 
studiet av kart som kunst eller vitenskapelige 
dokumenter. I dagligtale menes med «kart», et 
geografisk kart som avbilder et stykke av 
jordkloden i forenklet form med informasjoner om 
topografi, vann, veier, steder og avstander; (2) 
Skisse med spesifikke informasjoner, f.eks. der 
vitenskaplige data kan plottes; (3) Ark med 
informasjoner i form av tabeller og grafer 
(diagram, graph); (4) Charts, liste over utvalgte 
gjenstander, ting; liste over mestsellende eller de 

mest nedlessede CDer over en viss tidsperiode; 
(5) Innen medisin, opptegnelse eller journal over 
medisinske informasjoner om en pasient; (6) 
Innen astrologi, kart som viser planetenes 
posisjon ved en persons fødsel (som feilaktig 
sies kan benyttes for å dedusere en persons 
egenskaper eller potensiale).  
 
CHASE: (1) Forfølge for å fange eller innhente 
(persue); (2) Jakt for å innhente og drepe et bytte 
(hunt); noe som det jages etter (quarry); (3) 
Jaktdistrikt; viltreservat; (4) Gjøre videre under-
søkelser for å løse et problem. 
 
CHASMOCHOMOPHYTE: Plante som vokser på 
detritus i klippehuler og sprekker i berg. Se: 
Chasmophyte og Detritus. 
 
CHASMOCLEISTOGAMIC: Plante som bærer 
noen blomster som åpner seg og som deretter 
befruktes (pollineres), mens andre blomster ikke 
åpner seg og hvor selvbefruktning finner sted. 
 
CHASMODICHOGAMIC: Plante som bærer 
både cleistogamiske og chasmogamiske blom-
ster i samme blomsterstand. Se: Chasmogamy 
og Cleistogamy. 
 
CHASMOGAMY: Chasmogami, befruktning (pol-
linering) i chasmogame blomster (blomster som 
åpner seg) etter at blomsten har åpnet seg og 
eksponert reproduksjonsorganene. Se: Cleisto-
gamy. 
 
CHASMOLITHIC: Chasmolitisk, mikroorganismer 
som lever i hulrom i klipper og berg som er 
dannet gjennom erosjoner. Se: Epilithic og Endo-
lithic. 
 
CHASMOPHILOUS: Det å leve og trives i 
klippehuler og sprekker i berg. 
 
CHASMOPHYTES: Chasmofytter, planter som 
vokser i hulrom i klipper. Se: Chasmochomo-
phyte. 
 
CHECK CROSS: Innen genetikk, krysningen av 
en ukjent genotype med et fenotypisk likt individ 
med kjent genotype. F-generasjonen tjener da til 
å vise om den samme fenotypen er et resultat av 
identiske eller ikke-identiske alleler i samme 

https://no.wikipedia.org/wiki/Geodetisk_datum
https://no.wikipedia.org/wiki/Geodetisk_datum
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https://no.wikipedia.org/wiki/Tredimensjonal
https://no.wikipedia.org/wiki/Tredimensjonal
https://no.wikipedia.org/wiki/Geografi
https://no.wikipedia.org/wiki/Jordkloden


 

262 

genetiske locus eller skyldes en påvirkning av 
ikke-allele gener. Se: Locus.  
 
CHECK LIST: Innen biologi, sjekkliste, en 
ferdigtrykt liste over arter hvor en kan avmerke 
de som er observert. 
 
CHEEKS: De laterale deler av hodet. 
 
CHEETAH: Gepard (Acinonyx jubatus), kattedyr 
(Felidae) i gruppen pumaer og geparder. Gepard 
som finnes i Afrika, syd for Sahara, og i det 
nordøstlige Iran, er verdens hurtigste pattedyr og 
kan oppnå en toppfart på ca. 110 km/t. Geparder 
(Acinonyx) er en søsterslekt til pumaer (Puma). 
 
CHEIRONYM (Chironym): Cheironym, upubli-
sert vitenskapelig navn; typeeksemplaret (cheiro-
type, chirotype) i et manuskript definert som et 
cheironym og som blir gyldig når manuskriptet en 
gang er publisert. Se: Manuscript name. 
 
CHEL- (Cheli-, Chelo-): Prefisk som betyr klo 
eller (knipe-, gripe-) tang. Chela, krepseklo eller 
klørne på et leddyr. 
 
CHELATE: (1) Klo, tang-lignende; (2) Det å bære 
klør (chela; pl. chelae) på enden av en utvekst, 
f.eks. på endene av lemmene hos leddyr; (3) 
Uorganisk kompleks i form av en ringstruktur som 
er dannet som en reaksjon mellom et metall ion 
ved to eller flere punkter på en ligand slik at det 
dannes en ring av atomer som inkluderer 
metallet. Prosessen kalles sjelatering. Se: 
Chelation og Ligand. 
 
CHELATION: (1) Sjelatering, prosess for å fjerne 
metall ioner fra en løsning, spesielt for å forhindre 
forgiftning på grunn av tungmetaller; metall ioner 
som kombineres med en annen substans slik at 
metallet holdes i stabil løsning, blir ikke-toksisk 
og kan utskilles. Prosessen medfører at giftige 
metaller som bly kan fjernes som et kjemisk 
kompleks fra blodet hos mennesket og utskilles. 
Bruk av sjelatering er en standard prosedyre ved 
forgiftninger. De sjelaterende stoffene kan hvis 
en inkorporerer dem i såkalte liposomer, også 
gjennomtrenge cellevegger slik at uønskede 
stoffer inni celler kan også uskadeliggjøres. 
EDTA (EthylenDia-minTetraAcetat) kan f.eks. 
fjerne mindre mengder av kopper og jern i maten 
for å forhindre misfarginger og kan også benyttes 

som et preservativ som inhibitor av bakteriell 
vekst og dermed forhindre matforgiftninger; (2) 
Dekomponering og disintegrering av berg og 
stenmateriale på grunn av organismer eller 
organiske substanser. Vann som passerer 
gjennom jordens strølag (humus) kan bli surt og 
derfor kombineres med metalliske kationer i 
jorden, spesielt jern og aluminium, under 
dannelse av et sjelat (chelat). Denne sjelata-
sjonen i jorden er antatt viktig under jord-
dannelsesprosessene. 
 
CHELICERA (pl. Chelicerae): Chelicerer, de 
klør-lignende (Se: Chelate) første vedhengene 
hos de chelicerate leddyrene (f.eks. edder-
koppdyrene). 
 
CHELIFORM: Klo-lignende (pincherlike). 
 
CHELIPED: Klobærende veheng. 
 
CHEMICAL BOND: Kjemisk binding, attrak-
sjonskraften som holder atomer sammen i et 
molekyl eller et krystall. Disse kjemiske kreftene 
er forskjellig fra de mye svakere kreftene som 
forekommer mellom molekyler (van der Waals 
bindinger og hydrogenbindinger). Generelt så 
danner atomer, molekyler gjennom å dele eller 
overføre elektroner i sine ytre skall. Forskjellige 
former for kjemiske bindinger mellom atomer, 
forekommer: (a) Ionebindinger (elektrovalente 
bindinger) som dannes gjennom elektrostatiske 
tiltrekninger mellom ioner (hvert ion omgir seg 
med ioner med motsatt ladning; kjemiske stoffer 
der småpartiklene blir holdt sammen av ione-
bindinger, kalles ioneforbindelser), (b) kovalente 
bindinger (elektronpar bindinger) som er meget 
sterke bindinger og dannes gjennom deling av et 
elektronpar (det er elektronene i atomets ytterste 
elektronskall som tar del i dannelsen av både 
ionebinding og kovalent binding, slik at det er 
antallet og egenskapene til disse elektronene 
som er avgjørende for atomets evne til å binde 
ett eller flere andre atomer). Valens sier noe om 
et grunnstoffs bindingsevne (elektronene i det 
ytterste elektronskallet som ikke er helt fylt, kalles 
valenselektroner), polar kovalent binding refer-
erer til to atomer som er bundet til hverandre med 
en kovalent binding, der atomene har forskjellig 
evne til å tiltrekke seg elektroner, og (c) 
metallbindinger som er sterke bindinger og som 
gir metallenes spesielle egenskaper noe som 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kattedyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Pumaer_og_geparder
https://no.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://no.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://no.wikipedia.org/wiki/Iran
https://no.wikipedia.org/wiki/Pattedyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Pumaer
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skyldes at metallets positive ioner holdes sam-
men av en elektronsky som ikke er bundet til et 
spesielt ion, men er felles for hele metallstykket. 
Se: Hydrogen bond og van der Waals' bond. 
 
CHEMICAL CONTROL: Kjemisk kontroll, bruk av 
kjemikalier for å drepe skadedyr. Se: Biological 
control. 
 
CHEMICAL DATING: Kjemisk datering, dater-
ingsteknikk basert på å måle den kjemiske 
sammensetningen av et objekt når en kjenner til 
at objektet har gjennomløpt en sakte, kjemisk 
forandring med en bestemt rate, f.eks. den sakte 
erstatningen av fosfat i fossile ben med fluorid-
ioner fra grunnvannet. Mengden av fluorid i 
forhold til fosfat ioner, vil da kunne gi et grovt 
estimat på den tiden benet har vært i jorden. En 
annen metode er å beregne forholdet mellom D- 
og L-aminosyrene i et objekt, for som levende var 
alle i objektet av den L-optiske isomeren. Se: 
Amino acid.  
 
CHEMICAL DEGRADATION: Kjemisk nedbryt-
ning, nedbrytning ved hjelp av kjemiske for-
bindelser. 
 
CHEMICAL EQUATION: Kjemisk ligning, en 
måte å beskrive en kjemisk reaksjon på ved hjelp 
av symboler for de partikler (atomer, molekyler, 

ioner) som inngår, f.eks.: xA + yB  zC + wD. 

Dobbeltpil () angir reversible reaksjoner. En 
slik kjemisk reaksjon kan også omfatte for-
skjellige faser som fast, flytende og gassfase. 
 
CHEMICAL EQUILIBRIUM: Kjemisk likevekt, 
reversibel kjemisk reaksjon der konsentrasjonen 
av de reagerende stoffene og produktene ikke 
forandres da systemet er i termodynamisk like-

vekt (A + B  C + D). Reaksjonen fortsetter 
imidlertid, men hastigheten i begge reaksjonene 
er like store, dvs en kjemisk likevekt der like-
vekten er dynamisk. 
 
CHEMICAL EVOLUTION: Kjemisk evolusjon, 
prosessen som er antatt å ha forekommet for ca. 
3,5 til 4 milliarder år siden da livet oppsto på 
jorden. Den klassiske oppfatning er at i datidens 
atmosfære ble det gjennom lyn og andre kraftige 
utladninger, produsert organiske molekyler som 
dannet forløperne til liv etter at de ble oppløst i 
havet. Men hvorledes de karaktertrekk som 

definerer liv som vi kjenner det i dag, oppsto i 
detalj i de første organismene, er langt fra kjent. 
 
CHEMICAL FOSSIL: Kjemisk fossil, kjemisk 
bevis for eksistensen av organisk liv eller 
organiske molekyler i geologiske lag. Kjemiske 
fossiler indikerer at slike geologiske lag kan sies 
å ha en biologisk (biosyntetisk) opprinnelse. 
 
CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD): Kjemisk 
oksygenforbruk, mengden forbrukt oksygen ved 
total oksidering av et karbonholdig stoff, f.eks. i 
avløpsvann; mål for innholdet av et kjemisk 
nedbrytbart organisk stoff i vann. COD bestem-
mes gjennom tilsetning av overskudd av et 
oksidasjonsmiddel, oftest kaliumpermanganat 
eller kaliumdikromat, som den oksiderende 
agensen under standardiserte betingelser. 
 
CHEMICAL PURIFICATION: Kjemisk rensing, 
rensing av vann eller avløpsvann ved tilsetting av 
kjemikalier for koagulering eller flokkulering av de 
dannede partiklene. Kjemisk slam (chemical 
sludge) er slam som er dannet ved tilsetning av 
kjemikalier til vann eller avløpsvann. 
 
CHEMICAL REACTION: Kjemisk reaksjon, en 
forandring der én eller flere kjemiske substanser 
eller grunnstoffer (reaktanter) danner nye sub-
stanser (produkter). Slike reaksjoner er i mer eller 
mindre grad reversible (produktene kan gi 
reaktantene), men i mange tilfeller er tilbake-
reaksjonen så ubetydelig at reaksjonen sies å 
være irreversibel. 
 
CHEMICAL SYMBOL: Kjemisk symbol, enten en 
stor bokstav eller en stor og liten bokstav for å 
representere ett atom av et kjemisk grunnstoff, 
f.eks. S for svovel eller Na for natrium. 
 
CHEMICAL WEATHERING: Kjemisk forvitring, 
prosessen som medfører nedbryting og de-
komponering av berg og stenmateriale gjennom 
kjemiske reaksjoner: Hydrolyse, oksidasjon, 
reduksjon og oppløsning. Dekomponeringen 
skyldes delvis fjerningen av sementen mellom 
mineralkornene og dannelsen av sekundære 
mineraler som er mindre resistente mot erosjon. 
Se: Corrosion og Mechanical weathering. 
 
CHEMISTRY: Kjemi, det vitenskapelige studium 
av grunnstoffene (elementene) og de stoffer 
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(substanser) de danner gjennom kjemiske 
reaksjoner. Innen kjemi er man spesielt opptatt 
av effektene som skyldes tilstanden til de ytre 
elektronene i atomet. 
 
CHEMOAUTOTROPH: Se: Photoautotroph. 
 
CHEMOAUTOTROPH (Chemotroph): Kjemo-
autotrof, organismer som får sin metabolske 
energi for vekst og reproduksjon gjennom 
oksidasjon av uorganiske substanser og sub-
strater (reduserte substanser), slik som svovel, 
hydrogen, ammoniakk, nitrogen (nitritt) eller jern. 
 
CHEMOCLINE: Kjemoklin, overgangssonen i en 
innsjø mellom det dypere stagnerende vannlag 
(monimolimnion) og det overliggende fritt sirku-
lerende vannlag (mixolimnion). 
 
CHEMOHETEROTROPHY: Kjemoheterotrofi, en 
ernæringssituasjon der organiske forbindelser er 
nødvendige både som energi og karbonkilde. 
Chemoheterotroph, organisme som får sin energi 
fra oksidasjon av organiske substanser. Se: 
Chemoorganotroph. 
 
CHEMOKINESIS: Kjemokinese, økt bevegelse 
hos en organisme pga. tilstedeværelsen av en 
kjemisk substans. Chemoreflex, refleks som 
resultat av en kjemisk stimulus. 
 
CHEMOLITHOTROPH. Kjemolitotrof, organismer 
som får sin energi fra oksidasjon-/reduksjons-
reaksjoner og som benytter uorganiske sub-
stanser (f.eks. jern, nitrogen og svovel) som elek-
tron givere (donorer).  Se: Chemoorganotroph. 
 
CHEMONASTY: Kjemonasti, respons mot en 
kjemisk stimulus; forandringen i strukturen eller 
posisjonen til et organ som respons på en ytre, 
kjemisk stimulus. Nastic, bevegelse av en 
plantedel forårsaket av sterkere cellulær vekst 
eller væsketrykk på en av sidene som respons på 
en ytre stimulus, men uavhengig av retningen på 
stimulusen (f.eks. de daglige bevegelsene til 
bladene på et tre). 
 
CHEMOORGANOTROPH: Kjemoorganotrof, mi-
kroorganisme som får sin energi fra redox-
reaksjoner og som benytter organiske substanser 
som elektrongivere (donorer). Se: Chemolitho-
troph. 

CHEMOPROPHYLAXIS: Kjemoprofylakse, fore-
byggende behandling av en sykdom med 
kjemiske stoffer som er spesielt konstruert for å 
bryte livssyklusen til en patogen organisme ved 
et eller annet gitt sted. 
 
CHEMORECEPTOR: Kjemoreseptor, sansecelle 
eller organ som responderer på kontakt med 
spesifikke kjemiske stimuli i omgivelsene. Smak 
og lukt er de to mest vanlige formene for kjemo-
resepsjon. 
 
CHEMOSPHERE: Kjemosfære, den lavere delen 
av atmosfæren der kjemiske prosesser finner 
sted om dagen og natten, slik som henholdsvis 
molekyl nedbrytninger og oppbygninger under 
påvirkning av ultrafiolett stråling. 
 
CHEMOSTAT: Kjemostat, laboratorieutstyr der 
kultiveringsforholdene kan stabiliseres for kon-
tinuerlig vekst av spesielle kulturer. 
 
CHEMOSYNTHESIS: Kjemosyntese, syntese 
eller biologisk omdannelse av én eller flere 
karbonholdige molekyler (karbondioksid, CO2, 
metan, CH4) og næringsstoffer til organisk 
materiale gjennom oksidasjon av enkle uorgan-
iske stoffer som f.eks. hydrogengass (H2), 
hydrogensulfid (H2S), ammoniakk (NH3), man-
gan (Mn), jern (Fe) eller metan (CH4), som 
energikilder istedenfor sollys, som under foto-
syntesen. Kjemoautotrofe organismer som opptar 
karbon gjennom kjemosyntese, er overveiende 
bakterier, neutrofile jernoksiderende bakterier 
eller metanogene arkebakterier (Archezoa) som 
lever bl.a. i de såkalte hydrotermale skorstenene 
(hydrothermal vents) i dyphavene. Mange 
organismer i de områdene av dyphavet der lys 
ikke trenger ned, benytter kjemosyntese for 
produksjon av biomasse fra enkle karbon-
molekyler. Se: Photosynthesis. 
 
CHEMOSYSTEMATICS: Se: Chemotaxonomy. 
 
CHEMOTAXIS: Kjemotaxis, rettet bevegelse hos 
en organisme/celle mot (positivt) eller bort fra 
(negativt) en kjemisk påvirkning eller stimulus fra 
omgivelsene. Se: Taxis og Tropism. 
 
CHEMATAXONOMY (Chemosystematics): Kje-
motaksonomi, tillempningen og bruk av bio-
kjemiske teknikker og biokjemiske karakterer 
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innen taksonomi, som f.eks. forskjeller i de 
naturlige celleproduktene, biokjemiske reaksjons-
rekkene, enzympolymorfismene, basesammen-
setningene i DNA, celleveggens lipider eller 16S 
rRNA strukturen. Se: Systematics. 
 
CHEMOTHERAPEUTIC AGENT: Kjemotera-
peutisk agens, ethvert kjemisk stoff brukt til 
kjemoterapi, dvs. til behandling av sykdom. Se: 
Chemotherapy. 
 
CHEMOTHERAPY: Kjemoterapi, behandling av 
sykdom med kjemiske substanser som har en 
spesifikk, giftig effekt på den sykdomsprodu-
serende organismen slik at enten blir den drept, 
ødelagt eller forhindret fra å formere seg. Innen 
kreftbehandling, ofte brukt i kombinasjon med 
radioterapi (stråling). 
 
CHEMOTROPH: Kjemotrof, organisme som 
henter sin energi fra endogene, lysuavhengige 
kjemiske reaksjoner. En kjemotrof som henter sin 
energi fra oksidasjon av uorganiske substrater 
(litotrof) kalles en kjemolitotrof, en som henter sin 
energi gjennom omdannelse av organiske sub-
strater (organotrof) kalles en kjemoorganotrof. 
Se: Chemotrophy. 
 
CHEMOTROPHIC: Se: Chemotroph og Chemo-
autotrophic. 
 
CHEMOTROPHY: Kjemotrofi, ernæringsmåte der 
organismene får sin energi fra uorganiske stoffer. 
Se: Chemotroph. 
 
CHEMOTROPISM: Kjemotropisme, orienter-
ende respons på en kjemisk stimulus; bevegelse 
eller vekst spesielt hos planter som et resultat av 
en kjemisk stimulus. Responsen er positiv hvis 
planten vokser mot stimulus, negativ hvis bort fra 
stimulus. For eksempel skyldes befruktningen av 
blomster at ovariet frigjør kjemiske stoffer som 
medfører en positiv vekst-respons hos pollenet. 
Se: Chemotaxis, Taxis og Tropism. 
 
CHEMOZOOPHOBOUS. Planter som beskytter 
seg selv mot planteetende dyr gjennom produk-
sjon av giftige kjemiske substanser (allelo-
kjemikaler). 
 
CHERADOPHILOUS: Det å leve og trives på 
våte sandbanker, sandstrender. 

CHERADOPHYTE: Cheradofytt, plante som 
lever på sandbanker, sandstrender. 
 
CHERRY: Kirsebær (Prunus cerasus) eller sur-
kirsebær (Prunus vulgaris), stenfrukt i kirse-
bærslekten (Prunus) i rosefamilien (Rosaceae; 
som også omfatter hegg (Prunus padus) og 
morell (Prunus avium). Kirsebær omfatter to 
hovedgrupper: Søtkirsebær, som i Norge blir kalt 
moreller, og surkirsebær, som vi kaller kirsebær.  
 
CHERT: Chert, kiselsten, kiselskifer, flint, fin-
kornede kiselbergarter oppstått gjennom sedi-
mentære og diagenetiske (summen av alle 
endringer et sediment gjennomløper etter av-
setningen) prosesser. Chert forekommer i mange 
varianter hvor flint er kun en av dem (flint er en 
variant av kiselskifer). Flint ble benyttet i 
stenalderen som råstoff for stenverktøy, f.eks. 
flintøkser. 
 
CHERSOPHILOUS: Det å leve og trives på tørr 
utmark eller i næringsfattig grunt jordsmonn. 
 
CHERSOPHYTE: Chersofytt, plante som vokser 
på tørr utmark eller i næringsfattig grunt jords-
monn. 
 
CHEST: (1) Bryst, bringe; (2) Boks, skrin, kiste. 
 
CHESTNUT: Kastanje, kastanjetre i kastanje-
slekten (Castanea), slekt med løvfellende trær og 
busker i bøkefamilien (Fagaceae) der enkelte 
arter blir opptil 30 m høye (med én rett stamme), 
som edelkastanje (Castanea sativa), Castanea 
henryi og amerikakastanje (C. dentata). Slekten 
finnes i de tre områdene med temperert løvskog 
på den nordlige halvkule; edelkastanje vokser i 
Europa og Vest-Asia, og er naturalisert i Nord-
Afrika. I Kina, Korea og Japan finnes fire arter, 
det angis tre (og sju) arter i østlige Nord-Amerika 
der amerikakastanje vokste tidligere før de ble 
praktisk talt utryddet av en soppsykdom innført 
tidlig på 1900-tallet. De spiselige nøttene til 
kastanje, heter kastanjer. Kastanjeslekten er ikke 
i nær slekt med hestekastanjeslekten (Aesculus) i 
lønne-familien, såpebærfamilien (Sapindaceae), 
som er de mest kjente kastanjene i Norge. Heste-
kastanje har også brune nøtter omgitt av et 
tornete hylster, men disse nøttene er ikke 
spiselige og er større enn de egentlige 
kastanjene. Den gamle hestekastanjefamilien 
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omfatter 130 arter fordelt på fem planteslekter, 
men idag regnes ca. 50 arter i heste-
kastanjeslekten. Vanlig hestekastanje (Aesculus 
hippocastaneum) er et alminnelig parktre, og 
plantet i mange byer og parker i Norge som 
prydtre, nord til Harstad. Vannkastanje er 
rotknollene til sumpplanten Eleocharis dulcis i 
starrfamilien, halvgrasfamilien (Cyperaceae). 
 
CHEW: (1) Tygge, tygging, bite å knuse med 
tennene (masticate); (2) Tenke over, overveie, 
vurdere, meditere over (ponder).  
 
CHIASMA (pl. Chiasmata): (1) Innen genetikk, 
chiasma, regionen der de to homologe 
kromosomene (kromatidene) har kontakt med 
hverandre når de begynner å skille lag under 
meiosens første profase under dannelse av ett 
kryss. Her foregår overkrysningen og utveks-
lingen av homologe deler mellom de to (ikke-
søster) kromatidene. Chiasma er med andre ord 
en synlig kryss-formet struktur som danner 
punktet for kontakt mellom kromatidene til de 
homologe kromosomene som først kan sees i 
tetradene i diplotenstadiet i meiosens profase (fra 
sen profase til første anafase under meiosen). 
Chiasmata er det synlige uttrykket for over-
krysningen mellom gener i DNA tråden på dette 
tidlige stadium i celledelingen og medfører en 
utveksling av homologe deler av ikke-søster 
kromatidene (brudd, utveksling og spleising). Det 
er ofte mer enn én chiasma per kromosom per 
meiose. Under normal meiose med chiasmata, er 
det nødvendig med i det minste én chiasma for å 
beholde kontakten mellom de to partnere under 
paringen. Chiasma kan inndeles i forskjellige 
klasser, f.eks. interstitial -, lateral -, terminal -, 
multippel - og ufullstendig chiasma (eller være 
relatert på forskjellige måter, f.eks. reciprocal -, 
complementary - og diagonal chiasma) (Se: 
Crossing-over og Meiosis); (2) Optisk chiasma, 
overkrysningen av deler av de optiske nerve-
fibrene under midthjernen hos virveldyr; (3) 
Overkrysning av to ligamenter, leddbånd. 
 
CHIASMA FREQUENCY: Chiasma frekvens, 
gjennomsnittsantall chiasmata i en bivalent, eller 
frekvensen av chiasmata i hele karyotypen. Se: 
Bivalent og Chiasma. 
 
CHIASMA INTERFERENCE (Chromosomal 
interference): Chiasma interferens, ikke-tilfeldig 

hyppigere (positiv) eller mindre hyppig (negativ) 
opptreden av chiasma i kromosomparene (bi-
valent segment) under meiosen enn hva som 
kunne forventes ut fra sjanse alene. Skyldes en 
fysisk interaksjon der en overkrysning reduserer 
muligheten for at en annen skal opptre i 
nærheten. En chiasma omfatter vanligvis ikke 
centromeren. Se: Bivalent og Chiasma. 
 
CHIASMA MAP: Chiasma kart, kart som angir 
fordelingen av chiasmata i relasjon til cytologiske 
markører. Hyppigheten av chiasma plottet langs 
de individuelle kromosomarmene gir et chiasma-
kart som danner et direkte grunnlag for kon-
struksjon av genetiske kart. Se: Chiasma. 
 
CHICKEN: (1) Kylling, avkommet til hønsefugler 
(Galliformes), kyllingstadiet er en del av livs-
syklusen til hønsefuglene. I tillegg til tamhøns, 
kalles også avkom av villfugler som f.eks. rype, 
jerpe og fasan, for kylling; (2) Unge, spebarn. 
 
CHICKEN MITE: Se: Red mite. 
 
CHICKENPOX: Se: Varicella. 
 
CHICK FEVER (Chickungunya fever): Virus 
sykdom som overføres til mennesket fra ville 
primater gjennom mygg, forekommer i Afrika og 
Asia. Skyldes virus i gruppen Togaviridae. 
 
CHICKPEAS: Kikerter (Cicer arietinum), spiselig 
belgfrukt i erteblomstfamilien (Fabaceae) som blir 
opptil 50 cm høy. Belgen inneholder to eller tre 
erter. Kikerter vokser i subtropisk eller tropisk 
klima med mye nedbør (> 400 mm i året), og 
dyrkes særlig i middelhavsområdet, det vestlige 
Asia og India. I det sørøstlige Tyrkia finner man 
Cicer reticulatum, en eldre, viltvoksende slektning 
av kikerten. 
 
CHICKWEED: Vassarve (Stellaria media), ettårig 
plante, én av 13 arter i gruppen stjerneblomster 
(Stellaria) innen nellikfamilien (Caryophyllaceae) 
som omfatter ca. 1 750 arter fordelt på 88 
planteslekter. Planten er krypende, 10 - 15 cm 
høy. 
 
CHICLERO ULCER: Se: Leishmaniosis. 
 
CHICLERO'S EAR: Kronisk sårdannelse i de 
ytre deler av øret, forårsaket av Leishmania 
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mexicana. Utbredt i Mellom-Amerika og i Ama-
sonas regionen. 
 
CHICORY: Sikori (Cichorium intybus), flerårig urt 
som blir ca. 1 m høy og som var opprinnelig 
viltvoksende i Europa. Sikori kan finnes i Norge 
som ugress langs veier og stier, på avfallsplasser 
og tørre engbakker nordover til Trøndelag, men 
er ikke vanlig som viltvoksende plante. Sikori er 
en gammel kulturplante som har vært brukt både 
som mat og medisin; til droger ble primært roten 
benyttet (Cichorii radix), enkelte ganger hele 
urten (Cichorii folia et radix). Roten ble anvendt 
som et mageregulerende middel, og mot 
vatersott og som medisin ved sykdommer i lever 
og milt. Plantesaften ble anvendt mot diaré, og 
blad og blomster ble brukt som plaster på byller 
og betente sår, samt podagra. I Norden er sikori 
nevnt i legeskrifter tilbake til 1400-tallet.  
 
CHIGGER: Jordmidd, rovmidd i familien Trombi-
culidae. Noen arter biter mennesket og kan 
overføre sykdommer (som f.eks. tyfus). 
 
CHIGOE FLEA (Chigger flea, Jigger flea, 
Sandflea): Sandloppe, arten Tunga penetrans i 
familien Tungidae. Larven til insektet trenger inn 
under huden, særlig under føttene og mellom 
tærne på mennesket, og skaper sterk hud-
irritasjon. Arten er spesielt utbredt i Afrika. 
 
CHIKUNGUNYA FEVER: Akutt infeksiøs sykdom 
på mennesket som skyldes et Alphavirus og som 
overføres gjennom mygg (Aedes spp.). Epi-
demier opptrer i Afrika, India og Sør-øst Asia. 
Ville primater kan opptre som et infeksjons-
reservoar. 
 
CHILD: (1) Barn, unge, mindreårig, person 
mellom fødsel og pupertet; person som ikke er 
(kjønns)moden eller nådd myndighetsalder. 
Childhood, barndom; (2) Baby, spebarn; ufødt 
barn, foster; (3) Barnslig, barnaktig, umoden; (4) 
Person som har en bestemt person til far; (5) 
Etterkommer, medlem av en spesiell slekt, 
stamme eller tribe (descendant); (6) Individ som 
er sterkt påvirket av en spesiell tidsalder, forhold, 
sted eller person. 
 
CHILL: (1) (Lett) forkjølelse; (2) Sval, kjølig; 
moderat kulde (Se: Cold); (3) Følelse av kulde, 
kjølighet, ofte medførende skjelving og blekhet; 

(4) Kuldegysning, nummende, skjelvende følelse 
av frykt, redsel (shiver, shudder); (5) Reduksjon 
eller tap av entusiasme, glede; varme følelser.  
 
CHILLING: (1) Kjøling, eksponering av planter til 
lave temperaturer; (2) Alvorlig frykt, skremmende; 
opprørende, sjokkerende. 
 
CHILLY: (1) Kjølig, kalt, ubehagelig; følelse av 
kulde i omgivelsene og/eller kroppen (Se: Cold); 
(2) Plutselig og sterk følelse av frykt, fare; (3) 
Fjern, kald og behersket; uvennelig; (4) Uen-
tusiastisk.    
 
CHILO-: Prefiks som betyr leppe. 
 
CHIMERA (Chimaera): (1) Fantasifoster; (2) 
Innen zoologi, kimære, individ som består av 
celler eller vev fra to eller flere genetisk for-
skjellige opphav, noe som kan skyldes 
(nukleotid)mutuasjoner feil i kromosomsegre-
geringen eller oppstått hos planter, gjennom 
poding (podningsbastarder) eller transplanta-
sjoner. I de fleste tilfeller er termen kimærer 
benyttet for planter, sjelden for dyr. Når det 
gjelder planter klassifiseres kimærer etter sitt 
opphav, f.eks. gjennom spontane mutasjoner, 
induserte mutasjoner, poding, strukturer eller 
adferd (Se: Genetic mosaic); (3) Innen zoologi, 
arter innen Holocephalii (helhodene), en under-
klasse av bruskfisk som består av én orden 
Chimaeriformes (en norsk art er havmus); (4) 
Innen kjemi, molekyl som består av to distinkte 
typer, f.eks. en DNA-RNA kimære.  
 
CHIMERIC DNA (Hybrid DNA, Recombinant 
DNA): Kimærisk DNA, rekombinant DNA molekyl 
som inneholder sekvenser fra mer enn én 
organisme. Se: Hybrid DNA og Recombinant 
DNA. 
 
CHIMERIC GENE: Kimærisk gen, kunstig gen 
som er produsert gjennom å forene DNA sek-
venser fra forskjellige kilder. Se: Mosaic gene. 
 
CHIMERIC PLASMID: Kimærisk plasmid, plas-
mid som inneholder et klonet DNA fragment, dvs. 
er dannet gjennom kloningsteknikker med 
nukleinsyrer som stammer fra organismer som 
normalt ikke vil kunne utveksle genetisk infor-
masjon. 
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CHIMERISM: Kimærisme, tilstanden å være en 
kimære, dvs. et sammensatt dyr slik at vevet 
består av forskjellige genotyper (termen stammer 
fra gresk mytologi). 
 
CHIMNOCHLOROUS: Som lever over vinteren 
(planter med tynne blader). 
 
CHIMNOPHILOUS: Det å leve og trives under 
vinterforhold; planter som har sin maksimale 
utvikling vinterstid. 
 
CHIMNOPELAGIC: Marine dyphavsorganismer 
som finnes i overflatelagene kun om vinteren. 
 
CHIMOUS: Vinter, med referanse til vinter eller 
kalde klimabetingelser. 
 
CHIMPANZEE (Chimps): Chimpanse, sjim-
panse, vanlig sjimpanse (Pan troglogytes), den 
andre arten i slekten kalles bonobo (Pan 
paniscus). Sammen med gorilla er disse de to 
eneste nålevende arter i Afrika av de store 
apene. Begge artene lever i Kongos jungel, 
vanlig sjimpanse nord for Kongo floden, bonobo 
sør for Kongo floden. Se: Catarrhini. 
 
CHIN: Hake. 
 
CHINE: Ryggrad, ryggstykke, kam. 
 
CHINESE LIVER FLUKE DISEASE: Se: 
Clonorchiosis. 
 
CHIONOPHILOUS: Det å leve og trives i 
snødekte landskaper. Chionophile, enhver organ-
isme (dyr, planter, sopp, etc.) som lever og trives 
under kalde vinterbetingelser pga. spesialiserte 
tilpasninger. Se: Chionophobous. 
 
CHIONOPHOBOUS: Som er intolerant eller har 
lav toleranse for snødekte omgivelser og kalde 
vinterbetingelser. Se: Chionophilous. 
 
CHIONOPHYTES: Chionofytter, planter som er 
tilpasset til å kunne leve i eller under snøen. 
 
CHIPPING: De første spor av brister i skallet på 
fugleegg før klekkingen. Kyllingen bruker nebbets 
eggtann for å bryte gjennom eggskallet. 
 
CHIRAGRA: Smerter i hånden. 

CHIRALITY: Egenskapen innen kjemi, fysikk og 
matematikk da objekter eller enheter opptrer som 
speilbilder av hverandre, men kan ikke plasseres 
oppå hverandre (en venstre- og en høyredreid 
strukturell form). Enantiomer er én av et par 
kjemiske forbindelser (stereoisomerer) som har 
en speilbilde-relasjon til hverandre, og roterer 
planet for polarisert lys tilsvarende, men i 
motsatte retninger).  
 
CHIRO-: Prefiks som betyr hånd. (Orden Chir-
optera omfatter flaggermusene.) 
 
CHIRONYM: Se: Cheironym. 
 
CHIROPLASTY: Plastisk kirurgi i hånden.  
 
CHIROPTEROPHILOUS: Det å bli pollinert, be-
støvet, av flaggermus. 
 
CHIROSPASM: Skrivekrampe, smertefulle spas-
miske muskelkontrasjoner i hånden. 
 
CHI-SQUARED (X²) TEST: Chi-kvadrat test, 
statistisk test (goodness- of-fit) for å måle 
signifikansen i forskjellene mellom observerte og 
teoretiske frekvenser i et datasett. Det er 
sannsynligheten for tilfeldigheter i et datasett som 
beregnes. Med andre ord, om forskjeller mellom 
et sett av observerte frekvenser er større enn de 
som kan forventes ut fra ren sjanse (eller på 
basis av en spesiell hypotese), hvis settene var 
tilfeldig utvalgt fra en enkelt stor populasjon. 
 
CHITIN: Kitin, komplekst, strukturelt og hardt 
polysakkarid (karbohydrat polymer; nitrogen-
holdig karbohydrat med høy molekylvekt, opp-
bygget av N-acetyl-D-glykosamin) som er hoved-
komponenten (sammen med protein) i det ytre 
skjelettet (exoskeleton) hos f.eks. alle leddyrene 
(Arthropoda) og i celleveggen hos sopp. Kitin 
forekommer også i f.eks. raspetungen (radulaen) 
hos mange bløtdyr, nebbet hos blekkspruter eller 
i kutikulaen (overhuden) hos andre dyregrupper. 
Kitin er strukturelt likt cellulose. Se: Sclerotin. 
 
CHITINASE: Kitinase, enzym som katalyserer 
hydrolysen av kitin i celleveggene hos sopp og i 
det ytre skjelettet hos insekter og andre leddyr.  
 
CHITINIZATION: Prosessen å avsette kitin, eller 
bli kitinisert. Chitinogenous, som sekrerer kitin. 
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CHITINOLYTIC: Kitinolytisk, det å være i stand til 
å nedbryte kitin. Se: Chitin. 
 
CHITINOUS: Som består av kitin eller som ligner 
kitin, en fargeløs, hard og amorf substans. 
 
CHITINOVORE: Mikroorgansimer som kan for-
døye kitin. 
 
CHITTY HYPOTHESIS: Se: Polymorphic be-
haviour hypothesis. 
 
CHIVES: Gressløk, grasløk (Allium schoeno-
prasum), urt med mild løkaktig smak som brukes 
til matlaging. 
 
CHL: Forkortelse for: Klorofyll.  
 
CHLAMY-: Prefiks som betyr kloakk. 
 
CHLAMYDIOSIS (Ornithosis, Parrot fever, 
Psittacosis): Klamydiose, akutte infeksiøse 
sykdommer som primært infiserer fugler (avian 
chlamydiosis; AC), men som også kan overføres 
til mennesket. Sykdommen skyldes arter i slekten 
Chlamydia. Slekten omfatter en stor gruppe av 
obligate, intracellulære parasitter som er nært 
relatert til Gram-negative bakterier. De ble 
engang betraktet som virus pga. sin lille størrelse 
(0,3 µm), ubevegelighet og intracellulære 
tilholdssted. Chlamydia psittaci gir papagøyesyke 
(psittacose) hos mennesket, hos fugl, fuglesjuke 
(ornithose). Parasitten forekommer bl.a. i 
avføringen, sekresjonene fra nesehulen og i 
fjærstøvet. Mennesket blir infisert gjennom å 
inhalere støv fra infiserte fugler, men person til 
person smitte er også kjent. Inkubasjonstiden er 
4 - 15 dager. Sykdommen kan være mild og ligne 
influensa, men også fatal der dødsraten kan nå 
ca. 20 % i ubehandlede tilfeller. Hos fugl 
forårsaker parasitten vanligvis bare en mild eller 
asymptomatisk infeksjon, men den kan også hos 
fugl være fatal. C. trachomatis hos mennesket 
overføres seksuelt mellom mennesker eller 
mekanisk via infiserte fingre med sekresjoner fra 
øye, nese og hals fra infiserte individer (nyfødte 
kan infiseres ved fødselen) og gi sykdommer i 
genitaliene (lymphogranuloma venereum, LGV) 
eller øyne noe som kan medføre blindhet (Se: 
Trachoma). 
 
CHLAMYDO-: Prefiks som betyr kloakk.  

CHLAMYDOSPORE: Klamydospore, tykkvegget 
hvilespore hos enkelte sopp. 
 
CHLEDIUM: Kledium, plantesamfunn på udyrk-
ede områder, avfallshauger. 
 
CHLEDOPHILOUS (Chomophilous): Det og 
leve og trives på uoppdyrkede områder og 
avfallshauger. 
 
CHLEDOPHYTE: Kledofytt, plante som vokser 
på avfallshauger. Se: Chomophyte. 
 
CHLORAMINE: Kloramin, nitrogenholdige klor-
forbindelser som benyttes til desinfeksjon av bl.a. 
drikkevann. Kloramin dannes først når ammon-
iakk og deretter klor, doseres til vannet. Den 
øyeblikkelige desinfiserende virkning av kloramin 
er mindre enn av klor, men fordi kloramin er mer 
stabil oppnås til gjengjeld en langtidseffekt. 
 
CHLORINATED HYDROCARBONS: Klorerte 
hydrokarboner, én av tre hovedgrupper av 
syntetiske kontakt-insekticider som omfatter 
f.eks. DDT, Aldrin, Endrin, Benxen hexaklorid, 
Dieldrin og Endosulfan som kan konsentrere 
organisk klor meget sterkt (10 000 ganger). Som 
giftstoffer mot insekter og dyr, virker de gjennom 
det sentrale nervesystemet. Men de blir også 
konsentrerte i fettvev og kan derigjennom 
infiltrere virveldyrs hjerte og lever. Hos fisk kan 
de forhindre oksygenopptaket, mens de hos 
planter kan reduserer fotosyntesen. De er farlige 
for våre økosystemer spesielt gjennom sin 
anriking i næringskjeden i organismer som de 
ikke var myntet på, da de er meget stabile. De 
kan også bli spredt gjennom å fordampe sammen 
med vannet, eller å feste seg på støvpartikler og 
slik bli spredt vidt omkring i atmosfæren.  
 
CHLORINATION: (1) Kjemisk reaksjon der et 
kloratom innlemmes i en substans; (2) Klorering, 
behandling av vann for desinfeksjon. 
 
CHLORINE: Klor (Cl), ett av halogen grunn-
stoffene (atomnummer 17) med atommasse (u) 
35,453, smeltepunkt -100,98oC og kokepunkt -
34,6oC. Klor reagerer direkte med mange grunn-
stoffer og substanser og er en sterk oksiderende 
agens, og korroderer f.eks. jern. Klorgass 
(chlorine gas) som er klor i molekylær form (Cl2), 
er en gulgrønn, giftig gass med en stikkende 

https://no.wikipedia.org/wiki/Urt
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irriterende lukt som er skadelig for lungene og 
respirasjonssystemet da klorgassen ødelegger 
de mukøse membranene i luftveiene (noe som 
kan motvirkes ved å inhalere ammoniakk eller 
alkoholgass). En oppløsning av klorgass i vann 
kalles klorvann (chlorine water). Klor benyttes i 
stor utstrekning ved tilvirkning av en rekke 
organiske kjemikalier som karbontetraklorid, 
halogenerte fluorkarboner, kloroform, pesticider, 
PVC, løsningsmidler, blekestoffer og drivstoff på 
trykkluftsflasker. Klor forekommer i naturen som 
natriumklorid (NaCl), den vanligste natrium-
forbindelsen som forekommer og da spesielt i 
sjøvann. Klor benyttes mye innen vann-
behandling (klorering), primært som et desin-
feksjonsmiddel i form av natriumhypokloritt 
(NaOCl) og kalsiumhypokloritt (kalsiumklorat(I), 
Ca(OCl2), et hvitt stoff som fremstilles ved å lede 
klor inn i kalkmelk under avkjøling, og som er 
sterkt blekende, desinfiserende og oksiderende 
da hypoklorittet (OCl-) er et kraftig oksidasjons-
middel som ved innvirkning av syrer avgir klor. 
Klorkalk (bleaching powder, chlorinated lime), et 
pulver, fremstilles ved at man leder klorgass ned i 
oppslemmet, lesket kalk (kalsiumhydroksid, 
Ca(OH2)), og benyttes bl.a. til klorering og 
desinfeksjon av drikkevann. Klordioksid (chlorine 
dioksid, ClO2) er en gul giftig gass som lukter klor 
og er normalt mer effektiv enn klor for oksidasjon 
av fenoler og visse andre stoffer som setter lukt 
og smak på vann. Klorfenoler (chlorophenols) er 
en gruppe aromatiske forbindelser som bl.a. 
oppstår ved klorering av fenolholdig vann, og 
som gir lukt- og smaksulemper selv i meget små 
konsentrasjoner. 
 
CHLORINITY: Et mål på klorinnholdet i vann, 
spesielt sjøvann, oppgitt i gram per kilogram eller 
deler per tusen (promille) etter at brom og jod er 
erstattet av klorider. (Chlorinity defineres for-
skjellig.) 
 
CHLORO-: Prefiks som betyr grønn. 
 
CHLOROFLUOROCARBON (CFC): Klorfluor-
karbon (KFK), en klasse av luktfrie, ikke-giftige 
kjemikalier brukt som løsningsstoffer, drivgass i 
aerosol bokser, kjølestoff i kjøle- og fryseskap, i 
lufttemperaturreguleringsanlegg og under pro-
duksjonen av isoporbokser. KFK er substanser 
der noen eller alle hydrogenatomene i et 
hydrokarbon er erstattet av klor- eller fluoratomer. 

Da de fleste slike forbindelser er kjemisk stabile 
(inerte) ved høye temperaturer, har de fått som 
nevnt, vid anvendelse. KFK vil imidlertid pga. 
sine reaktive egenskaper, diffundere uforandret til 
den øvre atmosfæren der de nedbrytes ved hjelp 
av fotokjemiske reaksjoner. Slik frigjort KFK på 
grunn av den ultrafiolette strålingen i stratos-
færen, brytes ned til kloratomer som ikke kan 
eksistere uavhengig av andre stoffer og derfor vil 
angripe ozon (O3) med destruksjon av ozon laget 
som resultat. KFK har en levetid i atmosfæren på 
mer enn 100 år. Nedbrytningen skjer i henhold til 
følgende reaksjon (mht. triklorfluorometan): 

CFCl3  ultrafiolett stråling  CFCl2 + Cl.. 
Kloratomet er ekstremt reaktivt der hvert kloratom 
kan ødelegge 100 000 ozon molekyler før det 
fjernes fra atmosfæren gjennom en reaksjon med 

metan under dannelse av saltsyre (Cl + CH4  
HCl + CH3). Mengden klor i atmosfæren antas å 
være 3 deler per milliard (ppb), mens man ønsker 
det redusert til 2 deler per milliard. Ved Antarktisk 
forekommer andre kjemiske prosesser der 
uorganiske klorforbindelser (HCL, klornitrat) kan 
omformes og danne Cl- og ClO som kan angripe 
ozon. Disse stoffenes relative uløselighet i vann 
og lange opphold i atmosfæren da de er kjemisk 
og biologisk lite reaktive, gjør at slike stoffer som 
havner i atmosfæren i dag vil kunne påvirke ozon 
laget langt inn i neste århundre.  
 
CHLOROPHENOLS: Klorfenoler, en hoved-
gruppe av klorenerte hydrokarboner, pesticider 
og biocider som benyttes mye innen preservering 
av treverk og tekstiler (som ikke er laget av ull). 
Klorfenolene virker som pesticider gjennom å 
inhibere respirasjonen og energimetabolismen 
hos mikroorganismer. De er giftige for mennesket 
i verdier > 40ppm, for fisk > 1ppm, men deres 
økologiske effekter er lite kjente. 
 
CHLOROPHYLL (CHL): Klorofyll, fotosyntetisk 
pigment som finnes på innsiden av kloroplastene 
hos alle fotosyntetiserende organismer, dvs. 
nesten alle høyere planter, alger, fytoplankton 
(og noen bakterier og protozoer) og som er 
ansvarlig for plantenes grønnfarge (reflekterer 
det grønne lyset) og for absorbsjonen av deler av 
det synlige lyset. Klorofyll molekylene er stedet 
for fotosyntesen der lysenergien fanges inn og 
katalyserer kombinasjonen av CO2 og vann 
under dannelse av karbohydrater. Det mest 
vanlige klorofyll, er klorofyll a som forekommer i 
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alle autotrofe planter, klorofyll b forekommer i 
landplantene. Klorofyll c og d forekommer kun i 
visse grupper av alger. Klorofyll absorberer 
spesielt den røde og blåfiolette delen av lyset, 
men reflekterer grønt som altså gir som nevnt, 
plantene deres karakteristiske grønne farge. Alle 
former for klorofyll er organiske ringstrukturer 
som inneholder magnesium atomer, dvs de 
utgjør magnesium-inneholdende porphyriner, 
kjemisk relatert til cytokrom og hemoglobin, men 
med magnesium istedenfor jern som den reaktive 
delen av molekylet). Klorofyllet befinner seg inni 
kloroplastene (plastidene) som forekommer i et 
meget høyt antall, spesielt i bladene. Se: Chloro-
plast, Photosynthesis og Primary production. 
 
CHLOROPLAST: Kloroplast, grønne fotosyn-
tetiske strukturer hos planter som inneholder det 
grønne pigmentet klorofyll og som er det sted 
fotosyntesen finner sted i de eykaryotiske 
cellene; membranbundne intracellulære organ-
eller som inneholder klorofyll a og b og som 
representerer de fotosyntetiske plastidene hos 
planter (og enkelte protister). Disse dobbelt mem-
branbundne selv-reproduserende organellene, er 
senter for biosyntesen av klorofyll, visse proteiner 
og lipider da de er i stand til lysavhengig 
fotofosforylering og fotosyntetisk CO2-fiksering. 
Kloroplastene er variable i størrelse (diameter 3 -
10 µm), sfæriske til ovale (bikonvekse) og 
inneholder ca. 56 % proteiner, 32 % lipider og 8 
% klorofyll. Når en proplastid når en størrelse på 
omkring 1 µm, vil den indre membranen buktes 
inn og danne lameller som differensieres og 
utvikler seg videre under påvirkning av lys. De 
opptrer kun i de fotosyntetiske eukaryote 
organismene (grønne planter), ikke i foto-
syntetiske bakterier og blågrønnbakterier (blå-
grønnalger). Hos landplanter finnes opptil 500 
kloroplaster i én celle. Kloroplastene inneholder 
ribosomer (en unik klasse av 70S ribosomer som 
danner polysomer og som er forskjellig fra 80 S 
partiklene som finnes i cytoplasmaet rundt) og 
tallrike sirkulære dobbelttrådete DNA molekyler. 
DNAet koder for rRNA, tRNA og et stort antall 
proteiner. Det protein-syntetiserende maskineriet 
hos kloroplastene, ligner det som finnes hos 
prokaryotene. Det er antatt at kloroplastene 
stammer fra prokaryotiske organismer (amøboide 
proplastider med dobbeltmembraner) som 
invaderte (infiserte) heterotrofe eukaryotiske 
celler tidlig under evolusjonen, for senere å ha 

utviklet seg sammen med disse. Men som for 
mitokondriene, koder ikke deres eget DNA for 
alle deres proteiner (ca. 1/3 av de 50 - 55 protein-
typene som finnes i ribosomene). Etioplaster er 
kloroplaster som ikke har vært eksponert for 
sollys. I kromoplaster syntetiseres og lagres 
pigment. I de fargeløse leukoplastene dannes 
terpener som recin, eller de kan utvikle seg til 
amyloplaster (for stivelseslagring), elaioplaster 
(for fettlagring) eller proteinoplaster (for lagring 
og modifisering av proteiner) og statolitter for å 
detektere gravitasjonen, tyngdekrtaften. Se: 
Chlorophyll, Chloroplast DNA, Mitochondrion og 
Recin. 
 
CHLOROPLAST DNA (ctDNA): Kloroplast DNA, 
det genetiske materialet i kloroplastene. ctDNA 
omfatter dobbelttrådet, kovalent bundet, sirku-
lært lukkete molekyler, 37 - 62 µm lange og med 
en molekylstørrelse på ca. 120 - 180 kb. 
Kloroplast DNA koder for ca. 50 polypeptider i 
tillegg til ribosomale proteiner, alt ribosomalt 
RNA, og antas det, alt tRNA. Molekylene viser en 
stor grad av strukturell homogenitet. Hver 
kloroplast inneholder ca. 20 kopier av det sirku-
lære DNA molekyl. Kloroplast DNA-sekvenser er 
funnet i kjernen og i mitokondrier (Se: Promi-
scuous DNA). Se: Chloroplast og Plastid DNA. 
 
CHLOROPLAST GENOME: Kloroplast genom, 
det sirkulære genom hos kloroplastene. Se: 
Chloroplast DNA. 
 
CHLOROSIS: (1) Bleksott, anemi forårsaket av 
jernmangel som gjør huden blek; (2) Tap av den 
normale grønnfargen i plantenes blad forårsaket 
av jernmangel i kalkrik jord, sykdommer eller 
mangel på lys. 
 
CHOAN- (Choano-): Prefiks som betyr tunnel. 
Choana, trakt-formet. 
 
CHOCHLODESMA: Skall med bånd. 
 
CHOCHIN-CHINA DIARRHOEA: Se: Strongylo-
idosis. 
 
CHOICE TEST: Innen etologi, valgtest, en 
metode for å bestemme dyrs læreevne, sosiale 
preferanser og evne til å diskriminere mellom 
fenomener og forskjellige stimuli. 
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CHOLEMESIS: Tilstedeværelsen av galle i opp-
kast. 
 
CHOLER: (1) Galle; (2) Sinne. 
 
CHOLERA (Asiatic cholera): Kolera, akutt 
infeksiøs form for tarmbetennelse (gastro-
enteritis) hos mennesket pga. av et enterotoksin 
produsert av den Gram-negative bakterien Vibrio 
cholerae (biotypene cholerae eller eltor) som kun 
infiserer mennesket. Smitter via den fekal-orale 
ruten, vanligvis fra infisert og forurenset mat eller 
vann (avløpsvann) kontaminert av avføring, 
ekskrementer, fra infiserte individer. Direkte 
infeksjon fra person til person er sjelden. 
Bakterien formerer seg i tynntarmen; toksinet 
virker på tarmcellene slik at det oppstår et kraftig 
vann- og elektrolytttap. Sykdommens farlighet 
avgjøres spesielt av mengde bakterier spist. 
Kolera har den korteste inkubasjonstiden av alle 
infeksjonssykdommene da symptomene kan 
oppstå etter få timer. En enkelt infisert person 
kan skape en epidemi i et område. Senter for 
infeksjon har vært deltaområdene ved Ganges, 
Brahmaputra og Irrawaddy. Fra disse endemiske 
foci sprer sykdommen seg fra land til land, 
kontinent til kontinent, fra tid til annen. Seks 
pandemier har spredt seg siden 1800. I 1991 
oppsto en alvorlig epidemi i Amerika, med de 
første tilfellene i Peru. Ved slutten av det året var 
ca. 400 000 tilfeller rapportert og ca. 4 000 døde. 
Forbedringer av vannavløpssystemet og klorering 
av drikkevannet før det benyttes, kan redusere 
antall epidemier av kolera. Men til stadighet 
oppleves kolera utbrudd diverse steder i verden, 
gjerne i forbindelse med elendige santitære 
forhold, naturkatastrofer eller menneskeskapte 
befolkningskriser. Se: Diseases of civilization. 
 
CHOLESTEROL: Kolesterol, det mest utbredte 
og viktigste sterol i dyr (forekommer også hos en 
del høyere planter og alger) der det fungerer som 
forsterker av cellemembranene. Kolesterol stam-
mer fra acetyl coenzym A (endogent, laget i 
leveren) eller fra mat (eksogent, absorbert 
gjennom tarmen), og er utgangspunktet for 
dannelsen av flere steroide hormoner som f.eks. 
adrenokortikoide (adrenocorticoide) hormoner, 
kjønnshormoner og gallesalter. Kolesterol kan 
som nevnt dannes i leveren eller inntas gjennom 
tarmen fra mat, som egg, smør og kjøtt. 
Kolesterol utgjør den prinsipielle delen av 

blodplasma, lipoproteinene og lipid-protein kom-
pleksene som danner cellemembranene hos dyr. 
Derivatet 7-dehydrokolesterol omdannes til 
vitamin D3 ved påvirkning av sollys på huden. 
Høye nivåer av kolesterol i blodet er antatt å 
bidra til utviklingen av arteriosklerose, en 
fellesbetengnelse for en gruppe lidelser (tre 
typer) i arteriesystemet som medfører fortykkelse 
av karveggene, tilstopninger og tap av elastisitet. 
Se: Sterol. 
 
CHOMOPHILOUS: Se: Chledophilous.  
 
CHOMOPHYTE: Chomofytt, plante som lever i 
detritus og organiskt avfall. Se: Detritus og Litter. 
 
CHONDR- (Chondro-): Prefiks som betyr brusk. 
 
CHONDRIAMONE: Kondriamon, genomet i mito-
kondriene. 
 
CHONDRIN: Gelatinøst protein-karbohydrat kom-
pleks tilstede i brusk. 
 
CHONDRIOID: Se: Mesosome. 
 
CHONDRIOKINESIS: Kondriokinese, reproduk-
sjonen av mitokondriene og fordelingen av disse 
under mitosen og meiosen. 
 
CHONDRIOLYSIS: Nedbrytningen av mitokon-
drier i cellen. 
 
CHONDRIOME (Condrioma): (1) Kondriom, det 
totale antall mitokondrier i en celle; (2) Kondriom, 
alt arvestoff lokalisert i mitokondriene (mitokon-
driens genom). Se: Cytoplasmon og Plastom. 
 
CHONDRIOSOME: Se: Mitochondrium. 
 
CHONDROID: Som ligner brusk. 
 
CHORD (Chorda): Bånd, streng; nerve eller 
filament. Se: Chordata. 
 
CHORDATA: Chordata, en dyrerekke (phylum) 
som omfatter de organismene som er bilateralt 
symmetriske, har ekte kroppshule og der 
embryoet har et stadium med en dorsal streng av 
fleksibelt vev (notocord; som erstattes av et 
kranium og en virvelsøyle hos de høyerestående 
chordatene), gjelleåpninger, en hul nervestreng 
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(ryggmarg) og en postanal hale. Virveldyrene 
(Vertebrata) er en underrekke i dyrerekken 
Chordata (i et av klassifikasjonssystemene), som 
omfatter tre grupper: (a) Lansettfiskene (Ce-
phalocordata), (b) sekkedyrene (kappedyrene/-
tunikatene) (Urochordata, Tunicata), og (c) 
virveldyrene (Vertebrata, Craniata), dvs. fisk, 
amfibier, fugl og pattedyr (som mennesket). Se: 
Animalia og Vertebrate. 
 
CHORDATE: Chordat, av, relatert til eller et 
medlem av dyrerekken Chordata. Se: Chordata.  
 
CHORDO-: Prefiks som betyr streng, snor, 
hyssing. 
 
CHORE: (1) Arbeid, plikt, rutineoppgave som må 
gjøres, men som er kjedelig eller ubehagelig; (2) 
Hverdagsrutine, arbeid som gjøres daglig; (3) 
Vanskelig, ubehagelig eller trist sak; (4) Et 
område der de geografiske eller miljømessige 
betingelser er i harmoni (Se: Biochore).   
 
CHOREA: Uregelmessighet karakterisert ved 
ufrivillige, spasmiske bevegelser i ansiktet eller i 
lemmene.  
 
CHORION: Chorion, den ytterste av hinnene 
(membranene) som omgir fosteret (embryoet) 
hos pattedyr, reptiler og fugler. Chorion og 
amnion utgjør tilsammen fosterhinnen (amniotic 
sac). Se: Amnion. 
 
CHORIONIC GONADOTROPIN: Hormon som 
stimulerer produksjonen av progesteron, og som 
produseres av placenta og utgjør det hormonet 
som benyttes ved graviditetstester. Se: Placenta. 
 
CHOROLOGY (Biogeography): (1) Korologi, 
studiet av den romlige fordeling (utbredelse) av 
organismer, dyr eller planter, på jorden med 
tanke på arten eller andre spesifiserte grupper 
(Se: Biogeography, Phytogeography og Zoogeo-
graphy); (2) Studiet av årsaksammenhengene 
mellom geografiske fenomener innen en region. 
 
CHRORONOMIC: Refererer til de ytre påvirk-
ninger på et dyr slik som det geografiske eller 
regionale miljøet. Se: Autonomic. 
 
CHOROTOBIONTIC: Se: Graminicolous. 
 

CHOROTYPE: En lokal type. Se: Type. 
 
-CHOROUS: Suffiks som betyr å bli spredt. 
Spredningsmåtene basert på en rekke forskjellige 
metoder eller agenser antydes gjennom prefikset, 
f.eks.: Aerochorous, androchorous, anemochor-
ous, anthropochorous, autochorous, barachor-
ous, blastochorous, bolochorous, brotichorous, 
clitochorous, crystallochorous, endozoochorous, 
entomochoric, gynochoric, hydrochoric, myrme-
cochorous, saurochorous, synzoochorous og 
zoochorous. 
 
CHORUSING: Se: Communal song. 
 
CHREOD: Stabil utvikling, stabil retning av foran-
dringer over tid. 
 
CHRESARD: Den delen av den totale mengde 
vann i jorden som er tilgjengelig for plantene. Se: 
Echard, Field capacity og Holard. 
 
CHROM- (Chromo-, Chromato-): Prefiks som 
betyr farge. Chroma, fargetonene eller farge-
metningen i motsetning til hvit, svart eller grå. 
 
CHROMATIC: Kromatisk, i stand til og farges 
med kjemiske fargestoffer. 
 
CHROMATIC ABERRATION (Chromatism): 
Linsefeil, kromatisme, unormal farging; da 
refraksjonsindeksen i et lysbrytende medium av-
henger av bølgelengden, vil fokuseringspunktet i 
en linse variere avhengig av fargen til de 
innkommende lysstråler. Bildet fra et hvitt 
punktlys vil derfor bli noe uklart og fremstå farget.  
 
CHROMATID: Kromatid, én av de to identiske 
nukleoprotein-trådene av et enkelt replikerende 
kromosom etter at kromosomet er delt langs 
lengdeaksen, men holdt sammen av centro-
meren. Kromatidene dannes under den tidlige 
fasen av kjernedelingen og er først i nær 
assosiasjon med sitt «søsterkromatid», men 
adskilles senere under mitosens anafase når de 
beveger seg mot de motsatte cellepolene. Med 
andre ord representerer kromatidene de like 
(side-by-side) replikater (halvkromosomer) som 
dannes under kromosomfordoblingen mellom 
tidlig profase og metafase under mitosen (og 
mellom diploten og metafase II under meiosen). 
Etter dette stadium kalles kromatidene «datter-
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kromosomer» og er eksakt genetisk like med 
samme mengde DNA som i det opprinnelige 
kromosomet. Adskilles ikke kromatidene ved at 
centromeren deler seg, dannes polytene 
kromosomer. «Søsterkromatidene» er de to 
kromatidene som stammer fra ett og samme 
kromosom gjennom replikasjonen under inter-
fasen i motsetning til «ikke-søsterkromatidene» 
som stammer fra de homologe kromosomene. 
Normalt bærer kromatidene fra de homologe 
kromosomene, identisk genetisk informasjon (like 
koplingsgrupper, bortsett fra allel-forskjellene 
mellom ikke-søster kromatidene), og de er morfo-
logisk like. (Mitotiske kromatider er identiske, 
men meiotiske kromatider kan være forskjellige 
som et resultat av overkrysningen.) 
 
CHROMATID ABERRATION: Kromatid avvik, 
strukturelle forandringer i kromosomene 
(kromosom mutasjoner) som oppstår i den ene, 
men ikke i den andre kromatiden til et kromosom 
(til forskjell fra kromosom avvik, Se: Chromo-
some aberration). Disse feilene kan oppstå 
spontant eller induseres eksperimentelt gjennom 
mutagener under eller etter kromosom redubli-
seringen i løpet av interfasen.  
 
CHROMATID BREAK: Kromatid brudd, diskon-
tinuitet i bare én av de to kromatidene i et 
kromosom. Se: Chromatid. 
 
CHROMATID TETRAD: Kromatid tetrade, den 
bivalente enheten som dannes under den første 
meiotiske delingen og som da består av to 
parede kromosomer og derfor fire kromatider. Se: 
Chromatid. 
 
CHROMATIN: Kromatin, substansen som de 
eukaryotiske kromosomene består av, et celle-
materiale som er konsentrert i cellekjernen, rikt 
på nukleinsyrer og farges med basiske farge-
stoffer (f.eks.  haematoxylin). Kromatinet utgjør et 
kjemisk kompleks av kromosomale nukleinsyrer 
(DNA og RNA) og proteiner (histoner) som sam-
men danner et fibrøst nukleoprotein som både 
interfase kromosomene og de mitotiske og 
meiotiske kromosomene består av. (Termen 
kromatin benyttes også i en mer restriktiv mening 
for å beskrive det oppløste eller spredte 
nukleoprotein-materialet (eukromatinet) i kjernen 
under interfasen, til forskjell fra det kondenserte 
materialet (heterokromatinet) som danner dis-

krete kromosomer under mitosen og meiosen i 
den metabolsk aktive kjernen.) Kromatinet utgjør 
i vekt, halvt om halvt genom-DNA og kromo-
somalt protein (vesentlig histon), dessuten en 
varierende mengde kalt ikke-histone kromo-
somale proteiner og kromosomalt RNA. Kromatin 
er til stede i kjernen hos de fleste eukaryote celler 
og kan generelt oppdeles i to fraksjoner (under 
interfasen): (a) Heterokromatin (kondensert 
statisk kromatin, der nukleoprotein-fibrene er 
permanent (constitutive) eller fakultativt (facul-
tative) meget tett pakket, og som vanligvis er 
inaktivt under transkripsjonen), og (b) eukromatin 
(dynamisk kromatin, hvor fibrene er mindre tett 
pakket, og som representerer de regioner hvor 
gen-aktiviteter foregår). Den fundamentale 
byggestenen i eukaryotiske kromosomer, er 
nukleosomet, en strukturell enhet som består av 
en DNA lengde snodd rundt en kjerne av histoner 
lik en tråd vindet opp på en spole. (Hvert 
nukleosom består av 8 histon molekyler (to av 
H2A, H2B, H3 og H4) med 146 bp i en 1,75 
omdreining rundt histon (protein)kjernen. Det 
femte histonet (H1) samvirker i tillegg med en 20 
bp stor DNA sekvens (linker DNA) for å fullføre to 
DNA omdreininger rundt histon kjernen.) Nukleo-
somene har spesifikke bindingssteder for ikke-
histon proteinene (såkalt «High Mobility Group» 
(HMG) proteiner). Nukleosomene er arrangert og 
pakket på en slik måte at disse fremstår som de 
kondenserte og synlige kromosomene. Se: 
Nucleosome. 
 
CHROMATINOMERE: Kromatinomer, enhver av 
alle kromatin-underpartiklene som forekommer 
langs et kromatin fiber. Se: Nucleosome. 
 
CHROMATISM: Se: Chromatic aberration. 
 
CHROMATOGRAPHY: Kromatografi, forskjellige 
analytiske teknikker som prinsipielt benyttes for å 
adskille og identifisere komponentene i en 
blanding av væsker, gasser eller oppløste 
substanser, hvor molekyler eller ioner er fordelt 
mellom en stasjonær (fast form) og en 
kontinuerlig mobil (flytende eller gass form) fase. 
Den stasjonære fasen kan være et fast stoff 
(papir kromatografi), en væske eller gel i for-
skjellig form (søyle, lag eller film; ionevekslings-
kromatografi), mens den mobile fasen er enten 
en væske eller gass. Substansene blir separert 
primært på basis av adsorpsjonsegenskapene 
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og/eller løselighetsegenskapene hos de aktuelle 
stoffene. I gasskromatografi er den bevegelige 
fasen en gass og den stasjonære fasen enten en 
væske (gass-væske kromatografi) eller et fast 
stoff (gass-faststoffs kromatografi). I motsetning 
til elektroforese, er ikke forskjeller i det elektriske 
potensialet involvert. Kromatografi benyttes for å 
isolere, rense og identifisere molekyler eller 
ioner. Kromatogram (chromatogram) er det kartet 
som dannes av en kromatograf (chromatograph) 
eller gjennom en kromatografisk prosess. Se: 
Paper chromatograpy. 
 
CHROMATOID GRAINS: Korn, granuler, små 
partikler i protoplasmaet som farges tilsvarende 
kromatin. Se: Chromatin og Protoplasma.  
 
CHROMATOPHORE: (1) Kromatofor, enhver 
partikkel (ca. 15 nm) som kan isoleres fra 
fotosyntetiserende bakterier og som inneholder 
fotosyntetiske pigmenter og som forekommer 
spredt rundt i cytoplasmaet; (2) Kromatofor, en 
dyrecelle som inneholder pigmentkorn som 
gjennom utvidelse eller sammentrekning, kan få 
dyret til å forandre farge. Kromatoforer fore-
kommer hos mange virveldyr (for eksempel 
kameloner) og virvellløse dyr (for eksempel 
blekkspruter og krepsdyr). Melanoforer som 
inneholder melanin, er en vanlig type av slike 
kromatoforer.  
 
CHROMATOSOME: Kromatosom, resultatet av 
at ett molekyl lycin-rikt histon (H1, linker histone) 
binder seg til et nukleosom som inneholder et 
histon octamer og 166 bp av DNA. I kromatinet er 
kromatosomene adskilt fra sine naboer med en 0 
- 80 bp sekvens (linker) DNA der den nøyaktige 
lengden avhenger av kromatinkilden. Det trenges 
mange kromatosomer for å bygge opp ett gen. 
Se: Nucleosome. 
 
CHROMATOTROPISM: Kromatotropisme, orien-
terende respons på en lysstimulus av en spesiell 
frekvens (farge). Se: Tropism.   
 
CHROMIDIA: Chromidia, basofile fibriller i cyto-
plasmaet, sammensatt av deler både med og 
uten RNA. 
 
CHROMIDIOME: Chromodiom, det komplette 
sett av alle basofile celle elementer. 
 

CHROMIUM (Chrome): Krom (Cr), hardt sølv-
aktig hvitt grunnstoff med atomnummer 24, atom-
masse (u) 52, smeltepunkt 1 900oC og kokepunkt 
2 640oC. Krom utvinnes spesielt fra kromitt 
(FeCr2O4) og er stabilt. Krom brukes som et 
spesielt sølvskinnende dekke på andre metaller 
og i produksjonen av visse krom produkter i 
industrien, spesielt i stållegeringer. Krom er ikke 
giftig, men det forekommer vannløselige krom-
komponenter som kan irritere hud spesielt hos 
sensitive mennesker, samtidig som andre kan 
være giftige. Krom er et sporelement som er 
essensielt for fett og sukkermetabolismen og 
derfor viktig for nedbrytningen av blodsukkeret 
hos mennesket, men mangel på krom er uvanlig. 
Hvis krom mangel kan det føre til nedsatt 
utnyttelse av blodsukkeret. I våre matvarer 
forekommer krom først og fremst i skalldyr og 
kjøtt. Anbefalt dagsinntak for voksne er 50 - 200 

g. Se: Essential elements. 
 
CHROMOBLAST: En celle i embryoet som 
utvikler seg til en pigmentcelle. 
 
CHROMOCENTER: Kromosenter, enhver av de 
tett sammenkveilede kromosomene eller kromo-
som segmentene i kjernen under interfasen. 
 
CHROMOGEN: Fargeløs substans som er 
forløper til et pigment. Chromogenesis, farge-
produksjon. 
 
CHROMOGENIC: Pigment- eller fargeproduser-
ende; det motsatte er «achromogenic». 
 
CHROMOMERE: Kromomer, region på kromo-
somet av tettpakkede kromatid-fibre som danner 
et mørkt bånd; de lineært arrangerte, bønne-
formede kompakte segmentene (båndene) i både 
mitotisk og meiotisk profase I kromosomer, og i 
polytene kromosomer. Alterneringen av kromo-
merene og interkromomerene resulterer i kromo-
som spesifikke bånd som kan tjene til å 
differensiere mellom kromosomene i et kromo-
som sett. Det antas at kromomeren representerer 
en enhet under DNA fordoblingen (replikasjons-
enhet), kromosomoppkveilingen og ved RNA 
syntesen og den videre utvikling (transkrip-
sjonen). Kromomerene på tilsvarende steder på 
de homologe kromosomene hos mange organ-
ismer, pares under meiosen. 
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CHROMOMERE PATTERN: Kromomer møn-
steret, det lineære mønster av kromomerer i 
kromosomene. Se: Chromomere. 
 
CHROMOMERE SIZE GRADIENT: Fenomenet 
at kromomerene på begge sider av centromeren 
er størst og at størrelsen kontinuerlig avtar mot 
kromosom endene. Store kromomerer som 
inneholder mer DNA, replikerer senere og 
saktere enn de mindre. Se: Chromomere. 
 
CHROMONEMA: Kromonema, den sentrale 
kveilede tråden (filamentet) i et enkelt kromosom 
eller kromatid som kromomerene er knyttet til og 
som er relativt ukveilet i profasen, men som antar 
en kveil, spiralform, under metafasen. Se: 
Chromomere. 
 
CHROMOPHILIC (Chromaphilic): Som farges 
lett.  
 
CHROMOPHORE: Kromofor, gruppe atomer i et 
molekyl som har en umettet kjemisk gruppe 
(f.eks. C=C) som kan absorbere ultrafiolett lys, 
og som gir molekylet farge. For eksempel øyets 
staver i retina inneholder rhodopsin der retinal er 
kromoforen.  
 
CHROMOPLAST: Kromoplast, pigmentprodu-
serende plastider; organeller i planteceller som 
inneholder pigmenter og der det eneste pig-
mentet eller hovedpigmentet, er karotenoider 
(røde, gule eller oransje pigmenter; dvs. ikke 
grønt, klorofyll), eller ethvert pigmentert plastid. 
Se: Plastid. 
 
CHROMOPROTEIN: Sammensatt protein som 
inneholder et pigment, som hemoglobin eller 
hemicyanin.  
 
CHROMOSOMAL: Kromosomalt, som er relatert 
til kromosomenes struktur, innhold og funksjon. 
 
CHROMOSOMAL FISSION: Kromosomal fisjon, 
brudd i kromosom segmentene.  
 
CHROMOSOMAL FUSION: Kromosomal fusjon, 
gjenforeningen av tidligere uavhengige kromo-
som segmenter. 
 
CHROMOSOMAL INHERITANCE (Boveri-
Sutton chromosome theory, Mendelian inheri-

tance): Kromosomal arv; en samlende genetisk 
teori som identifiserer kromosomene som bærere 
av det arvelige materialet. Med andre ord, arv av 
genetisk informasjon skjer gjennom kromo-
somene i motsetning til ekstrakromosomalt. Se: 
Mendelian inheritance. 
 
CHROMOSOMAL INVERSION: Reversering 
(omsnuing) av den lineære orden genene har i et 
kromosom segment.  
 
CHROMOSOMAL INTERFERNCE: Se: Chiasma 
interference. 
 
CHROMOSOMAL MOSAIC: Kromosomal mosa-
ikk, individ som har minst to cellelinjer med 
forskjellig (numerisk eller strukturell) karyotype, 
og hvor forskjellen har oppstått fra én zygote 
etter befruktningen. 
 
CHROMOSOMAL MUTATION: Kromosomal 
mutasjon, en forandring i karyotypen, dvs. i 
struktur (Se: Translocation, Inversion, Aneuploidy 
og Polyploidy) eller i antall kromosomer. Se: 
Chromosome aberration. 
 
CHROMOSOMAL POLYMORPHISM: Kromo-
somal polymorfisme, polymorfisme basert på 
kromosom type og struktur; omfatter bl.a. kjønns-
kromosomene og kromosom inversjoner. Se: 
Polymorphism. 
 
CHROMOSOMAL PROTEIN: Kromosomalt prot-
ein, ethvert protein assosiert med eukaryotiske 
kromosomer. Se: Chromosome og Histone. 
 
CHROMOSOMAL PUFF: Se: Balbiani rings. 
 
CHROMOSOMAL RACE: Se: Cytological race. 
 
CHROMOSOMAL RNA: Kromosomalt RNA, 
RNA-transkripter av det kromosomale DNA; det 
komplementære RNA (cRNA) til spesifikke 
kromosomale DNA sekvenser som omfatter bl.a. 
de molekylære forløpere til mRNA, tRNA og 
rRNA. Se: mRNA, tRNA og rRNA. 
 
CHROMOSOMAL STERILITY: Kromosomal 
sterilitet, hybrid sterilitet som skyldes mangel på 
homologi mellom foreldrenes kromosomer. 
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CHROMOSOMAL STRUCTURAL CHANGE: 
Kromosomal strukturell forandring, forandringer i 
kromosomenes struktur, spontant eller indusert 
ved hjelp av mutagener. 
 
CHROMOSOME: Kromosom (farget legeme), 
lineær, mikroskopisk, fysisk diskret struktur i 
kjernen hos eukaryotiske dyr, protoktister og 
planter, og som inneholder genetisk materiale og 
som forekommer i et konstant antall spesifikk for 
den enkelte art. Eukaryotiske kromosomer består 
av DNA og kromatin (proteiner, hovedsakelig 
histoner og små mengder RNA; Se: Chromatin 
og Nucleosome), omgitt av en kjernemembran. 
Prokaryote kromosomer er enkle, sirkulære, 
inneholder ikke histoner (dvs. ikke kromatin) og 
mangler kjernemembran. Genene, de lineære 
sekvensene i DNA, bestemmer de individuelle 
karakteristikkene til organismen. En sekvens av 
koblete gener (Se: Linked genes) utgjør en såkalt 
koblingsgruppe (Se: Linkage group). Det tråd-
formede kromosomet kan betraktes som en 
organell inni cellekjernen og inneholder meste-
parten av cellens genetiske materiale, dvs. de 
nedarvbare karakteristikkene til individet og 
arten. Når kjernen ikke er i en delingsprosess, 
kan ikke kromosomene observeres i lysmikro-
skop. Men i første stadiet av kjernedelingen, 
kontraheres kromosomene og kan da lett farges 
og sees i mikroskop. Det er det kromosomale 
DNA som utgjør ryggraden i kromosomfibrene. 
Kromosomene som kun er synlige under 
celledelingen (meiosen og mitosen), er altså 
strukturen i cellene og organismen som er knyttet 
til arv. Generelt har eukaryotiske kromosomer 
tilnærmet like mengder DNA og histoner, en 
variabel mengde ikke-histon og en mindre 
mengde kromosomalt RNA (hos prokaryoter 
(bakterier) mangler «kromosomene» protein). I 
tillegg er det funnet lipider, polysakkarider og 
metallioner i kromosomene. Hvert kromosom har 
én centromer (en kromosom-region der 
spindelens mikrotubuler festes via kinetokoren 
under celledelingen), og noen inneholder en 
nukleolar organisasjonsenhet. Antall kromosomer 
per celle og deres morfologi og organisering, er 
organismespesifikke karakteristika. Forekommer 
det par av homologe kromosomer, kalles 
tilstanden diploid. Gametene er haploide, dvs. 
med kun ett kromosom av hvert par i kjernen. 
Termen kromosom brukes vanligvis også om 
DNA i mitokondrier og kloroplaster og om 

genomet i et DNA virus (men ikke om genom 
RNA i et RNA virus). Kromosomene hos eu-
karyoter (og prokaryoter) er essensielt involvert i 
to funksjoner: (a) Det som angår overføringen av 
den genetiske informasjonen fra celle til celle og 
fra generasjon til generasjon (delingsmekan-
ismen forsikrer at genetisk materiale ikke går tapt 
under delingen), og (b) det som angår den 
regulerte frigjøring og bruk av denne 
informasjonen til kontroll og utvikling av de 
cellulære funksjonene. De syntetiske aktiviter 
som er relatert til disse funksjoner, omfatter 
henholdsvis syntese av DNA og RNA. Kromo-
somene er selvfordoblende strukturer, men av 
forskjellig kompleksitet i prokaryoter og 
eukaryoter. Hos eukaryoter er DNA oppdelt i 
kromosomer med et gitt antall sett avhengig av 
art, og med en karakteristisk og kompleks 
struktur og evne til å produsere en fargereaksjon 
med basiske fargestoffer. Kromosomene gjen-
nomløper en karakteristisk adferd under kjerne-
delingene (mitosen og meiosen) og da spesielt 
uttrykt gjennom oppkveilingen. Differensieringen 
av de enkelte kromosomene i kromomerer, 
heterokromatin, eukromatin, sammensnøringer 
og oppkveiling, gir dem en karakteristisk lengde 
og båndmønster som er diagnostisk og gjør at 
man kan identifisere det enkelte kromosom i 
kromosomsettet. Replikerte kromosomer består 
av to kromatider som er de funksjonelle under-
enhetene av kromosomet. Hvert kromatid 
inneholder en enkel DNA dobbeltråd (dobbel-
helix) assosiert med kromosomale proteiner, og 
er oppkveilet langs hele kromosomlengden. 
Sekvenser av DNA som opptrer én (Se: Unique 
DNA) eller flere ganger (Se: Repetitive DNA), 
forekommer i en ordnet rekkefølge langs DNA 
dobbelttråden. Antall diploide (eventuelt poly-
ploide) kromosomer i kjernen hos eukaryoter, er 
konstant og et arts-spesifikt kjennetegn. Hvis ikke 
centromeren er på enden av kromosomet 
(telosentrisk kromosom), er hvert kromosom 
oppdelt av centromeren i to like (metasentrisk 
kromosom) eller ulike (acrosentrisk kromosom) 
kromosom armer. De forskjellige kromosomene i 
det arts-spesifikke kromosomsettet, bærer for-
skjellige koplingsgrupper (Se: Linkage group) og 
er ikke-homologe. De visuelt like medlemmene 
av et kromosompar, er imidlertid homologe 
(unntatt kjønnskromosomene), dvs. i diploide 
celler har hvert kromosom en strukturelt lik og 
homolog partner (forutsatt at det ikke finnes noen 
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større kromosom mutasjoner) som den kan pares 
med under meiosen (Se: Chromosome pairing). 
Generelt blir, som nevnt, kromosomene tettere 
pakket og synlige under mitosen og meiosen 
med funksjonelt distinkte regioner og karak-
teristisk morfologi. Mellom kjernedelingene, dvs. i 
interfasen, befinner kromosomene seg hos 
eukaryoter, som en spredt masse av 30 nm 
kromatin-fibre fordelt rundt i hele volumet av den 
membranbundne kjernen. Kromosom fordobl-
ingen skjer under denne fasen, slik at ved neste 
mitose består hvert kromosom av to søster-
kromatider, dvs. to visuelt like tråder. Det 
kromosomale DNA inneholder tallrike replikoner 
(Se: Replicon) som hver har sitt eget startpunkt 
hvor DNA fordoblingen (replikasjonen) begynner 
(i S-perioden under interfasen). Det nylig 
syntetiserte kromsomale DNA, assosieres der-
etter raskt med nysyntetisert histon. Interfase 
kromosomene gjennomgår ved siden av denne 
redubliseringen, også DNA transkripsjon via en 
differensiert gen aktivering (Se: Gene expres-
sion) som omfatter reversible strukturelle for-
andringer, dvs. spesielle replikasjons- og tran-
skripsjonsenheter. I lampbrush- og polytene 
kromosomer (Se: Lampbrush chromosomes og 
Polytene chromosome) er disse forandringene 
som er assosiert med den DNA avhengige RNA 
syntesen, synlige (Se: Balbiani ring). I de 
eukaryote cellene finnes også prokaryote celle-
organeller som er forskjellig i struktur og 
kompleksitet fra kjernens genom, som f.eks. 
mitokondrier. Vanligvis finnes hele den genetiske 
informasjonen i disse organellene, i én sirkulær 
enkelt- eller dobbelttrådet DNA struktur av 
forskjellig lengde og molekylvekt. Hvert av disse 
molekylene utgjør en enkelt replikon (Se: 
Replicon). Celler som produseres fra diploide 
celler i løpet av meiosen (germ cells, gametes, 
gonia), inneholder bare ett kromosomsett, dvs. 
de er haploide. Somatiske celler hos polyploider, 
inneholder mer enn to kromosom sett. Kjønns-
kromosomene er vanligvis relatert til kjønns-
bestemmelsen og kalles X og Y kromosomer hos 
mennesket, til forskjell fra autosomer. Standard 
kromosomene i et kromosomsett, kalles A 
kromosomer, B kromosomene er kromosomer 
som forekommer hos enkelte arter i tillegg til A 
kromosomene. Hos prokaryoter og virus er 
kromosomene (genoforene) ikke omgitt av en 
kjernemembran og er uten assosierte histoner 
(bare partikulært DNA-bundne proteiner) og 

består bare av et sirkulært DNA molekyl som selv 
om det er foldet og kompakt, aldri er synlige som 
de tråd-lignende strukturene hos eukaryotene. 
Det foldete kromosomet hos prokaryoter kan 
sees som et relativt transparent område som 
kalles nukleoid (nucleoid body, nuclear body, 
nuclear area, «nucleus»). Genomene hos virus 
og bakteriofager, forekommer i mange forskjellige 
geometriske strukturer. Den genetiske 
informasjonen kan være kodet enten som DNA 
eller RNA og disse lineære eller sirkulære 
molekylene, kan være enkelt- eller dobbelttrådet 
avhengig av virus typen. Hos alle bakterier som 
til nå er undersøkt, består kromosomene av en 
ccc dsDNA molekyl som normalt er festet til 
cellens cytoplasmiske membran. En celle 
omfatter bare normalt én type kromosomer, men 
som kan opptre i fra én til mange kopier per celle 
avhengig av art og vekstbetingelser. Se: Cell, 
Centromere, Chromomere, Diploid, DNA, Geno-
phore, Haploid, Karyology, Meiosis, Mitosis, 
Polyploid og RNA. 
 
CHROMOSOME ABERRATION: (1) Kromosom 
avvik, i vid mening, enhver forandring i kromo-
somenes antall, struktur og funksjon. En standard 
karyotype, spesielt vill-typen, benyttes til 
sammenligning og identifisering av forandringen; 
(2) Alle typer av kromosomale strukturelle 
forandringer og kromosomale mutasjoner 
(chromosome abnormalities); (3) En kategori av 
strukturelle forandringer der begge kromosomets 
kromatider er involvert (presplit aberrations, i 
motsetning til kromatid avvik (Se: Chromatid 
aberration). En heteroploid celle kan f.eks. ha det 
diploide antall minus ett kromosom (monosomic 
cell), pluss ett kromosom (trisomic cell), ha mistet 
et segment (deletion), fått forflyttet et segment 
innen eller mellom kromosomene (translocation), 
eller fått omsnudd (inversion) eller fordoblet 
(dublication) et segment.  
 
CHROMOSOME ABNORMALITY: Se: Chromo-
some og Chromosome aberration. 
 
CHROMOSOME ADDITION: Kromosom tillegg, 
et kromosom som stammer fra en annen art. 
 
CHROMOSOME ARM: Kromosom arm, én av de 
to hovedsegmenter av kromosomet, adskilt fra 
hverandre av centromeren. Lengden til kromo-
somarmene bestemmes av centromerens 



 

279 

posisjon. Lik lengde medfører at centromeren 
befinner seg i midten (metasentrisk), ulik lengde, 
nærmere en av endene (acrosentrisk), og hvis i 
enden, et telosentrisk kromosom. 
 
CHROMOSOME ASSIGNMENT: Kromosom 
anvisning, prosessen å lokalisere gener til 
spesifikke kromosomer gjennom studier av 
hybride cellekloner med forskjellig genetisk 
konstitusjon. 
 
CHROMOSOME ASSORTMENT: Kromosom 
assortiment, kromosom bevegelsene eller kromo-
somenes adferd der paret av homologe 
kromosomer deles i to under dannelse av en 
haploid celle og der adskillelsen (assortiment-
eringen) av de homologe kromosomene er 
tilfeldig; dvs alle kromosomene fra hannen vil 
ikke havne i samme celle og vice versa.  
 
CHROMOSOME BAND: Kromosom bånd, et-
hvert av tverrbåndene som kommer til syne på 
kromosomene etter farging. Båndmønsteret er 
unikt for hver enkel type kromosom, noe som 
muliggjør karakterisering av de enkelte kromo-
somene.  
 
CHROMOSOME BANDING: Kromosom (ring)-
merking, dannelsen i metafase kromosomene av 
forskjellig fargete eller fluoriserende regioner som 
tjener til kromosom identifisering. Båndmønsteret 
kan inndeles i flere hovedkategorier: (a) 
Påvisningen av C-bånd med Giemsa farging etter 
spesiell forbehandling som angir regionene med 
heterokromatin på begge sider av centromeren, 
(b) påvisningen av visse bånd langs kromosom-
armene gjennom Quinacrine fluorisering (Q-
bånd) eller Giemsa og andre fargeteknikker etter 
forskjellig forbehandling (G-bånd) (en spesiell 
relatert teknikk gir det motsatte av C- og Q-bånd, 
kalt R-bånd), (c) påvisningen av T-bånd gjennom 
forlenget forbehandling, noe som resulterer i en 
meget sterk farging (både med Giemsa og 
Quinacrine) av kromsomendene (telomeriske 
bånd), og (d) påvisningen av R-bånd gjennom 
restriksjonsendonuklease, dannet ved restriktase 
behandling av fikserte metafase kromosomer, 
etterfulgt av Giemsa eller fluorkrom farging. Se: 
Staining. 
 
CHROMOSOME BREAK: Kromosom brudd, 
enhver diskontinuitet i kromosomstrukturen som 

omfatter hele kromosomets tverrsnitt, produsert 
enten spontant eller gjennom mutagener. Slike 
brudd er synlige under kjernedelingen og kan 
lede til sentriske eller a-sentriske fragmenter. 
Omfatter diskontinuiteten bare ett av de to 
kromatidene, kalles det kromatidbrudd. Det er 
antatt at fenomenet utgjør det primære grunnlag 
for senere kromosommutasjoner. Se: Chromo-
some mutation. 
 
CHROMOSOME CHIMERISM: Kromosom kim-
ærer, tilstedeværelsen av cellepopulasjoner av 
forskjellige karyotyper i samme individ. 
 
CHROMOSOME COILING: Kromosom kveiling, 
sykliske fortetninger av det eukaryotiske 
kromatinet under meiosen og mitosen, noe som 
skyldes foldingen av DNA filamentet i kromo-
somene. Fire nivåer i fortetningen kan adskilles: 
(a) Den primære kveiling av DNA dobbelttråden, 
(b) den sekundære kveiling rundt en nukleosom 
(Se: Nucleosome) under dannelse av et 
nukleofilament (10 nm i diameter), (c) dannelsen 
av en kveilet struktur på 30 nm i diameter med og 
med 5 - 7 nukleosomer per vinding, og (d) den 
videre kveilingen av de 30 nm fibrene i sløyfer i 
interfase og metafase kromosomene der hver 
sløyfe utgjør en uavhengig superkveil på grunn 
av topologisk press fra ikke-histon proteinene. 
Årsakene og mekanismene bak denne opp-
kveilingen er lite kjent. 
 
CHROMOSOME COMPLEMENT (Karyotype): 
Kromosom komplement, karyotype, det hele 
antall kromosomer i en cellekjerne, dvs. hele 
settet av kromosomer som forekommer i en 
normal zygotisk kjerne hos en art. For mennesket 
utgjør kromosom komplementet, 46 kromosomer 
inkludert de to kjønnskromosomene. En celle-
kjerne kan være haploid (monoploid), diploid eller 
polyploid, dvs. henholdsvis ha et halvt, helt eller 
flere kromosomsett. 
 
CHROMOSOME COMPLEX: Kromosom kom-
pleks, en gruppe kromosomer som i det ekstreme 
tilfelle består av hele kromosomsettet som 
fungerer som en enhet under meiosen. 
 
CHROMOSOME CONFIGURATION: Kromosom 
konfigurasjon, enhver assosiasjon av kromo-
somer som er paret under meiosen og som 
adskilles (segregeres) uavhengig av andre slike 
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konfigurasjoner under anafase I stadiet i celle-
syklus. 
 
CHROMOSOME CONGRESSION: Bevegelsen 
av kromosomene under mitosen til planet midt 
mellom spindelpolene (ekvator) hvor de befinner 
seg i en likevekt tilstand. Likevektposisjonen for 
kromosomene (bivalentene) under meiosen er 
forskjellig fra de enkle mitotiske kromosomene da 
centromerene ikke befinner seg i ekvatorplanet 
(men i den longitudinelle spindelaksen), men 
med samme avstand fra ekvator og deres 
respektive poler. Se: Cell. 
 
CHROMOSOME CONTRACTION: Kromosom 
kontraksjonen, fortykkelsen og forkortningen 
(fortetningen eller kondenseringen) av kromo-
somene under mitosen og meiosen gjennom 
kromosom kveilingen. Se: Chromosome coiling. 
 
CHROMOSOME DELETION: Kromosom tap, 
kromosom mutasjon som medfører tap av gener. 
 
CHROMOSOME DIMINUTION: Elimineringen 
eller tapet ved et tidlig utviklingsstadium av hele 
kromosomer eller heterokromatiske kromosom 
segmenter under mitosen, meiosen eller inter-
fasen hos de somatiske cellene. Da kjønns-
cellene er tidlig i utviklingen blitt adskilt fra de 
somatiske cellene, kan det lede til forskjeller i 
kromosom komplementet mellom kjønnscellene 
(gametene) og de somatiske cellene.  
 
CHROMOSOME DISJUNCTION: Kromosom 
disjunksjon, kromosom oppdeling, fordelingen av 
kromosomene under den første meiotiske deling. 
Se: Disjuction. 
 
CHROMOSOME DUBLICATION (Chromosome 
insertion): Kromosom fordobling (dublisering), 
kromosom mutasjon som omfatter fordobling av 
gener. 
 
CHROMOSOME ELIMINATION: Kromosom 
eliminering, tap av kromosomer under de tidlige 
delingsstadiene hos visse insekter (blant tovinger 
og nebbmunner). Bare kjønnscellene omfatter 
det komplette kromosomsettet, alle somatiske 
celler har et redusert kromosom antall. 
 
CHROMOSOME ENGINEERING: Kromosom 
manipulering, inkorporeringen av fremmede 

kromosomer eller kromosom fragmenter inn i et 
gitt kromosomsett. 
 
CHROMOSOME FUSION: Kromosom fusjon, 
foreningen gjennom strukturelle forandringer av 
to eller flere kromosomer til ett kromosom. Blant 
kromosomer med lokaliserte centromerer, er slike 
sammenkoplinger kun stabile hvis foreningen 
skjer i regionen der centromeren befinner seg. 
 
CHROMOSOME GRADIENT: Kromosom grad-
ient, gradvise forandringer i kromomer størrelsen, 
grad av fargbarhet og tykkelsen av kromosom 
fibrillene som kan observeres i spesifikke 
regioner av kromosomene. Variasjonene i denne 
gradienten er definerte og relaterte til spesielle 
regioner av kromosomet. Se: Chromomere. 
 
CHROMOSOME IMPRINTING: Kromosom preg-
ning, prosessen hvor én av de to genetisk 
homologe kromosomene blir forandret, dvs. er 
forutbestemt til en funksjon på et senere 
utviklingstrinn som er forskjellig fra den andre 
homologe kromosomen. Denne «læring» kan 
forekomme mange cellegenerasjoner før den 
kommer til uttrykk i f.eks. en adferdsforandring. 
Se: DNA silencing. 
 
CHROMOSOME INSERTION: Se: Chromosome 
dublication. 
 
CHROMOSOME INVERSION: Kromosom inver-
sjon, kromosom mutasjon som omfatter en 
forandring gjennom reversering, omsnuing, av en 
sekvens av gener innen et kromosom. 
 
CHROMOSOME LOSS: Kromosom tap, dvs. at 
et kromosom på grunn av feil under celle-
delingen, ikke blir inkorporert i datterkjernen. 
 
CHROMOSOME MAP: Kromosom kart, grafisk 
kart som viser den relative posisjonen til genene 
langs lengden av kromosomene, påvist gjennom 
observasjon av kromosombåndene eller gjennom 
genetiske rekombinasjonseksperimenter; et kart 
som viser gen sekvensene basert på ar-
rangeringen av nukleotid basene. Hyppigheten 
av overkrysninger mellom gen parene, dvs. grad 
av koblinger (linkage) mellom genene, angir 
deres relative posisjon. Desto nærmere to allel 
par befinner seg på de homologe kromosomene, 
jo sjeldnere vil de ble adskilt og rearrangert når 
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reproduksjonscellene dannes. Det forholds-
messige antall avkom som viser rekombinasjoner 
av spesifikke alleler, reflekterer avstanden 
mellom dem og kan benyttes for å kartlegge 
posisjonen langs kromosomene. Se: Chiasma, 
Crossing-over, Cytological map, Genetic map, 
Linkage map og Nucleotide. 
 
CHROMOSOME MOSAIC (Chromosome mos-
aicism): Kromosom mosaikk, tilsynekomst i 
samme individ av cellepopulasjoner med 
forskjellige karyotyper. De forskjellige karyo-
typene kan stamme fra f.eks. en enkelt karyotype 
gjennom kromosom mutasjoner eller et mitotisk 
kromosom tap. Slike kimærer kalles kromosom 
mosaikker og kan avvike i både kromosom antall 
og kromosom struktur. 
 
CHROMOSOME MOVEMENT: Kromosombe-
vegelse (kromosom adferd), den bevegelsen 
kromosomene gjennomløper under mitosen og 
meiosen som forutgår adskillelsen av kroma-
tidene under anafasen (mitosen og meiose II) 
eller kromosomene (meiose I). Omfatter tre 
grunnleggende forhold, alle avhengig av mikro-
tubulene: (a) Kromosom bevegelsene er under 
kontroll av mikrotubulenes fravær og tilstede-
værelse, (b) bevegelsene skyldes glidningen av 
mikrotubulene forbi hverandre ved hjelp av broer 
mellom dem, og (c) actinfilamenter og mikro-
tubuler bidrar sammen på en eller annen måte til 
bevegelsene gjennom interaksjoner. Under 
mitosen gjennomløper kromosomene en orien-
tering av centromerene relativt til polene (auto-
orientering), noe som fører til en samling av de 
enkelte kromosomene i metafase planet. Etterpå 
adskilles og vandrer kromatidene til de to polene. 
Under meiosen orienteres og pares de homologe 
kromosomene i forhold til metafase planet og 
polene, samtidig som de vrir seg rundt hverandre 
for videre under anafasen, og adskilles (segre-
geres) og vandre (assorteres) til polene. Sam-
lingene og adskillelsen av kromosomene under 
mitosen og meiosen, er avhengig av samspillet 
mellom centromerene og spindelfibrene. Proses-
sene bak er ikke fullt ut forstått. Se: Chromo-
some. 
 
CHROMOSOME MULTIFORMITY: Forekomsten 
av vidt forskjellige kromosom komplementer blant 
medlemmene i et gitt takson. 
 

CHROMOSOME MUTATION (Chromosome 
rearrangement): Kromosom mutasjon, en 
forandring i kromosomenes antall eller struktur og 
som vanligvis medfører skadelige effekter på 
organismen. Kromosom mutasjoner oppstår ofte 
på grunn av en feil under overkrysningen i 
meiosen noe som kan oppstå spontant eller bli 
indusert eksperimentelt gjennom fysiske eller 
kjemiske mutagener. Disse kan påvises 
cytologisk under mitosen, meiosen eller hos de 
polytene kromosomene (hos tovinger, Diptera), 
men muligheten til det er avhengig av 
kromosomenes størrelse, struktur og antall. Slike 
mutasjoner er enten intrakromosomale (homo-
somale) eller interkromosomale (allosomale hvis i 
de homologe kromosomene, heterosomale hvis i 
de ikke-homologe kromosomene). Heterosomaler 
kan oppstå enten i én arm (parasentrisk eller 
homobrachial) eller involvere begge kromosom-
armer (perisentrisk eller heterobrachial). Alle slike 
strukturelle forandringer omfatter: (a) Tap 
(deletion/deficiency) av deler av et kromosom, (b) 
fordoblinger (dublication), tilstedeværelse av en 
gruppe av gener mer enn én gang i genomet, (c) 
inversjoner (inversions), et kromosomsegment 
blir omsnudd i sin opprinnelige posisjon i kromo-
somet, og (d) translokasjoner (translocations), 
forflytninger av kromosom segmenter innen eller 
mellom kromosomer. Alle disse typene omfatter 
to grunnleggende forandringer: (a) Kromosom-
strukturelle forandringer (begge kromatidene ved 
samme locus er omfattet av mutasjonen, Se: 
Chromosome aberration), og (b) kromatid-
strukturelle forandringer (den enkelte kromatide 
er enheten for mutasjonen, Se: Chromatid 
aberration). Sekundære kromosom mutasjoner 
kan påfølge disse primære formene, gjennom 
overkrysninger mellom den normale og det 
strukturelt forandrede homologe kromosomet 
under den første meiotiske delingen (hvis det er 
heterozygoti for den strukturelle forandringen). 
Kromosom mutasjonene kan gi tre effekter: (a) 
De kan bringe gener i nye regulatoriske 
relasjoner med andre gener, slik at nye genetiske 
uttrykk kan oppstå (posisjonseffekt), (b) gjennom 
nye koplinger kan visse gener produsere 
spesielle nye genkombinasjoner, og (c) de kan 
også medføre sterilitet, fordi i heterozygoter (hvis 
den ene er vill-type, den andre mutant) vil 
paringen mellom de to homologe kromosomene 
bli mer eller mindre ødelagt. Kromosom 
mutasjoner som produserer a-sentriske frag-
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menter og di-sentriske sammenkoplingspro-
dukter, blir eliminert via påfølgende celle-
seleksjoner. Mens andre kromosomrekonstruk-
sjoner (dubliseringer, inversjoner, eusentriske 
transloka-sjoner) kan være av fundamental 
betydning for evolusjonen av nye karyotyper. 
Tilsvarende kromosom rearrangeringer som 
beskrevet, finnes også hos prokaryotene. Disse 
har i tillegg mulige fusjoner mellom to kromo-
somer (bakterie/plasmid/fag) uten tap av den 
genetiske informasjonen. Se: Chromosome aber-
ration og Chromosome abnormality. 
 
CHROMOSOME NUMBER: Kromosom antall, 
antallet kromosomer i hver eukaryotisk somatisk 
celle som er konstant og karakteristisk for en gitt 
organisme eller art (både dyr og planter). I 
gametene, reproduksjonscellene, er antallet halv-
ert. 
  
CHROMOSOME PAIR: Kromosom par, de to 
homologe kromosomene som blir intimt og 
spesifikt assosiert side-ved-side under meiosen 
og mitosen. Termen er også brukt om en ikke-
spesifikk paring av kromosomer under meiosens 
profase, omfatter da heterokromatiske fusjoner 
og terminale ikke-spesifikke assosiasjoner. 
Homologe spesifikke kromosom paringer kan 
klassifiseres i fire typer: (a) Meiotisk paring 
(synapsis), den intime assosiasjonen av de 
homologe lett kjennelige kromosomene under 
meiosens første profase og som leder til 
bivalente (paring av to homologe hos diploider) 
eller multivalente (paring av mer enn to homologe 
hos poly- eller aneuploider) dannelser. Denne 
meiotiske paringen er forutsetningen for den 
regulære adskillelsen under anafasen av de 
meiotiske kromosomene, (b) mitotisk paring, 
somatisk paring, den nære arrangering og 
samorientering av homologe kromosomer, f.eks. 
under profasen og metafasen ved somatiske 
delinger (hos Drosophila og andre tovinger), (c) 
spyttkjertel paring, den intime assosiasjonen 
mellom homologe polytene kromosomer i 
spyttkjertlene og annet vev hos diverse arter av 
tovinger, og (d) sekundære assosiasjoner eller 
paring av bivalenter, den tilfeldige fordelingen av 
bivalenter under meiosens første anafase hos 
enkelte plyploide arter. (Bivalenter opptrer i par 
eller grupper hvis de er relaterte gjennom 
genetiske eller evolusjonære faktorer.) 
 

CHROMOSOME PAINTING: Kromosom farging, 
prosessen å feste et fluoriserende stoff til gitte 
kromosomer eller deler av kromosomer med 
affinitet til det spesifikke fargestoffet for senere 
gjenkjennelse.  
 
CHROMOSOME POLYMORPHISM: Kromosom 
polymorfisme, forekomst av én eller flere 
kromosomer i to eller flere strukturelle former 
innen en populasjon. De strukturelt forandrete 
kromosomene er et resultat av kromosom 
mutasjoner som kan være fiksert homo- eller 
heterozygot i en populasjon (balansert kromo-
somal polymorfisme). Antall strukturelle typer 
fluktuerer da rundt et gjennomsnitt som er 
tilnærmet konstant fra generasjon til generasjon 
basert på en viss tilpasningsverdi (Se: Adaptive 
value). De tilsvarer på en måte, homologe 
kromosomer da de gjensidig kan erstatte de 
alternative strukturelle formene i karyotypen. 
Kromosom polymorfismen kan elimineres hvis en 
av de strukturelle variantene er overlegen under 
de herskende miljøbetingelser. En naturlig 
seleksjon på denne vil kunne videre forsterke 
spredningen i populasjonen på bekostning av 
den alternative typen. 
 
CHROMOSOME PUFF: Kromosom puff, ut-
posing på et sted langs kromosomet, og som 
utgjør stedet for aktiv transskripsjon. Se: Balbiani 
ring, Puff og Polytene chromosomes. 
 
CHROMOSOME REARRANGEMENT: Se: Chro-
mosome mutation. 
 
CHROMOSOME REDUPLICATION: Kromosom 
reduplikasjon; dublisering er en hovedmekanisme 
som genererer nytt genetisk materiale gjennom 
den molekylære evolusjonen, og kan defineres 
som enhver duplikasjon i en region av DNA som 
inneholder et gen. Replikasjon er prosessen der 
et dobbelttrådet DNA molekyl kopieres under 
produksjon av to identiske DNA molekyler 
(syntesen av alle stoffer som gir kromosomene 
form, kontrollerer deres mekaniske aktiviteter 
(gjennom cellesyklus) og regulerer deres meta-
bolisme). Den primære aktiviteten under 
kromosom redublikasjonen hos både pro- og 
eukaryoter, er replikeringen av DNA. 
 
CHROMOSOME SEGREGATION: Kromosom 
segregasjon, prosessen hos eukaryotene der to 
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søster kromatider dannes etter DNA replika-
sjonen, eller parede homologe kromosomer som 
adskilles fra hverandre og migrerer til de motsatte 
polene i kjernen, noe som skjer både under 
mitosen og meiosen. Hos prokaryotene er 
replikasjon og segregasjon ikke adskilt i tid, slik 
at segregasjonen pågår progressivt under 
replikasjonen.  
 
CHROMOSOME SET: Kromosom sett, hos 
eukaryoter, basis settet av kromosomer for en gitt 
art; det minimum av nødvendige og uunnværlige 
kromosomer der hvert kromosom er representert 
kun én gang. For organismer som mangler 
kjønnskromosomer er kromosomsettet kun én av 
hvert av de forskjellige kromosomene som er 
karakteristisk for organismen/arten, for organ-
ismer med kjønnskromosomer utgjør kromosom 
settet én av av hver av de forskjellige 
autosomene som er karakteristisk for organ-
ismen, pluss det ene (eller det andre) kjønns-
kromosomet. Antall kromosomer i det grunn-
leggende kromosomsettet, er basis settet eller 
basis antallet (Se: Basic number). Diploide 
organismer med seksuell reproduksjon har to 
kromosomsett i diplofasen i sin livssyklus, én i 
haplofasen. Denne alternering av faser i kjernen 
er et resultat av befruktningen og meiosen. Hos 
polyploide organismer øker antall kromosom sett 
proporsjonalt med grad av polyploidi.  
 
CHROMOSOME STERILITY: Se: Hybrid sterility. 
 
CHROMOSOME THEORY OF INHERITANCE: 
Kromosomteorien for (Mendelsk) arv, teorien 
som sier at kromosomene er bærerne av genene. 
Med andre ord, den genetiske informasjonen er 
lokalisert på bestemte steder på kromosomene, 
derfor representerer kromosomene den 
materielle basis for arv. Regulariteten i gen-
fordelingen fra celle til celle (mitose) og fra 
generasjon til generasjon (meiose) og den 
samtidige genetiske rekombinasjonen, avhenger 
av den karakteristiske oppførselen til kromo-
somene under kjernedelingen. Kromosomteorien 
er den fundamentale teorien som sier at ned-
arvingens mønster kan generelt forklares ved at 
genene er lokalisert til spesifikke steder på 
kromosomene og at det er kromosomenes 
meiotiske adferd som gir grunnlaget for Mendels 
lover. Se: Mendel. 
 

CHROMOSOME TRANSLOCATION: Kromosom 
translokasjon, mutasjon som involverer over-
førsel av et segment fra ett av de to homologe 
kromosomene i kromosomparet til det andre 
kromosomet i paret.  
 
CHROMOSOMIN: Et ikke-histonisk kromosomalt 
protein. Se: Histone. 
 
CHROMOTROPIC: Det som kontrollerer pig-
menteringen. 
 
CHRON: Kron, minste tidsintervallet i en inn-
deling av geologisk tid (tilsvarer én kronosone), 
basert på den magnetiske retning slik den 
forekommer i fjellformasjonene innen perioden. 
Innen en kron kan det forekomme kortere 
perioder hvor magnetiseringen veksler (sub-
kroner). Se: Geological time scale. 
 
CHRONIC: (1) Av lang varighet, stadig, evig, 
langvarig; (2) Fryktelig, forferdelig; (3) Kronisk 
sykdom, sykdom med vedvarende eller hyppig 
tilbakekomst og som kan ende i død eller i 
helbredelse. Kronisk er en medisinsk term brukt 
særlig om visse forurensninger for å beskrive en 
respons som er utviklet som et resultat av en 
lang og kontinuerlig eksponering mot lave 
konsentrasjoner. Det motsatte av kronisk er akutt 
(Se: Acute). 
 
CHRONICLE: (1) Krønike, årbok; (2) Nedskrive, 
opptegne. 
 
CHRONIC WASTING DISEASE (CWD): 
Skrantesjuke, prionsykdom hos hjortedyr, bl.a. 
rein, elg og hjort. Andre prionsykdommer hos dyr 
er skrapesjuke hos sau og kugalskap (BSE) hos 
storfe. Skrantesjuke smitter ikke til mennesket 
(så vidt en vet), kun BSE. Skrantesjuke er kjent 
fra USA og Canada, og i Norge hos rein (3 
tilfeller til 2017) og elg (2 tillfeller til 2017), og er 
dødelig for dyrene. Analyser viser at det 
potensielt kan være to typer skrantesjuke i Norge 
(en på rein og en på elg). Skrantesyke ble påvist 
hos villrein i Nordfjella og hele stammen (alle 
flokkene) ble skutt ut (2018; under store 
protester). Det ble da påvist skrantesjyke hos 18 
av 2 000 individer. Det er svært liten risiko for 
smitte til mennesket fra dyr eller kjøtt, men for å 
være på den sikre siden anbefales at kjøtt fra dyr 
som tester positivt ikke benyttes. Se: Prion. 
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CHRONISTIC: Kronistisk, med referanse til tid 
eller en tidsskala. 
 
CHRONOBIOLOGY: Kronobiologi, studiet av de 
tidsavhengige fenomenene i levende organismer.  
 
CHRONOCLINE: Kronoklin, karakter gradient, en 
gradvis forandring i én eller flere karakterer over 
tid (spesielt over en geologisk tidsskala). Se: 
Cline. 
 
CHRONOGENESIS: Kronogenese, tidssekvens-
ene i opptreden av organismer i stratifiserte og 
fossilførende bergarter. 
 
CHRONOGRAPH: Kronograf, instrument for å 
måle den eksakte kronografiske tid for hendelser. 
 
CHRONOLOGY (Biochronology): (1) Kronologi, 
tidsregning; arrangering av hendelser etter 
datoene de inntreffer, eller en liste kronologisk 
arrangert; (2) Studiet av historiske begivenheter 
for å kunne datere hendelser i fortiden; (3) 
Beskrivelse av utbredelsesområdet til arter eller 
andre spesifiserte taksa i forhold til en tidsfaktor 
(biokronologi). Se: Biochronology, Chorology og 
Zoogeography. 
 
CHRONOMETER: Kronometer, meget nøyaktig 
tidsur som f.eks. brukes til bestemmelse av 
lengdegrader ombord på skip. Kronoskop, elek-
tronisk instrument for måling av meget korte 
tidsintervall.  
 
CHRONOMETRY: Kronometri, metodene for 
aldersdatering av levninger fra fortiden basert på 
kvantitative bestemmelser av spesielle isotoper 
av C(14), K(4) og U(238).  
 
CHRONOSPECIES (Evolutionary species, 
Palaeospecies, Paleospecies): (1) Innen pale-
ontologi: (a) Kronoart, art som er en del av en 
kontinuerlig utviklingslinje dokumentert gjennom 
fossilfunn, men som kan skilles fra kronoarten 
over og under i utviklingsrekken gjennom akku-
mulering av tilstrekkelige morfologiske forand-
ringer. Med andre ord, et morfologisk artsbegrep 
som er ment å reflektere en hypotetisk bioart (Se: 
Biospecies) definert ut fra selekterte, morfo-
logiske karakterstadier (Se: Character states og 
Typology). Kronoarter etter evolusjonær teori 
(fyletisk gradualisme), viser til at suksessive arter 

erstatter hverandre i en og samme utviklingslinje i 
et geologisk tidsperspektiv. Er de morfologiske 
forskjellene tilstrekkelige, blir de gitt et eget 
binomisk navn, dvs. det har oppstått arts-
forskjeller noe som vil ha medført at arten fra den 
tidligste tiden og arten som den senere utviklet 
seg til, ikke kunne blitt klassifisert som samme art 
hadde de eksistert på samme tid. Det medfører 
igjen at det til enhver tid kun forekommer én art 
uten diversitetsøkning (Se: Anagenesis), (b) en 
art som er representert i flere enn én geologisk 
tidsperiode. Se: Phylogenetic systematics. 
 
CHRONOSTRATIGRAPHY: Kronostratigrafi, 
stratigrafisk tidsinndeling der geologisk tid 
inndeles i variable tidsintervaller, kalt kronomerer 
(chronomers). Standard hierarkiet for de geo-
logiske tidsperiodene er: Æon, æra (era), periode 
(period, system), epoke (epoch, series), alder 
(age, stage) og kron (chron, chronozone). Se: 
Biostratigraphy. 
 
CHRONOTROPIC: Det som angår eller kon-
trollerer aksjonshastigheten, enten akselerer den 
eller inhiberer den. 
 
CHRONOTROPISM: Kronotropisme, orienter-
ende respons som skyldes alder (spesielt med 
referanse til plantebladers bevegelser). Se: 
Tropism. 
 
CHRON’S DISEASE (Inflammatory Bowel 
Disease (IBD)): Chrons sykdom, en av de mest 
vanlige former for tarmsykdom, forårsaket av 
inflammasjoner av vevet i fordøyelsestrakten og 
som kan forårsake kraftig smerte i bukhulen og 
kraftige, flytende diaréer.    
 
CHRYS- (Chryso-): Prefiks som betyr gull. 
 
CHRYSALIS: Innesluttet, ubevegelig stadium i 
utviklingen av mange insekter som gjennomløper 
metamorfose. Se: Pupa. 
 
CHRYSOSYMPHILY: Krymosymfili, vennskap-
elig relasjon som forekommer mellom maur og 
sommerfugl larver basert på duft produsert av 
larven. 
 
CHTHONOPHAGIA: Det å ete jord eller leire. 
 
CHUBBY: Lubben, tykk, buttet. 
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CHURRING: Det å produsere en kontinuerlig, 
dyp vibrerende lyd, svirring. Se: Reeling. 
 
CHYLE: Chyle, melkeaktig væske som består av 
lymfe og emulgert (triglyserid) fett i en stabil 
emulsjon som dannes i tynntarmen under fordøy-
elsen og som fraktes via lymfesystemet (den 
store ductus thoracius) til de store venene til 
venstre for hjertet. Chylology, studiet av chyle. 
Chylifacient, det å produsere chyle. 
 
CHYLIDROSIS: Hvit svette som ligner på chyle. 
Se: Chyle. 
 
CHYMASE: Se: Rennin. 
 
CHYME: Mavevelling, kymus (chymus), generell 
term for maveinnholdet som går fra magen til 
tolvfingertarmen (duodenum) og som ligner en 
tykk, kremaktig velling eller væske og består av 
delvis fordøyd og mekanisk eltet mat, saltsyre og 
en rekke enzymer.  
 
CICADA: Sikade, insekter som lever av å suge 
saft av planter. De største kan nå et vingespenn 
på 14 cm. Det forekommer 303 arter i Norge, ca. 
40 000 i verden. 
 
CICLERO ULCER: Se: Espundia. 
 
CILI- (Cilio-): Prefiks som betyr øyevippe. 
 
CILIARY FEEDING: Næringsopptak ved hjelp av 
ciliebevegelser som medfører en vannstrøm som 
frakter mat eller mikroskopiske organismer til 
munnen. 
 
CILIATE: (1) Ciliert, det å bære en rekke med 
små, bevegelige hår-lignende utvekster (cilier); 
(2) Ciliat, gruppe protozoer (Alveolata) 
karakterisert ved hår-lignende organeller kalt 
cilier som er identisk i struktur til de eukaryotiske 
flagellene. Ciliatene (Ciliophora) har i mange 
systemer rang som rekke under enten Protozoa 
eller Protoc-tista. Noen klassifikasjonssystemer 
plasserer cilierte protozoer i klassen Ciliata.  
Ciliatene har to forskjellige kjerner, en diploid 
mikronukleus (gir kimbanen) og en stor polyploid 
makronukleus (gir fenotypen). Se: Cilium. 
 
CILIOGRADE: Bevegelse ved hjelp av cilier. 

 
CILIUM (pl. Cilia): (1) Øyevippe; (2) Cilie (Se: 
Undulipodium), kort hår-lignende organ (organell) 
som stikker ut fra overflaten på mange eu-
karyotiske celler og hudoverflater (epitelier), som 
i respirasjonssystemet og den indre overflaten av 
øret. Cilier kan opptre i stort antall på dyr, men 
spesielt på protozoer og diverse vev hos 
virveldyr. Cilier er sammensatt av kontraktile 
fibriller som kan gi rytmisk, svingene bevegelser. 
Cilier tjener cellens bevegelse eller til å danne en 
vannstrøm i de ekstracellulære omgivende 
væsker (hos visse protozoer, «ciliary feeders»). 
Cilier forekommer hos mange alger, protozoer og 
metazoiske celler og har en lengde på ca. 2 - 10 
µm og diameter på ca. 0,5 µm. Cilier består av 
proteiner, lipider, karbohydrater, og adenin og 
uracil nukleotider. Cilier inneholder ATPase og 
adenylat kinase og har en mikrotubulær 
skjelettstruktur omgitt av en forlengelse av 
cellemembranen. Mikrotubulene omfatter 11 rør 
(fibriller, 9 + 2), to enkle sentralt lokaliserte og 9 
doble periferalt plasserte (diameter 20 – 25 nm, 
lengde 35 – 37 nm). Både cilier og flageller (som 
har den samme kjemiske sammensetning) er 
omgitt av en semipermeabel membran, ca. 9 nm 
tykk. Innen denne membranen er de perifere 
fibrillene spredt rundt i en sirkel på ca. 160 nm 
utvendig diameter (Se: Centriole og Basal body). 
Cilier foretar en ensidig (unilateral) bevegelse 
som medfører en sidevis kraft på vannet som 
driver cellen (eller vannet) i en retning loddrett på 
organellen. Ofte forekommer cilier aggregert i 
sammensatte strukturer hvor de enkelte enheter 
samvirker synkront. Forskjellen mellom cilier og 
flageller ligger i det generelle bevegelses-
mønster. Se: Basal body, Flagellum og Unduli-
podium. 
 
CINCT: Belte; omgitt eller omsirklet. 
 
CINEREOUS: Som er aske-grå eller har farge lik 
treaske. 
 
CINNABAR: Sinober, giftig kvikksølvsulfid mine-
ral med kjemiske formel HgS.  
 
CINNAMON: Kanel, art av kaneltreslekten 
(Cinnamomum) i laurbærfamilien (Lauraceae). 
Pulveret kanel er et krydder som skrapes av 
innsiden av barken på treet ceylonkanel (C. 
zeylanicum) og av den mer bittersmakende 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kaneltreslekten
https://no.wikipedia.org/wiki/Krydder
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kassiakanel (C. cassia). Trærne av ceylonkanel 
er 10 - 15 m høye og som navnet røper, vokser 
på Sri Lanka (tidligere kalt Ceylon). C. zeylani-
cum regnes som ekte kanel, og har finere og 
søtere aroma og kjennetegnes ved at farven er 
brungul og pulveret ligner konsistensen til melis.  
 
CIRCA (Ca., c.): Omtrent, tilnærmet, sirka. 
 
CIRCADIAN RHYTHM (Circadian, Diurnal 
rhythm, Internal rhythm): Døgnrytme, 24-timers 
biologisk døgn-rytme; periodisk forandring 
(endogen) gjennom døgnet (den gjennomsnittlige 
soldagen; circa (omkring), diem (dagen)) som 
kan forekomme hos både celler og organismer. 
Døgnrytmen kan operere uavhengig av 
forandringene i omgivelsene, men er normalt 
synkronisert til en ca. 24 timers lys/mørke sykel. 
Døgnrytmen indikerer tilstedeværelsen av en 
biologisk klokke; og omfatter fysiologiske (meta-
bolske) fenomener og adferder, f.eks. bio-
luminescens, fotosyntetiske aktiviteter, celle-
deling og bevegelighet. Se: Circannual rhythm, 
Biological clock, Biorhythm og Ultradian rhythm. 
 
CIRCALITTORAL: (1) Lavere del av den sub-
litorale sone, under den infralitorale sonen, og 
som er dominert av lyselskende (fotofile) alger; 
(2) Dyphavssonen mellom 100 og 200 meter (Se: 
Marine depth zones). 
 
CIRCAMONTHLY RHYTHM: Biologisk rytme hos 
celler eller organismer som har en vedvarende 
periodisitet på ca. 29,5 dager. 
 
CIRCANNUAL RHYTHM (Annual periodicity, 
Annual rhythm, Circannual periodicity): 
Årsrytme, biologisk rytme i adferd og kropps-
funksjoner som har en periodisitet på ca. ett år 
(365,25 dager; 12 måneders intervaller). Det 
mest typiske er fluktuasjonene knyttet til 
reproduksjon, migrasjon, hår- eller fjærfelling. 
Årsrytmer på samme måte som døgnrytmer, kan 
være kontrollert gjennom endogene periodiske 
prosesser. Se: Biorhythm, Biological clock, 
Circadian rhythm og Ultradian rhythm. 
 
CIRCASEMIANNUAL RHYTHM: Halvårsrytme, 
biologisk rytme hos celler eller organismer som 
har to sykler innen en periode på ca. ett år. 
 

CIRCLE: Sirkel, en plan, lukket kurve der alle 
kurvepunktene er like langt fra et fast punkt, 
sentrum (origo), eller arealet innenfor en slik 
kurve. Linjen gjennom sentrum i sirkelen, kalles 
diameter, en halv diameter er én radius. 
Omkretsen er lengden på sirkelen. Sirkelen er én 
av de fire typene av kjeglesnitt. Circlet, liten 
sirkel, ring. Se: Ellipse, Hyperbola og Parabola. 
 
CIRCLING DISEASE: Se: Listeriosis. 
 
CIRCUIT: (1) Kretsløp, krets, banen rundt et 
objekt; (2) Omkrets, lukket, vanligvis sirkulær linje 
som omgir et objekt eller areal, eller arealet 
innelukket av en slik linje; (3) Runde, rute eller tur 
rundt i et territorium eller distrikt som ender i 
utgangspunktet; (4) En samling av like grupper 
(league); (5) Strøm, strømkrets, et antall elek-
triske eller elektromagnetiske komponenter 
knyttet sammen til en strømledende enhet som 
kan være lukket eller åpen, vanligvis inkludert 
strømkilden; (6) To-veis kommunikasjonsfor-
bindelse mellom to punkter; (7) Nerveforbindelse 
som leder elektriske og kjemiske signaler; (8) En 
serie påfølgende konkurranser som avholdes på 
forskjellige steder; (9) Underholdningssteder 
besøkt etter tur av entertainere.  
 
CIRCULAR: (1) Sirkelrund, ring-, rund-, det som 
ligner eller er formet som en sirkel (circle, round); 
(2) Som beveger seg i en sirkel eller spiral, eller 
beskriver en sirkel eller spiral; (3) Kringgående, 
indirekte (circuitous, indirect); rundkjøring (round-
about); (3) Sirkulært argument, argument der 
konklusjonen basert på et premiss benyttes til å 
forklare premisset (Se: Circular argument); (4) 
Sirkulære, f.eks. et skriv adressert og distribuert 
til et stort antall adressater.  
 
CIRCULAR ARGUMENT (Circular reasoning): 
Sirkel argument, galt argument eller bevis fordi 
det benytter det som skal bevises i beviset; 
benytter forhold i beviset som er konsekvenser 
av det som skal bevises. Se: Circular. 
 
CIRCULAR DNA: Sirkulært DNA, ring-formet 
DNA, ethvert av de kovalent lukkete DNA 
molekylene som finnes i bakterier og mange 
virus, og i mitokondrier, plastider og plasmider. 
Sirkulært DNA er også observert i en rekke 
eykaryotiske organismer utenom organeller og er 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kassiakanel
https://no.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
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antatt å kunne bli innlemmet i eller frigjort fra 
kromosomalt DNA. 
 
CIRCULAR OVERLAP: Sirkulært overlapp, in-
nen zoogeografi, geografiske overlapping repre-
sentert ved de to populasjoner som utgjør 
endene på en klin (Se: Cline) har en sirkel-global 
utbredelse. De to sympatriske endepopula-
sjonene i en «ring-art» kan ikke kryssbefruktes, 
men det kan de tilgrensende populasjoner innen 
ringen. Se: Polytypic. 
 
CIRCULAR PERMUTATION: Innen genetikk, 
lineært DNA molekyl i bakteriofager med ett sett 
av gener arrangert på en måte som tyder på at 
de engang har utgjort en sirkel, og at sirkelen er 
åpnet gjennom tilfeldige brudd. 
 
CIRCULAR REASONING: Se: Circular argu-
ment. 
 
CIRCULATION: Innen biologi, blod- eller 
lymfestrømmen gjennom henholdsvis blodårene 
eller lymfesystemet, som medfører transport og 
utveksling av oksygen, nærings- og avfallsstoffer 
i kroppens vev og organer. Mindre dyr har åpne 
sirkulasjonssystemer, dvs. blodet pumpes inn i 
kroppshulen og får direkte kontakt med organene 
slik at vevet er i direkte kontakt med blodet der 
utvekslingen skjer via diffusjon. I en lukket 
blodsirkulasjon derimot som en finner hos større 
dyr, strømmer blodet inni blodårer og all 
utvekslings av næringsstoffer og avfallsstoffer 
skjer via blodåreveggen.  
 
CIRCULATIVE TRANSMISSION: Innen virulogi, 
transmisjonsmetode der virus i en insektvektor 
passerer fra tarmkanalen til hemolymfen for 
tilslutt å ende i spyttkjertlene og spyttet til 
insektet. Enkelte virus oppformeres i insekt-
vektoren (propagative transmission, propagative 
virus). 
 
CIRCULATORY SYSTEM (Cardiovascular sys-
tem): Sirkulasjonssystemet, systemet av årer 
(blodårer, blod og hjerte; lymfeårer og lymfe) hos 
dyr som transporterer blodet og lymfe til og fra de 
forskjellige delene av kroppen. Alle dyr har et mer 
eller mindre utbygd sirkulasjonssystem. For arter 
som har hjerte, pumpes blodet i én retning ved 
hjelp av klaffer i hjertet og i venene som hindrer 
blodet i å strømme tilbake. 

CIRCULUS: Ethvert ringaktig arrangement. 
 
CIRCUM-: Prefiks som betyr omkring, rundt; 
omgivelser. 
 
CIRCUMAUSTRAL: Sirkumaustral, det som 
forekommer på de høyere breddegrader på den 
sydlige halvkule. Se: Circumboreal. 
 
CIRCUMBOREAL (Holarctic region): Sirkum-
boreal, det som forekommer på de høyere 
breddegrader på den nordlige halvkule (i områder 
som inkluderer Nord-Amerika, Europa og Asia). 
Se: Circumaustral og Holarctic region. 
 
CIRCUMCISE: Omskjære, avkutningen av for-
huden på unge mennesker som en religiøs rite, 
spesielt innen jødedom og Islam, eller som 
medisinsk behandling. Omfatter også den delvise 
eller totale fjerning av de ytre gentitaliene på 
unge jenter av ikke-medisinske årsaker. 
 
CIRCUMFERENCE: (1) Periferi, randen, kanten 
eller arealet som omgir noe; den ytre grensen 
eller overflaten på en figur eller objekt 
(periphery); (2) Omkretsen, lengden på en 
sirkellinje (perimeter); grenselinjen i en sirkel 
(forkortet: c., circ.).  
 
CIRCUMGENITAL: Som omgir genitalporen (hos 
virvelløse dyr). 
 
CIRCUMJACENT: Omliggende, som grenser til 
på alle sider.  
 
CIRCUMNEUTROPHILOUS: Det å leve og trives 
i nøytralt vann (pH 7, neutral pH). 
 
CIRCUMNUTATION: Innen botanikk, den irreg-
ulære spiral eller elliptiske rotasjonen av toppen 
(apex) i en voksende stilk, stamme eller rot, 
forårsaket av forskjellene i vekstraten på de 
motasatte sidene.   
 
CIRCUMOCULAR: Det som omgir øyet. 
 
CIRCUMORAL: Det som omgir munnen. 
 
CIRCUMPOLAR: Sirkumpolar, det som fore-
kommer rundt jordpolene eller som er utbredt i 
regionene rundt Nordpolen eller Sydpolen. 
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CIRCUMSCRIBE: (1) Innskrenke, begrense et 
område eller aktivitet (constrict); (2) Definere, 
forme eller markere grensene av noe (delineate, 
limit, restrict); (3) Tegne eller dra en linje rundt 
noe (encircle). 
 
CIRCUMSCRIPTION: (1) Det å innskrenke eller 
tilstanden å være innskrenket, begrenset (defini-
tion, delimination, limitation); (2) Omriss, noe som 
begrenser, innskrenker; begrenset areal eller 
rom; (4) Innen taksonomi, grensene som er satt 
for et gitt takson av en spesiell forfatter, 
taksonomisk synspunkt eller taksonomisk system 
med tanke på variasjonsbredden til individene, 
populasjonen eller arten. 
 
CIRCUMTROPICAL (Cosmotropical): Sirkum-
tropisk, det som forekommer eller er utbredt i de 
tropiske områdene på jorden; som går rundt 
tropene. 
 
CIRCUMVOLUTION: Det som omgir en akse 
eller et senter; rotasjon (rotation, revolution) 
 
CIRQUE GLACIER (Corrie glacier): Botnbre, 
bre som ligger i en mer eller mindre rund skål-
formet fordypning som den har erodert ut i en 
fjellside. 
 
-CIRR- (-cirrh-, -cirri-, -cirrus): Affiks som betyr 
et krøllet eller kruset hår, hårlokk. 
 
CIRRATE: Det å bære tynne sylindriske ut-
vekster, prosesser. Cirrus, tynne fleksible 
utvekster (appendages) på dyr, f.eks. armene på 
rur, filmentene hos slangestjerner, ciler (lemmer) 
hos enkelte protozoer eller det hannlige parings-
organet hos en del virvelløse dyr. Se: Cirrus. 
 
CIRRHOSIS: Fibrose, cirrhose, skrumpning; dan-
nelse av et fast (fibrøst) vev (bindevev) i et organ 
i stedet for det normale vev (oftest i lever). 
 
CIRRIFORM: Det å ligne avlange fingerformede 
utvekster, prosesser. Cirriferous, som bærer 
utvekster, prosesser, hår (cirrose). 
 
CIRRUS (pl. Cirri): (1) Cirrus, stive eller fleksible 
finger-lignende utvekster; (2) Hos enkelte proto-
zoer, en organell som er dannet ved fusjon av en 
gruppe cilier og som vanligvis benyttes for beveg-
else; (3) Det hannlige, vrengbare paringsorgan 

hos enkelte virvelløse dyr, i motsetning til den 
ikke-vrengbare penis; (4) Hos mange virvelløse 
dyr, et kroppsvedheng som ofte ligner en 
tentakel. 
 
CIS-: (1) Prefiks som betyr på samme side; (2) 
Innen organisk kjemi, prefiks som viser til 
isomeriske hydrokarboner hvor radikalene be-
finner seg på samme side av ringen; (3) Innen 
genetikk, mutasjoner i to nært koblede gener på 
samme kromosom; genetisk materiale fra bare 
ett av de to homologe kromosomene i motsetning 
til en trans konfigurasjon (Se: Trans-). 
 
CIS-CONFIGURATION: Innen genetikk, allelene 
til to koplete gener eller heteroallelene i en 
cistron er i en cis-konfigurasjon (koplet fase) hvis 
de to (dominante) vill-type allelene er lokalisert i 
ett kromosom; de to mutante allelene i den andre 
av de to homologe kromosomene (AB/ab eller + 
+/ab) i dobbelt heterozygote celler. En dobbelt 
heterozygot med de dominante allelene i hver av 
de to homologe kromosomene, kalles en trans-
konfigurasjon eller trans-heterozygot. Forholdet 
bestemmes gjennom en cis-trans test. Se: Cis-
trans test, Cistron og Heterogenotic. 
 
CIS-DOMINANCE: Cis-dominans, fenomenet da 
et genetisk element (et gen eller en ikke-kodende 
sekvens som en promotor eller operator) bare 
virker på det DNA molekylet hvor det fore-
kommer. Det motsatte av et cis-virkende element 
er et trans-virkende element, et element som 
koder for et produkt som kan virke på andre DNA 
molekyler. Cis / trans dominans, generelt et gens 
evne til å virke på genene ved siden av på 
samme kromosom. Se: Cis-trans test. 
 
CISTERN: (1) Cisterne, sisterne, samlebrønn, 
kum; kunstig vannreservoar under jorden, 
spesielt for regnvann; (2) Vanntank til spyling i 
vannklosett; (2) Innen anatomi, kapsel, væskefyllt 
hulrom i en organisme. 
 
CISTERN EPIPHYTE: Epifytt som mangler røtter 
og som samler vann mellom basis av bladene. 
 
CISTERNA (pl. Cisternae): Innen cytologi, av-
flatet sekke-lignende membranbundet blære 
(vesicle) som kan finnes i en rekke celleorga-
neller som mitokondriene, Golgi apparatet og det 
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endoplasmatiske retikulum. Se: Endoplasmatic 
reticulum. 
 
CIS-TRANS test (Complementation test): Cis-
trans test, genetisk test for å definere en enhet av 
genetisk funksjon, basert på om to mutasjoner for 
den samme karakteren (virker på samme 
fenotypiske funksjon) skjer i et enkelt kromosom 
(samme kromosom, kalles da cis-posisjon, cis-
konfigurasjon) eller ved forskjellige cistroner i det 
homologe kromosom paret (forskjellige kromo-
somer, kalles da trans-posisjon, trans-konfigura-
sjon). Da testen er brukt til å definere en genetisk 
funksjonell enhet, har den strukturelle gen 
sekvensen blitt kalt cistron. Se: Cistron, 
Complementation og Complementation test. 
 
CISTRON (GENE): Cistron, sekvens (segment) 
av et DNA (og RNA) molekyl som koder for et 
spesifikt polypeptid i proteinsyntesen, dvs. som 
omfatter den informasjon som er nødvendig for å 
kode (spesifisere) et gen produkt, enten én poly-
peptidkjede (protein), RNA (rRNA / tRNA) 
involvert i den genetiske translasjonen eller har 
en ren regulatorisk funksjon. Cistronet utgjør 
derfor et funksjonelt gen og kan defineres ut fra 
en cis-trans test (Se: Cis-trans test). (I cis-
konfigurasjonen er begge mutasjoner på samme 
kromosom og begge vill-typene på det andre 
homologe kromosomet (a1a2/++) slik at det 
dannes en vill-type fenotype. I trans-
konfigurasjonen har hvert enkelt (homologe) 
kromosom, en mutant og en ikke mutant 
(a1+/a2+) og danner derfor en mutant fenotype.) 
Cistronet kan også betraktes som den nukleotid-
sekvensen i DNA som spesifiserer en enkelt 
genetisk funksjon som definert gjennom en 
komplementeringstest. Hvis et protein består av 
bare én polypeptid kjede eller en serie av 
identiske kjeder, blir dette bestemt av en enkelt 
cistron; hvis et protein er sammensatt av to eller 
flere forskjellige polypeptider er to eller flere 
cistroner involvert (begrepet én polypeptid - én 
cistron). Innen hver cistron kan genetisk 
rekombinasjoner (Se: Recon) og mutasjoner (Se: 
Mutation) forekomme på flere steder (Se: 
Operon). Det eukaryotiske cistronet er en 
transkripsjonsenhet som inneholder regioner (Se: 
Intron) som fraskilles det endelige mRNA, dvs. 
introner alternerer med regioner som uttrykkes 
(Se: Exon); overlappende cistroner er også 
observert. Se: Gene. 

CIT. (Citata, Citatum, citatus): Forkortelse for: 
Sitert (cited). 
 
CITATO LOCO: Se: c.l. 
 
CITES (Convention on International Trade of 
Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora): Washington konvensjonen, en multilateral 
avtale (konvensjon) for å kontrollere den inter-
nasjonale handelen med truede arter av ville 
planter og dyr. Formålet med avtalen er 
bærekrftig handel, dvs. at man dreper eller fjerner 
ikke mer av de enkelte naturlige artsbestandene 
enn hva som er bærekraftig. Konvensjonen trådte 
i kraft i 1975 (i Norge 25.10.1976; forvaltnings-
myndigheten i Norge er Miljødirektoratet).  
 
CITRIC ACID CYCLE: Se: Krebs cycle. 
 
CITRINE: Sitron-gul I farge. 
 
CIVILIZATION: Sivilisasjon, den siviliserte verd-
en; dannelse, kultur. 
 
CL.: Se: Clone. 
 
C.L.: Forkortelse for: Citato loco, på det angitte 
sted. 
 
Cl: Klor. Se: Chlorine. 
 
CLAD- (Clado-): Prefiks som betyr en kvist. 
 
CLADE: Innen kladistikk, klad (gresk «clados» = 
gren, kvist), en monofyletisk gruppe individer (et 
takson); en hypotetisk gruppe av organismer 
inkludert den siste felles stamfar og alt avkom 
(descendants) av denne siste felles stamfaren 
(opphavet og alle opphavets avkom).  En klad av 
organismer utgjør en gren i et kladogram 
tilsvarende en monofyletisk gruppe, antatt dannet 
gjennom divergerende utviklingslinjer som 
resultat av en oppsplitting av en tidligere 
utviklingslinje (Se: Cladogenesis). En kladistisk 
oppsplitting produserer to distinkte nye taksa, der 
hver utgjør ny gren (klad) i det fylogenetiske 
diagrammet (evolusjonære treet), dvs. nye 
utviklingslinjer i taksonets fylogeni. Med andre 
ord, alle medlemmene i en klad er nærmere en 
felles stamfar enn med medlemmene av andre 
klader. En gruppe (klad) defineres gjennom 
taksonomiske karakterer som deles av alle 



 

290 

medlemmene i gruppen og som skiller gruppen 
fra alle andre grupper. I evolusjonære termer er 
en klad holofyletisk. Se: Cladistic method, 
Cladistics, Cladogenesis, Cladogram og Mono-
phyletic group. 
 
CLADIFICATION: Kladifisering i klader, et ordnet 
system der grenene (eller deler av grenene) i et 
kladogram, arrangeres med referanse til sek-
vensene av forgreningspunkter ut fra holo-
fyletiske prinsipper. Se: Clade. 
 
CLADISM: Se: Cladistic method. 
 
CLADISTIC AFFINITY: Kladistisk affinitet, viser 
til hvor nylig eller langt tilbake en felles stamfar 
eksisterte. Se: Clade. 
 
CLADISTIC ANALYSIS: Kladistisk analyse, en 
metodologi der forgreningspunktene i et fylo-
genetisk tre eller kladogram klarlegges og 
beskrives; det benyttes kun deriverte (apomorfe) 
karakterer ved denne metoden. Se: Clade. 
 
CLADISTIC CLASSIFICATION: Kladistisk klassi-
fikasjon, klassifikasjon som er basert på «nær-
meste felles opphav» (recency of common des-
cent), dvs. de enkelte kladene, taksa eller 
kategorier, avhenger av posisjonen til for-
greningspunktene på det tilhørende fylogenetiske 
treet. Se: Se: Clade, Cladistic method, Clado-
genesis og Classification. 
 
CLADISTIC DISTANCE (Cladistic difference): 
Kladistisk avstand, antall forgreningspunkter 
mellom to punkter på et kladogram. Se: Clade, 
Phenetic distance og Patristic distance. 
 
CLADISTIC EPISODE: Kladistisk episode, adap-
tiv evolusjonær oppsplitting; oppsplitting av en 
utviklingslinje i to nye arter eller høyere taksa. 
Se: Adaptive radiation og Clade. 
 
 CLADISTIC METHOD (Cladistics, Cladism): 
Kladistisk metode, kladistikk, studiet av de 
evolusjonære grupperinger og relasjoner som har 
oppstått via kladogenese, inkludert klassifika-
sjonsmetodene basert på denne formen for 
evolusjon. Innen kladistikk benyttes fylogenetiske 
hypoteser som basis for klassifikasjonen der siste 
felles opphav er et viktig kriterium for grup-
peringene av kategorier eller taksa. Kategoriene 

kalles klader der én klad utgjør den eneste 
gruppe av organismer som stammer fra et gitt 
opphav (Se: Clade). De kladistiske metodene 
omfatter: (a) Hennigs fylogenetiske systematikk,  
for å finne forgreningsmønsteret gjennom leting 
etter søstergrupper på basis av synapomorfier 
(enestående avledete karakterer) og gjennom 
opprettelse av synapomorfi-diagrammer (klado-
grammer), (b) transformert kladisme (transformed 
cladism, pattern cladism), for å finne forgrenings-
mønsteret basert på karakterfordelingen uten 
forhåndsvurdering av karakterutviklingen, og (c) 
neokladisme (neocladism, numerical cladism, 
quantitative phyletics), for å finne gjennom data-
maskinbasert kladisme, det treet som krever 
færrest forandringer med færrest mulige linjer. 
Kladistenes taksonomiske resultater demon-
streres ved hjelp av forgrenete diagrammer kalt 
kladogrammer. Se: Clade, Cladistics, Clado-
genesis, Cladogram og Phenetic method. 
 
CLADISTICS (Hennigian systematics, Phylo-
genetic cladistics): Kladistikk, fylogenetisk 
kladistikk, en metode for å tegne evolusjonære 
trær som beskriver de fylogenetiske relasjonene 
mellom organismer basert på delte, avledete 
karakterer (shared derived characters); en 
taksonomisk skole som mener at organismene 
må klassifiseres ut fra evolusjonære relasjoner. 
Kladistikk er en genealogisk klassifikasjons-
metode der taksa blir gruppert og presentert i et 
kladogram i hierarkisk relaterte grupper i samsvar 
med de evolusjonære relasjonene mellom dem, 
dvs. basert på deres delte og avledete karakter-
tilstander (synapomorfier). Relasjonene avdekkes 
på basis av de homologe karakterene som deles 
og som antas skyldes felles opphav. Denne fylo-
genetisk-systematiske metoden produserer altså 
taksonomiske systemer gjennom å forsøke og og 
gjenkjenne fylogenetisk (genealogisk) slektskap 
mellom grupper av organismer gjennom deres 
evolusjonære forgreningsmønstre basert på 
evolusjonen av utvalgte, avledete felles 
karakterer og karaktertrekk, for deretter å produ-
sere en klassifikasjon som nøyaktig gjengir dette 
(genealogiske) slektskapet illustrert ved et 
fylogenetisk tre (kladogram, forgrenet diagram) 
basert på genetisk avstand. Kladogenesen 
danner alltid to søstergrupper, dvs. forgreningen 
er dikotom (dichotomous) og basert på en 
antagelse om en «plutselig» oppsplitting fra en 
felles stamfar og ikke en gradvis evolusjonær 
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forandring. Derfor utgjør hver søstergruppe (klad) 
en egen monofyletisk gruppe (holofyletisk), men 
med samme stamme som er unik for gruppene. 
Slike monofyletiske grupper deduseres gjennom 
å identifisere synapomorfe karaktertrinn. I de 
evolusjonære relasjonene mellom artene, er 
morfologisk likhet ikke betraktet som et enkelt 
mål på en fylogenetisk relasjon, men er oppdelt i 
forskjellige begreper som konvergens, symplesio-
morfi og synapomorfi, der kun den siste 
kategorien av morfologisk likhet benyttes for å 
fastslå relasjonene. Selv om kladistikk 
representerer en logisk tilnærming til taksonomi, 
er metoden omstridt da andre tilnærminger 
legger mer vekt på likhetene mellom grupper og 
på forandringer innen utviklingslinjene, enn på en 
fylogenetisk forgrening. Enkelte skoler forkaster 
også enhver evolusjonær tilnærming som 
bakgrunn for et klassifikasjonssystem. Se: Clade, 
Cladistic method, Cladogenesis, Cladogram, 
Convergent evolution, Phenetics, Phylogenetic 
systematics, Symplesiomorphy, Synapomorphy 
og Systematics. 
 
CLADISTIC SPECIES CONCEPT: Det kladis-
tiske artsbegrep utviklet av W. Hennig (1966) og 
M. Ridley (1989), begrepet at en art er en gruppe 
organismer som stammer fra en oppsplitting 
(kløyving) i en gitt utviklingslinje, dvs. en art er en 
tidsbegrenset enhet av suksessive oppsplittinger 
av arter. Arter oppstår gjennom artsdannelse fra 
en foregående art og eksisterer inntil den opp-
splittes videre i to (eller flere) datterarter (sister 
species) eller dør ut. Stamarten lever ikke videre 
innen det kladistiske artsbegrepet selv om denne 
stamarten (morarten) ikke gjennomløper hverken 
genetiske eller fenetiske forandringer under eller 
etter dannelsen av en sidegren, dvs. en kladistisk 
art er uansett utdødd (ekstinkt) hvis det dannes 
en sidegren på et kladistisk utviklingstre 
(kladogram, kladistisk diagram). Arten er derfor 
representert gjennom avstanden mellom to 
suksessive delingspunkt i et kladogram. Innen 
dette artsbegrepet vektlegges artsdannelse ved 
oppsplitting i kontrast til det biologiske og det 
evolusjonære artsbegrepet. Det kladistiske 
artsbegrepet er kritisert bl.a. for at en arts utdøing 
må avhenge av forhold som skjer mer eller 
mindre fjernt fra organismene som utgjør arten, 
nemlig i de potensielle sidegrenene. Se: 
Biological species concept, Cladogenesis, 
Deviation rule, Species og Species concept. 

CLADISTIC TAXONOMY: Kladistisk taksonomi, 
taksonomi basert på Hennigs taksonomi-konsept, 
arrangeringen av taksa ved hjelp av forgreningen 
i et evolusjonært tre.  Se: Clade, Cladogram og 
Taxonomy. 
 
CLADO- (Klado): Prefisk som betyr gren, skudd, 
avskudd. 
 
CLADOSEROUS: Som har forgrenete horn eller 
antenner. 
 
CLADOGENESIS (Branching origin, Dendritic 
evolution, Evolutionary diversification, Evol-
utionary splitting, Splitting evolution): Innen 
kladistikk, kladogenese, oppsplitting av en klad 
eller arts utviklingslinje; evolusjonære forand-
ringer som produserer nye klader eller arter pga. 
oppsplittinger av en evolusjonslinje i to (eller 
flere) separate utviklingslinjer (søstergrupper), 
taksonomisk adskilt fra stamarten, det opp-
rinnelige takson. Kladogenese refererer derfor til 
en dannelse av nye klader eller arter gjennom en 
forgrening basert på divergerende utvikling fra et 
felles utgangspunkt, felles opprinnelse. Den 
fundamentale prosessenen innen kladogenese, 
er dannelsen av nye klader eller arter. Studiet av 
slike evolusjonære oppsplittinger og grupper-
inger, er kalt kladistikk. Kladogenese er antatt og 
skyldes forandringer i de regulatoriske DNA 
sekvensene og karyotypen, mens anagenese og 
adaptasjon er fortrinnsvis et resultat av gen 
mutasjoner og enzym polymorfisme. Se: Adap-
tation, Anagenesis, Evolution og Clade. 
 
CLADOGRAM: Kladogram, diagram som resultat 
av en kladistisk analyse; et forgrenet tre-lignende 
diagram (Se: Dendrogram) som viser de 
(hypotetiske) forgreningssekvensene for de taksa 
som er under vurdering. Et kladogram er i 
prinsippet et fylogenetisk argumentasjonskjema 
med form som et evolusjonært tre av klader eller 
arter (en forgrenet fylogeni; Se: Clade). Dia-
grammet spesifiserer kun den relative grad av 
fylogenetisk slektskap (søstergruppe-relasjoner) 
mellom de analyserte taksa, ved siden av deres 
monofyli (Se: Monophyly), og alt basert på 
homologier (Se: Homology), prinsippet om parsi-
moni (Se: Parsimony) og grad av synapomorfier 
og autapomorfier (Se: Synapomorphy og 
Autapomorphy). Med andre ord, et kladogram 
viser fordelingen av de karakteristiske karakterne 
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og karaktertrekkene innen en gruppe av relaterte 
organismer (lineages). Forgreningspunktene i 
kladogrammet, kalles noder (Se: Node). Ende-
punktene (endegrenene) i kladogrammet, repre-
senterer kladene, taksaene. Generelt har et 
kladogram ingen tidsakse, kun forgrenings-
systemet (rekkefølgen) er signifikant. Se: Se: 
Clade, Cladistic method, Cladistics, Phylogenetic 
tree og Phylogeny. 
 
CLADOPTOSIS: Kladoptose, periodisk felling av 
kvister. 
 
CLADOSPORIOSIS: Cladosporiose, enhver syk-
dom på mennesket eller dyr som skyldes sopp-
arter i slekten Cladosporium (klasse Hypho-
mycetes). 
 
CLAM (Mussel): (1) Musling, bløtdyr (rekke 
Mollusca) innen klassen muslinger, skjell (Bi-
valvia); (2) Matskjell, spiselig musling (Se: 
Mussel).  
 
CLAMDIGGER'S DERMATITIS: Se: Swimmer's 
itch. 
 
CLAMP: Klemmer, komplekse, harde (sklero-
tiserte) structurer på bakkroppen (opisthaptor) 
hos en haptormark (klasse Monogeea). 
 
CLAN: Klan, stamme, en gruppe organismer som 
omfatter én eller flere relaterte familiegrupper 
eller sosiale enheter. 
 
CLANDESTINE EVOLUTION: (1) Evolusjonære 
forandringer som ikke er observerbare i det 
voksne stadium hos en organisme; (2) Voksne 
karakterer hos en art hvor karakterene stammer 
fra embryonale karakterer hos den opprinnelige 
arten, stamfaren. 
 
CLASS: (1) Klasse, en samling av enheter (indi-
vider) som har felles karakterer eller karak-
tertrekk og som grupperes sammen under et gitt 
klassenavn (Se: Subclass); (2) Innen klassi-
fikasjon, taksonomisk kategori som omfatter én 
eller flere relaterte ordener. Klassen er plassert 
mellom orden (Se: Order) og rekke (Se: Phylum). 
En dyreklasse omfatter store og lett kjennbare 
grupper, f.eks. pattedyr, fugler, krypdyr og 
padder. Hos dyr ender klassenavnet vanligvis på 
-a, hos planter på -phyceae eller -opsida. En 

klasse er fundamentalt forskjellig fra et individ, 
enten er man det ene eller så er man det andre 
(Se: Individual).  
 
CLASSFIABLE: (1) Klassifiserbar, det å kunne 
arrangere eller organisere noe i en klasse eller 
kategori; (2) Det å bestemme at noe er konfi-
densielt, hemmelig, eller at det skal være det. 
 
CLASSICAL CONDITIONING: Se: Conditioning. 
 
CLASSICAL GENETICS (Mendelian genetics): 
Klassisk genetikk, den gren av genetikken som er 
spesielt opptatt av de synlige konsekvenser av 
de genetiske reproduksjonsprosessene. Klassisk 
genetikk utgjør den eldste disiplinen innen 
genetikken, knyttet til de tidlige eksperimentelle 
forsøkene benevnt Mendelsk arv (Se: Mendelian 
inheritance) som demonstrerte de grunnleggende 
arvemekanismene (ett av nøkkelfunnene var den 
genetiske koblingen, Se: Genetic linkage)), og 
som senere har blitt studert i detalj og forklart på 
det molekylære nivå. Med andre ord, klassisk 
genetikk omfatter metodene og teknologiene 
innen genetikk som ble benyttet for den 
molekylærbiologiske æra. Se: Molecular biology. 
 
CLASSICAL LOBAR PNEUMONIA: Se: Pneu-
mococcal pneumonia. 
 
CLASSICAL MODEL: Innen genetikk, en hypo-
tese eller modell som antyder at naturlige 
populasjoner har lite genetisk variasjon som 
resultat av en sterk seleksjon for enkelte alleler. 
 
CLASSICAL PHYSICS: Klassisk fysikk, refererer 
til den opprinnelige fysikken som ikke omfattet 
relativitetsteorien og kvanteteorien. 
 
CLASSICAL SCHOOL: Innen evolusjon, den 
klassiske skolen, refererer til den skolen av 
populasjonsgenetikere som argumenterte for 
betydningen av rettet seleksjon og sannsyn-
ligheten for redusert grad av polymorfisme i 
naturlige populasjoner. 
 
CLASSIFICATION (METHOD): (1) Klassifika-
sjon, klassifikasjonsmetode, et formelt arrange-
ment av data i et hierarki av kategorier for 
organisering av kunnskap. En klassifikasjon 
arrangerer tilsvarende enheter eller objekter i en 
hierarkisk serie av klasser der hver mer 
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inkluderende (høyere) klasse, oppdeles i mindre 
inkluderende (lavere) klasser. En slik klassi-
fikasjon forteller mer om det som klassifiseres 
enn hva en liste kan gi av informasjon; (2) Innen 
biologi, klassifikasjon, det å ordne like 
organismer i grupper på basis av slektskap, med 
andre ord prosessen å etablere, definere og 
arrangere taksa (organismer) innen et hierarki av 
grupper basert på økende (eller avtagende) grad 
av slektskap. Klassifisering er en kreativ prosess 
som produserer en klassifikasjon som ikke 
omfatter identifikasjon (artsbestemmelse), men 
som omfatter det å finne posisjonen (plassen) til 
en organisme / art i et gitt klassifikasjonsystem. 
Biologisk klassifikasjon omfatter derfor enhver 
formell vitenskapelig sortering og gruppering av 
arter i et hierarkisk system. Med andre ord, 
ethvert arbeid der organismer blir systematisert 
enten på basis av få utvalgte karakterer for et 
bestemt formål (kunstig klassifikasjon) eller på 
basis av evolusjonære likheter og forskjeller 
mellom gruppene (naturlig klassifikasjon), eller 
gjennom en kombinasjon av disse. Den eneste 
naturlige gruppen er arten (Se: Species). Arter 
som har samme karakterer (homologe karak-
terer) være seg morfologiske, anatomiske, 
fysiologiske eller biokjemiske karakterer, er antatt 
å ha ervervet dem fra et felles opphav noe som 
derved gjenspeiler evolusjonære relasjoner. 
Forskjellige skoler innen klassifikasjon, 
forekommer: En skole mener at en naturlig 
klassifikasjon skal avspeile evolusjonære 
relasjoner (være fylogenetisk), dvs. at medlem-
mene i enhver gruppe, uansett hierarkisk nivå, 
skal ha felles forfedre, mens en annen skole 
mener at en naturlig klassifikasjon kan bare være 
fenetisk (særlig innen numerisk taksonomi), dvs. 
skal reflektere morfologiske, cytologiske og 
biokjemiske likheter uten nødvendigvis relatert til 
felles forfedre. I dag er biologisk klassifikasjon 
basert på fylogeni så langt det er mulig (basert på 
en antagelse om samme utviklingshastighet). 
Hovedkategoriene innen biologisk klassifikasjon, 
omfatter: Rekke (Phylum - dyr, Division - planter), 
Klasse (Class), Orden (Order), Familie (Family), 
Slekt (Genus), og Art (Species). For hvert trinn 
oppover i det hierarkiske system, avtar likhetene 
mellom medlemmene i gruppen mens de 
fundamentle likhetene legges økende vekt på. 
Se: Binomial nomenclature, Cladistics, Syste-
matics og Taxonomy 

 

CLASTIC: (1) Det å produsere eller gjennomløpe 
fragmentering; (2) Klastisk, sedimenter (berg-
arter) som er sammensatt av fragmenter nedbrutt 
fra et foruteksisterende stenmateriale og som er 
blitt transportert individuelt fra opphavsstedet. 
Clast, individuelt korn eller bestanddel av sten. 
 
CLASTIZOIC: Klastizoisk, berg som består ves-
entlig av fragmenterte rester av dyr. 
 
CLASTOGENIC: Innen genetikk, klastogenisk, 
enhver agens (klastogen) som er i stand til å 
indusere kromosomale, strukturelle forandringer. 
Se: Chromosome mutation. 
 
CLASTOTYPE: Se: Type. 
 
CLAUDICATION: Krampesmerter i leggen pga. 
for liten blodtilstrømming til musklene. 
 
CLAUSTROPHOBIA: Klaustofobi, unormal og 
irrasjonell frykt for å bli innelukket på små plasser 
eller rom uten fluktmuligheter, slik som i heiser, 
rom uten vinduer og små biler, eller også klær 
som er trange (spesielt rundt nakken).  
 
CLAVATE: Klubbe-formet, noe som blir gradvis 
tykkere eller større mot enden. 
 
CLAVICLE: Krageben, ett av to lange ben som 
tjener som avstiver mellom skulderbladet og 
brystbenet. Kragebenet er kroppens eneste ben 
som ligger horisontalt. 
 
CLAVIFORM: Kølle- eller klubbe-formet (clav-
ate). 
 
CLAW: Klo, krasse, krafse. 
 
CLAY: Leire, leirjord, naturlig bløtt og finkornet 
uorganisk sedimentært avsatt materiale, sam-
mensatt hovedsakelig av leirmineraler og som får 
plastiske (kolloidale) egenskaper slik at det kan 
formes hvis det blir tilsatt fuktighet eller vann. 
Leiren vil da beholde formen etter luft- eller 
ovnstørking. Fuktig leire er praktisk talt 
ugjennomtrengelig for vann, og sprekker når den 
tørker ut. Partikkelstørrelsen er mindre enn 0,002 
- 0,004 mm (eller for alle partikler, mindre enn 
1/400 mm i diameter). Leirjord inneholder mer 
enn 30 % leire. Leirmineraler er hovedsakelig 
små partikler av vannholdige silikater av 
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aluminium, magnesium eller jern, og med en 
lagdelt struktur. Se: Boulder, Cobble, Floc-
culation, Gravel, Pebble, Sand, Silt og Soil. 
 
CLAY THEORY (OF LIFE): (1) En rekke reli-
giøse teorier blant diverse folkegrupper, bl.a. 
jøder, kristne, muslimer, polynesere og innfødte i 
Australia, som beskriver livets oppståelse fra 
leire; (2) Leir teorien, en anerkjent vitenskapsteori 
om at leire kan ha spilt en vesentlig og essensiell 
rolle for livets oppståelse på jorden. Teorien ble 
opprinnelig utformet på slutten av 1970-tallet av 
kjemikeren (organisk kjemi) Alexander Graham 
Cairns-Smith (1931-2016) og senere utviklet i en 
del bøker, f.eks. «Genetic takeover and the 
mineral origin of life» (1987) og «Seven Clues to 
the Origin of Life» (1990). Her fremsetter han den 
teorien at uorganiske mineraler spilte en 
avgjørende rolle gjennom en enkel form for 
replikasjon av molekyler (kunne ha oppstått i én 
enkel seleksjon) før DNA senere oppsto og tok 
over jobben. Cairns-Smith mener at livet som 
oppsto på vår planet var basert på selv-
replikerende uorganiske krystaller slik som 
silikater og metallioner vi kan finne i leire og 
mudder (som er dannet av meget små krystaller, 
noe en lett ser titter en på dem i elektron-
mikroskop), og først senere ble utkonkurrert av 
organiske replikatorer (basert på karbon-kjemi) 
og DNA. Det er vist at RNA molekyler på grunn 
av deres negative ladning, har en tendens til å 
feste seg utenpå leirpartikler. Hvis en antar at 
RNA partikler fantes før de kunne selv-replikere, 
kan en anta at en eventuell replikering skyldes 
medvirkning av mineralske «krystall-gener» i 
leiren. Først da RNA var i stand til å replikere 
effektivere enn krystallene, begynte en form for 
kumulativ seleksjon som tilslutt ble perfeksjonert 
gjennom dannelsen av den genetiske koden 
(DNA). De gamle mineral replikatorene ble da 
utkonkurrert. DNA bygget deretter overlevelses-
maskiner for seg selv som er kroppene til de 
levende organismene, inkludert oss selv. Hjerner 
ble deretter dannet for å øke overlevelsen av 
kroppene og senere til å kunne kommunisere 
med andre hjerner gjennom språk og kulturelle 
tradisjoner, som igjen gav et nytt kumulativt 
system (memer) for selv-replikerende enheter, 
dvs. den kulturelle utvikling via bøker og 
computere. Utviklingen av livet antas å være 
unik, dvs. at alt liv har utviklet seg fra én felles 
stamfar med et uniformt genetisk system og 

generelt sett, ensartet biokjemi. Se: Genetic 
code, Meme og Replication. 
 
CLEANING SYMBIOSIS: Rensesymbiose, en 
form for assosiasjon mellom dyr av forskjellig art 
der begge har fordeler. Omfatter fjerning og 
rensing av en arts (vertens, klientens) ekto-
parasitter ved hjelp av en annen art (symbionten) 
som kan utnytte ektoparasittene som matkilde, 
kanskje den eneste eller viktigste matkilde. 
Fenomenet er spesielt kjent hos fisk (cleaner 
fish) som typisk er sterkt farget for å være lett 
gjenkjennelig for «verten». Fenomenet er også 
kjent hos dekapode krepsdyr i marine miljø, hos 
fugl som hakker ut ektoparasitter på hjortedyr 
eller på krokodiller i tropiske områder. Feno-
menet er også kjent hos midd og biller, vann-
lopper og rotiferer. 
 
CLEANLINESS: Hygiene, renslighet, renhet. 
 
CLEANSING: Rensing, fjerning av infeksiøst 
materiale gjennom vask og skrubbing med såpe, 
vanligvis (og viktig) før en påfølgende des-
infisering. 
 
CLEARING: Innen mikroskopi, klarning, det å 
gjøre et preparat gjennomsiktig; en prosess brukt 
under preparering av fikserte vevsprøver for å 
klarne vevet, dvs. fjerne stoffer, spesielt vann 
gjennom en dehydrering i en alkoholserie med 
økende konsentrasjon etterfulgt av spesielle 
klarningsmedier som tåler alkohol (men ikke 
vann), f.eks. xylol, metylsalicylat eller nellikolje. 
Skal preparatet senere innleires, må klarings-
midlet også være blandbart både med de-
hydreringsmidlet og innleiringssubstansen. Det 
finnes også vann tolerante klarningsmidler.  
  
CLEAVAGE (Furrowing, Segmentation): (1) 
Innen biologi (embryologi), splittelse, spalting, 
cellekløvning, delingen av en celles cytoplasma 
etter kjernedelingen; en celledeling der en 
befruktet eggcelle (Se: Zygote) deler seg i to ved 
at en delingsfure oppstår i cellemembranen 
perifert for spindelens sentralplan (ekvator) og 
vokser seg dypere i denne regionen helt til 
cellekløvningen er fullført (Se: Cytokinesis). De 
tidligste celledelingene i en eggcelle etter 
befruktningen, danner en ball (morula) av mindre 
celler (Se: Blastomere) uten økning i total-
størrelse. Det foregår helt til en celleregion 
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forandrer sin posisjon relativt i forhold til en 
annen (Se: Embryonic development). Fra da av 
kalles individet vanligvis for et embryo. Ved 
begynnelsen på gastrulasjonen (Se: Gastru-
lation) er kløvningscellene hos dyr arrangert i en 
«blastula» som har typisk form av en hul kule 
(Se: Blastula). Den viktigste fysiologiske funk-
sjonen av kløvningsprosessen er gjenopp-
rettelsen av balansen mellom kjernemateriale 
(DNA) og det omgivende cytoplasma. Celle-
kløvning omfatter mange delingsformer og 
klassifiseringsmåter, f.eks.: (a) Holoblastisk 
kløvning, hele cellen deles i blastomerer (lite 
plomme), (b) meroblastisk kløvning, bare deler av 
cellen gjennomgår delinger (mye plomme), (c) 
bilateral kløvning, det dannes en bilateral 
symmetrisk arrangering av blastomerene (hos 
virveldyr), og (d) spiral kløvning, alternerende 
asymmetriske delinger som gir en spiralmessig 
arrangering av blastomerene, f.eks. hos 
leddmark, flimmerdyr og mange bløtdyr; (2) 
Delingen av en krystall i to deler pga. svakheter i 
bindingene langs spesielle retninger i krystallen.  
 
CLEAVAGE CELL: Kløvningscelle, celle dannet 
under cellekløvningen. Se: Cleavage. 
 
CLEAVAGE FURROW: Kløvningsfuren, inn-
buktningen av celleoverflaten som starter den 
påfølgende kløvningen som medfører at dyr og 
enkelte algeceller gjennomgår cytokinese (Se: 
Cytokinesis), den endelige oppsplittingen av den 
ytre cellemembranen. Kløvningsfuren består av 
mikrofilamenter som opptrer sent under celle-
delingen og som vanligvis befinner seg i det 
planet som tidligere var okkupert av metafase 
platen (Se: Methaphase plate). 
 
CLEAVAGE NUCLEUS: (1) Kjernen i den be-
fruktede eggcelle eller zygote; (2) Kjernen i en 
eggcelle som utvikler seg partenogenetisk. 
 
CLEFT: Splittet, kløftet. 
 
CLEFT PALATE: Åpen gane, hareskår. 
 
CLEG: Klegg, kleggene i familien Tabanidae er 
middelstore til store fluer (7 til 25 mm lange) der 
hunnene suger blod av varmblodige dyr for å 
kunne legge egg. Klegg kan spre sykdommer 
som miltbrann (antraks, skyldes bakterien 
Bacillus anthracis) og harepest (tularemi, skyldes 

bakterien Francisella tularensis). Blant regn-
kleggene som ofte har et mønster eller marmo-
reing på vingene, er en vanlig art, Haematopota 
pluvialis. Blindingene lik Crysops artene har store 
mørke partier på vingene og metallskinnende 
fasettøyne, mens storkleggene som Tabanus 
bromius har meget kraftige munndeler. 
 
CLEIDOIC: (1) Lukket; (2) Egg (cleidoic egg), 
som er omgitt av et skall som isolerer det fra 
omgivelsene rundt (begrenser tap av fuktighet); 
egg hos landdyr (fugl, krypdyr, insekter) med 
skall som holder på fuktigheten, men tillater 
gassutveksling med omgivelsene. 
 
CLEIDOCOSTAL: Med referanse til både krage-
benet og ribbene. 
 
CLEISTO- (Kleisto-, Clisto-): Prefiks som betyr 
lukket. 
 
CLEISTOGAMY: Kleistogami, selvbefrukting 
(pollinering) før blomsten (som ofte er liten og lite 
iøynefallende) har åpnet seg; prosessen 
medfører obligatorisk selvbefruktning. Se: Chas-
mogamy. 
 
CLEISTOTHECIUM: Lukket sporebærende struk-
tur (fruktlegeme) som forekommer hos sopp, og 
der sporene frigjøres under soppens forråtnelse.  
 
CLEITHRIDIATE (Keyhole-shaped): Nøkkelhull-
formet. 
 
CLEPTOBIOSIS (Kleptobiosis, Lestobiosis): 
Kleptobiose, interspesifikk assosiasjon som 
finnes hos en del sosiale organismer hvor en art 
stjeler bytte eller mat fra reirene (depotene) til en 
annen art, men uten å leve i nærmere 
assosiasjon med denne arten slik en parasitt 
lever med verten sin. Se: Kleptoparasitism og 
Social parasitism. 
 
CLEPTOPARASITISM: Se: Kleptoparasitism. 
 
CLIMACTERIC: Klimakterium, overgangsalder, 
kritisk periode, klimakterisk, en kritisk fase eller 
periode i livssyklus til en organisme.  
 
CLIMAGRAPH: Se: Hytherograph. 
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CLIMATE: Klima, gjennomsnittsværet, det typ-
iske værmønster på et sted basert på en 
statistikk over været over en tidsperiode, 
vanligvis et 30-års intervall som definert av WMO 
(World Meteorological Organization). Klimaet 
beskrives ut fra målinger av variasjonene i 
temperatur, luftfuktighet, lufttrykk, vind, nedbør, 
atmosfæriske partikkelmengder og andre 
meteorologiske variabler i et gitt område over 
lengre tid. «Vær» beskriver i motsetning til 
«klima», de kortvarige forholdene i disse 
variablene i en gitt region. Komplekse mate-
matiske modeller benyttes for å beskrive klima og 
klimaendringene som tar hensyn til både 
naturlige og menneskeskapte påvirkninger. Klima 
beskriver også det langsiktige, gjennomsnittlige 
værlaget på et gitt sted over en tidsperiode fra 
måneder til tusener eller millioner av år. Klimaet 
omfatter både de absolutte ekstremene, 
gjennomsnittene (med variansen) og hyppig-
hetene av gitte avvik fra disse ekstremene. 
Moderne bruk av begrepet klima henviser gjerne 
til de større verdensregionene (climatic regions) 
enn mer lokale regioner, og hvor den viktigste 
faktoren er breddegraden som avgjør intensiteten 
i sol innstrålingen på jorden, mens luft- og hav-
strømmene forsøker å utjevne temperatur-
forskjellene. Av den energien som stråler inn på 
jorden blir i gjennomsnitt 30 % reflektert tilbake til 
verdensrommet av atmosfæren, 50 % absorb-
eres av jordoverflaten mens det resterende blir 
absorbert av atmosfæren som igjen gir luft-
strømmene, vindene på jorden. Den solenergien 
som tas opp av jorden tilsvarer det som tapes av 
kort- og langbølget stråling, dvs. systemet er 
balansert. Kun ca. 1 % av den innkomne sol-
energi fikseres i plantene gjennom fotosyntesen, 
en fiksering som alt liv på jorden er avhengig av. 
Som nevnt omfatter klima alle de meteorologiske 
faktorene (atmosfæretrykk, fuktighet og nedbør 
(presipitasjon), temperatur og vind) og hvorledes 
disse påvirkes av forandringer i høydenivået, 
lengde- og breddegraden, fordelingen av konti-
nentene og havet, og tidevannsstrømmene. 
Klimaet kan derfor betraktes som en syntese av 
været. Jordens klima har gradvis utviklet seg fra 
tidenes morgen etterhvert som atmosfæren 
stabiliserte seg. I moderne tid påvirker 
mennesket klimaet gjennom flere av sine aktivi-
teter, f.eks. gjennom det økte utslipp av 
karbondioksid (CO2) i atmosfæren (Se: Green-
house effect), forandringer i albedo gjennom 

menneskeskapte forandinger i jordoverflate-
strukturen (Se: Albedo), reduksjonen i ozonlaget 
og andre stratosfæriske forandringer på grunn av 
flyaktivitetene og klorfluorkarbonene fra driv-
stoffet i trykkluftsflasker. Atmosfærens dynamikk 
er nøyaktig og dynamisk balansert, der det 
viktigste for bevaring av nåværende balanse i 
klimaet, er å forhindre at energiforbruket basert 
på fossilt brennstoff, fortsetter å øke da denne 
energien og avfallsprodukter (som f.eks. CO2) 
ender opp som drivhusgasser i atmosfæren. Man 
antar at hvis denne såkalte industrialiserte 
energien en gang vil tilsvare 1 % av den 
solenergi som jorden opptar, kan omfattende 
forandringer i klimaet på jorden oppstå i løpet av 
en relativt kort tid med uante konsekvenser. 
Nåværende globale forbruksøkning av energi og 
fossile brennstoffer, den årlige økningen av antall 
mennesker på jorden og økt industrialisering for å 
bringe nye millioner av mennesker ut av 
fatigdom, kan tyde på at dette en gang blir 
realitet. Da energiforbruket er konsentrert til 
spesielt industrialiserte og motoriserte områder 
på jorden, kan også regionale klimaforstyrrelser 
oppstå. Men uavhengig av menneskets aktiviteter 
og klimatiske påvirkninger, har Nord-Europa 
gjennomløpt flere istider, der den siste (Weichel) 
varte fra 115 000 til for rundt 10 000 år siden. 
Størst utbredelse hadde isen for 21 000 til 17 000 
år siden da Skandinavia var dekket av en opptil 
3 000 meter tykk iskappe. Innen denne siste 
istiden forekom flere mildere perioder (inter-
stadialer) med tilbaketrekning av isbreene. De 
mange morenene i Norge ble dannet når isav-
smeltningen stoppet opp eller klimaet forverret 
seg. For 8 500 år siden var all is borte og 
Hardangeridda skogkledt, men under den lille 
istiden for rundt 5 000 år siden (som kulminerte 
rundt 1750), kom isbreene tilbake i høyfjellet. 
Norge har i løpet av de siste 2,6 millioner år, 
gjennomløpt rundt 40 istider. og vi er nå inne i en 
mellomistid. Mange klimatologer mener at den 
temperaturøkningen som er registrert de siste 30 
år (som betegnes klimakrise), er forårsaket av 
prosesser av kosmisk natur og ikke men-
neskeskapt (Se: Climatic change). Det antas at 
nåværende varme mellomistid (interglaciære 
periode) vil kunne fortsette i minst 50 000 år til, 
med avsmeltning av Grønlandsisen samt deler av 
isen i Antarktisk. Uansett om de påviste klima-
forandringer er menneskeskapte eller ikke, vil en 
menneskeskapt drivhuseffekt eller atmosfærisk 
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temperaturøkning av andre årsaker og med 
mulige selvforsterkende mekanismer, kun utsette 
ankomsten av neste istid med de dramatiske 
klimapåvirkninger den vil ha for jorden og alt liv. 
Se: Climatic change, Chlorofluorocarbon, Aerosol 
propellant og Weather.   
 
CLIMATE MODEL: Klimatisk modell, numerisk 
beskrivelse av klimasystemet basert på de 
mange klimakomponentenes fysiske, kjemiske og 
biologiske egenskaper, deres interaksjoner og 
tilbakemeldingssystemer (feedback prosesser), 
og som modellerer i hvert fall deler av klimaets 
komplekse egenskaper og tilstander. Modellenes 
kompleksitet kan variere der man for én kompo-
nent eller for en kombinasjon av komponenter, 
kan konstruere hierarkiske modeller som skiller 
seg fra hverandre i antall romlige dimensjoner 
basert på hvilke fysiske, kjemiske og biologiske 
prosesser som er representert, eller i hvilken 
grad empiriske parametriseringer er involvert. 
Koblingen av atmosfæriske klimamodeller med 
oseaniske sirkulasjonsmodeller i å tolke klima-
systemene, gir de mest komplekse modellene en 
for tiden har. Det pågår imidlertid en utvikling mot 
ennå mer komplekse modeller som medtar 
spesielt interaksjonene mellom kjemi og biologi. 
Klimamodellene benyttes som et forsknings-
redskap for å simulere klimaet og dermed kunne 
gi klimaprediksjoner over måneder, sesonger, år 
eller ennå langt lengre tidsperioder. Se: Climate.      
 
CLIMATE SYSTEM: Klimatisk system, det meget 
komplekse systemet som består av spesielt fem 
hovedkomponenter: Atmosfæren, hydrosfæren, 
cryosfæren, litosfæren og biosfæren og inter-
aksjonene dem imellom. Klimasystemene ut-
vikles over tid under inflytelse av sin indre 
dynamikk og pga. ytre krefter som vulkan-
aktiviteter, solaktiviteter og antropogene krefter 
relatert til atmosfæriske forurensninger (driv-
huseffekt) og menneskets forandringer og bruk 
av jordens overflatelag. Se: Atmosphere, 
Climate, Hydrosphere, Cryosphere, Lithosphere 
og Biosphere. 
 
CLIMATE VARIABILITY: Klimatisk variasjon, 
variasjoner i klimaet med tanke på klimaets 
statistiske gjennomsnittstilstand og andre vær-
karakteristiske forhold, f.eks. sjansen eller 
muligheten for ekstreme værsituasjoner utover 
lokale og klimatiske enkelthendelser. Slike 

klimavariasjoner kan ha sin årsak i naturlige indre 
prosesser innen klimasystemene selv, eller ha 
sin årsak i naturlige eller antropogene ytre på-
virkninger. NASA melder at verden over, ble 
2019 det varmeste året registrert på over 100 år, 
med et snitt på 0,98oC over snittet for perioden 
mellom 1951 og 1980. Hvert 10-år siden 1960-
tallet har vært varmere enn tiåret før. Se: Climate 
og Climatic change. 
 
CLIMATIC CHANGE: Klimatisk forandring, klima-
variasjonenene over tid som kan identifiseres ved 
hjelp av statistiske tester basert på forandringer i 
gjennomsnittsmålinger (og deres varians) over 
relativt lengre tidsperioder, spesielt 30-års peri-
oder eller den tiden instrumentelle data foreligger 
(fra ca. 1850 og til i dag). Klimaforandringene kan 
også studeres geologisk over meget lange 
tidsintervaller basert på forandringer i topografi 
og landformer, og over kortere tidsperioder 
basert på vegetasjonsforandringer. Viktige 
årsaker til klimaforandringene er naturlige 
kosmiske prosesser som Milankovic-syklusene: 
(a) Variasjoner i jordbanens form (eksentrisitet; 
jordens bane er en mer eller mindre perfekt 
ellipse som gjør at jordens nærhet til solen varier 
over året (3 %), noe som også har medført 
markerte klimavariasjoner med en periode på  
90 000 til 100 000 år (og en lengre på 400 000 
år), (b) jordens helning (aksehelning; forskjellen 
mellom jordens akse og vertikallinjen som står 
vinkelrett på jordbanens plan og som nå er 23,5o, 
varierer mellom 22,1o og 24,5o i perioder på 
40 000 år), og (c) forskjeller i retningen til jordens 
rotasjonsakse (presesjon; punktet på himmelen 
der jordens akse peker roterer rundt i en sirkel 
der én omdreining tar 26 000 år. I tillegg 
gjennomløper jordens elliptiske bane rundt solen 
også en presesjon, der endringen i retningen tar 
rundt 112 000 år), jordformen og forandringer i 
solaktivitetene, ved siden av jordiske prosesser 
som vulkanske aktiviteter, forandringer i luft- og 
havstrømmer og menneskets påvirkninger på 
jord og atmosfære. Hvis klimaendringer utløser 
selvforsterkende mekanismer på jorden, som 
tining av permafrosten med påfølgende massive 
utslipp av den sterke klimagassen metan (CH4), 
smelting av ismassene på Grønland og 
Antarktisk og forandringer i havstrømmene, kan 
menneskeheten stå overfor en eksistensiell 
trussel. Det føles snevert å kun betrakte 
menneskets aktiviteter som årsak til de påviste 
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klimaforandringer, uansett om det er direkte eller 
indirekte, og da kun knyttet til en menneskeskapt 
økning i mengde atmosfæriske klimagasser 
(spesielt CO2 og NOx). Det internasjonale panelet 
for klimaforandringer (The Intergovernmental 
Panel for Climate Change, IPCC) spår en 
tamperaturøkning på 4oC i dette århundret. 
Uansett dypereliggende årsak, vil en økning på 
4oC få globale konsekvenser for både naturen og 
menneskets samfunnsstrukturer. Se: Climate. 
 
CLIMATIC CLIMAX: Innen biologi, klimatisk 
klimaks, et mer eller mindre stabilt organisme-
samfunn der hovedfaktorene som påvirker 
vegetasjonen er av klimatisk natur. Se: Climate, 
Climax og Sere. 
 
CLIMATIC ISOLATION: Klimatisk isolasjon, for-
hindret paring mellom to eller flere populasjoner 
pga. forskjellig preferanse for visse klimatiske 
betingelser og faktorer. 
 
CLIMATIC FACTORS: Klimafaktorer, klimaele-
mentene, spesielt temperatur (Se: Tempe-
rature), nedbør (Se: Precipitation), fuktighet (Se: 
Humidity), solinnstråling (Se: Radiation), lufttrykk 
(Se: Pressure) og vind (Se: Wind). Disse 
faktorene har stor betydning for både været (Se: 
Weather) og klimaet (Se: Climate). 
 
CLIMATIC REGIONS: Klimaregioner, spesifikke 
områder der visse kombinasjoner av klimatiske 
elementer kan påvises og gjenkjennes. Diverse 
klimaregioner er beskrevet basert på temperatur-
soner, geologiske forhold og jordbunnsfaktorer, 
klimaeffekter på vegetasjonen og kritiske 
temperatur- og nedbørforhold målt sesongmessig 
eller årlig. Seks hovedklimatiske regioner er sagt 
å forekomme på jorden: (a) Polare (polar, de 
geografiske polene og området rundt), (b) 
tempererte (temperate, områder med kalde vintre 
og varme somre), (c) ørken (arid, varme og tørre 
områder året rundt), (d) tropiske (tropical, varme 
og fuktige områder året rundt), (e) Middel-
havsklima (Mediterranean, områder med milde 
vintre, varme tørre somre), og (f) tundra (tundra, 
meget kalde områder der kun det øvre jordlag 
tiner om sommeren). Menneskets innflytelse 
virker også inn på klimaregionene. Se: Climate 
og Climate change 
 
CLIMATIC RULE: Se: Ecogeographical rule. 

CLIMATIC SNOW LINE: Klimatisk snøgrense, 
den laveste høyde for et sammenhengende 
snødekke ved slutten av sommersesongen, 
vanligvis beregnet som et gjennomsnitt over flere 
år. Se: Climate. 
 
CLIMATOGRAPH. Klimatograf, sirkulært kart 
som viser forandringene i de månedlige gjennom-
snittstemperaturene slik at lengdene på de hete 
(> 20oC), varme (10 - 20oC), kjølige (0 - 10oC) og 
kalde (< 0oC) sesongene kan bestemmes for et 
gitt sted basert på temperatur. Se: Climate. 
 
CLIMATOLOGY: Klimatologi, det vitenskapelige 
meteorologiske studium av klimaet og dets 
fenomener på jorden; omfatter beskrivelsen og 
forklaringene på det klima som observeres, 
innbefattet de klimatiske variasjonene i rom og tid 
og betydningen av klima for omgivelsene og livet 
på jorden. Se: Climate og Meteorology. 
 
CLIMATOMORPHOLOGY: Klimatomorfologi, det 
vitenskapelige studium av landskapsforma-
sjonene under forskjellige klimaforhold; omfatter 
relasjonene mellom de geomorfologiske pro-
sessene og klimaforholdene. Se: Climate. 
 
CLIMATOTHERAPHY: Klimatoterapi, bruken av 
spesielt gunstige klimatiske forhold til behandling 
av sykdommer. Se: Climate. 
 
CLIMAX: (1) Høydepunkt, klimaks; nå et klimaks; 
(2) Innen botanikk og økologi, klimaks, det 
endelige mer eller mindre stabile biotiske stadium 
eller samfunn i en suksesjon (når en ser bort fra 
den organiske evolusjonen), der det er oppnådd 
en likevekt med betingelsene i omgivelsene 
(forutsatt at miljøet ikke forstyrres) og som er det 
endelige utviklingstrinnet til et stadium eller 
samfunn i en økologisk suksesjon i et gitt øko-
system. Klimakssamfunnet er etablert når en 
sere kommer i dynamisk likevekt med 
omgivelsene og det rådende omgivende klima. 
Klimakssamfunnet betraktes derfor som slutt-
stadiet i en suksesjon av serer. Hvert av verdens 
hovedklimaks plantesamfunn tilsvarer et biom 
(Se: Biome). Botanikere antar at klimaet er den 
regulerende hovedfaktoren i omgivelsene og at 
selv om en rekke plantesuksesjoner forekommer 
i et område, f.eks. en hydrosere, halosere, 
psammosere eller xerosere, vil de alltid etter 
monoklimaksteorien, konvergere mot et 
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klimakssamfunn (klimatisk klimaks). Det antas 
imidlertid at også andre faktorer kan være like 
viktige (spesielt jordbunnsforholdene) slik at 
forskjellige former av klimakssamfunn kan tenkes 
utviklet på et gitt sted, dvs. teoriene om edafisk 
klimaks, fysiografisk klimaks og polyklimaks. 
Klimakssamfunn oppnås imidlertid sjeldent på 
grunn av menneskets innflytelse på omgivelsene. 
Climatologist, klimatolog, en klimaforsker. Se: 
Climax community og Sere. 
 
CLIMAX COMMUNITY: Klimaks samfunn, det 
stabile økologiske sluttstadiet i en suksesjon av 
samfunn (av planter og dyr) som har avløst 
hverandre i et gitt område eller region, eller under 
et gitt sett av stabile miljøbetingelser. Klimaks 
samfunnet er relativt stabilt i et stabilt miljø så 
videre suksesjoner av serer opphører. Se: Climax 
og Sere. 
 
CLIMAX FOREST: Klimaks skog, skog som har 
nådd et stadium av relativ likevekt med hensyn til 
arter og antallet av trær og organismer som lever 
i skogen. Se: Climax, Climax community og Sere. 
 
CLIMAX VEGETATION: Se: Climax og Sere. 
 
CLIME: Egn, himmelstrøk. 
 
CLIMOGRAPH: Klimograf, klimagram, klim(at)-
ogram, grafisk diagram som illustrerer de gene-
relle klimaforhold i et gitt område, spesielt med 
tanke på temperatur og nedbør. 
 
CLINAL: (1) Innen biologi, klinal, graderingen i 
én eller flere karakterer eller karaktertrekk i en art 
(eller annet takson), spesielt mellom forskjellige 
populasjoner; (2) Det å ha graderte karaktertrinn; 
et kontinuum med et uendelig antall graderinger 
fra det ene ekstreme til det andre. 
 
CLINAL SPECIATION: Klinal artsdannelse, en 
form for allopatrisk artsdannelse der en geo-
grafisk barriere opptrer i en klin med en viss klinal 
variasjon, slik at arten oppdeles i deler som 
utvikler seg forskjellig i isolasjon. Se: Cline og 
Speciation. 
  
CLINE: Klin, karaktergradient, gradvis variasjon i 
det gjennomsnittlige uttrykk av en karakter (feno-
type-fenoklin / genotype-genoklin frekvenser) hos 
en art eller populasjon over sitt mer eller mindre 

sammenhengende geografiske utbredelses-
område (vanligvis langs et geografisk transekt 
(linje) eller over en region med diverse miljø-
forandringer). En klin viser til de gradvise forand-
ringene i én eller flere populasjonskarakterer over 
et geografisk område, og da vanligvis relatert til 
gitte miljøforandringer. En klin kan også karak-
teriseres som en kontinuerlig variasjon i et feno-
typisk karakteruttrykk (eller allelfrekvens) gjen-
nom en serie mer eller mindre kontinuerlige 
populasjoner, vanligvis dannet pga. gradienter i 
klima eller andre økologisk variable faktorer som 
for eksempel i jordbunnsforhold. De individene 
som stammer fra forskjellige lokaliteter i en klin, 
kan være vanskelig å klassifisere taksonomisk. 
Se: Gradient. 
 
CLINICAL: Klinisk, direkte observasjon av syk-
domstegn, symptomer og sykdomsforløp hos en 
pasient med eventuell påfølgende behandling. 
Laboratorieundersøkelser trekkes normalt ikke 
inn i det «kliniske bildet». Det kliniske bildet 
antyder pasientens observerte tilstand, der en 
behandling følger av observasjonene. Når man 
jobber klinisk observerer man og samhandler 
med pasienten. 
 
CLINICAL ANALYSIS: Klinisk analyse, analysen 
av en person eller individs (mennesker eller dyr) 
tilstand, eventuelt en substans eller vev fra en 
person eller et dyr, for å stille en sykdomsdiag-
nose.    
 
CLINICAL DIAGNOSIS: Klinisk diagnose, identi-
fiseringen av en sykdom gjennom observasjoner 
av sykdomstegn og symptomer. 
 
CLINICAL THERMOMETER: (Klinisk) termo-
meter, kvikksølvfylt termometer som benyttes for 
nøyaktig bestemmelse av temperaturen hos et 
menneske. Termometeret er ofte gradert fra 35oC 
til 46oC. 
 
CLINODEME: Klinodeme, deme som utgjør en 
del av en gradert sekvens av demer fordelt over 
et gitt geografisk område. Se: Deme. 
 
CLINOLOGY: Studiet av degenerasjonen og 
forfallet hos organismer i perioden etter å ha vært 
kjønnsmoden, eller etter det fylogenetiske topp- 
punktet i utvikling av en gitt gruppe. 
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CLINOMETER: Klinometer, instrument til måling 
av vertikale vinkler. 
 
CLINOTAXIS (Clinotactic): Klinotaxis, rettet 
reaksjon eller orienterende respons hos en mobil 
organisme mot en eller annen stimulerings-
gradient. Se: Taxis. 
 
CLINOTROPISM: Klinotropisme, vekst som 
orienterende respons i forhold til en eller annen 
stimuleringsgradient. Se: Tropism. 
 
CLIPPING: Se: Pinioning. 
 
CLISERE: Klisere, økologisk suksesjon som et 
resultat av en større klimaforandring. Termen 
brukes av botanikere for å referere til en 
erstatning av et plantesamfunn med et annet 
samfunn i en gitt vegetasjonssone over et lengre 
tidsintervall pga. klimatiske forandringer. Se: 
Sere og Succession. 
 
CLISTO-: Se: Cleisto-. 
 
CLITELLUM: Det fremre oppsvulmede partiet 
nær hodet hos leddyrene der gonadene befinner 
seg. Både fåbørstemarker (meitemarker) og igler 
har clitellum. 
 
CLITOCHOROUS: Som spredes ved hjelp av 
tyngdekraften. 
 
CLITORIS: Klitoris, liten utvekst ved inngangen til 
vagina hos hunnlige pattedyr (og også enkelte 
krypdyr og fugler) som ligger foran urinlederen og 
vagina, og som er erektil og homolog med 
hannens penis. Se: Penis. 
 
CLOACA (pl. Cloacae): Kloakk, den bakre 
enden av tarmkanalen der både ekskresjons- 
(dvs. tarminnhold og urin) og reproduksjons-
systemet munner ut i en enkelt åpning; den ytre 
åpningen kalles anus (eller «vent»). Kloakk 
forekommer hos reptilier, fugler og kloakkdyr 
(Monotremata), dvs. maurpinnsviner (Echidna) 
og nebbdyr (Platypus).  
 
CLOCK: Klokke, ur. De første klokkene var 
basert på en eller annen kontinuerlig prosess 
eller mekanisk innretning som forløp med 
konstant hastighet, som solens bevegelser, tiden 
et stearinlys brenner eller sand som faller i et 

timeglass. Avanserte klokker benytter periodiske 
prosesser som opptrer med konstant frekvens, 
som f.eks.: (a) Pendelklokker (pendelbevegelsen 
er en funksjon av lengden, ikke massen eller 
dens opprinnelige utslag; de beste pendel-
klokkene kan måle tiden med 0,01 sekunds 
nøyaktighet per dag), (b) krystallklokker (der en 
krystall er satt til og oscillere rundt 100 000 hertz; 
de beste krystallklokkene kan måle tiden med en 
nøyaktighet på 0,001 sekund per dag), (c) 
atomklokker (der den periodiske frekvensen er et 
molekylært eller atomært fenomen), og (d) 
cesium atom klokker som benyttes for å definere 
den primære standard for definisjon av sekund i 
SI-systemet (der frekvensen defineres ved 
energiforskjellen (overgangen) mellom to 
forskjellige tilstander til cecium 133 atomet ved 0 
K). Det er Cecium klokken som brukes i den 
internasjonale definisjonen av ett sekund. Se: SI 
unit og Second. 
 
CLOMIPHENE: Klomifen, kjemisk stimulant (anti-
østrogen) som hemmer virkningen av de 
kvinnelige kjønnshormonene (østrogenene), og 
som stimulerer eggløsning hos kvinner som har 
problemer med å bli gravid.   
 
CLONALITY: Innen genetikk, sannsynligheten 
for genetisk identitet i en «multi-gen familie»; 
sannsynligheten for at to tilfeldig valgte genetiske 
enheter innen en familie hører til samme 
utviklingslinje. 
 
CLONAL SELECTION THEORY: Den klonale 
seleksjonsteori, teorien som beskriver hvorledes 
celler i immunsystemet produserer store kvanta 
av de rette antistoffer til rett tid ved kontakt med 
et antigen; teorien som beskriver hvorledes B- 
lymfocytt klonene uttrykker karakteristiske mem-
branantistoff reseptorer og hvorledes de selek-
teres og aktiveres av sine spesifikke antigen til å 
differensiere og formere seg til antistoffprodu-
serende plasmaceller. Den klonale seleksjons-
teorien forklarer den store spesifisitetsvaria-
sjonen i organismenes antistoffer (immunglobu-
liner) og fraværet av antistoffer som reagerer 
med organismens egne celler (antigener). 
Teorien er basert på at under den embryonale 
utviklingen dannes det en enorm mengde 
lymfoide celler som alle har unike sett av 
overflate-antistoff molekyler med spesifikke 
bindingsevner mot gitte antigener og dermed kan 
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syntetisere forskjellige antistoffer. Hvis en slik 
celle møter og binder seg til det korre-
sponderende antigenet, blir cellen selektert og 
stimulert til å dele seg utallige ganger under 
dannelse av en klon av identiske celler som alle 
sekrerer det samme aktuelle antistoff og som 
ikke er komplementært til noe annet antigen som 
normalt er til stede i organismen. Immunologisk 
toleranse med tanke på visse antigener, forklares 
ut fra tap av visse cellekloner på grunn av 
eksponering til egne eller eksterne antigener i et 
tidlig stadium av immunsystemets utvikling. 
Lymfocyttene er med andre ord antatt å ha 
membran-immunoglobulin reseptorer av en 
bestemt spesifisitet og at bindingen av en ligand 
(antigen determinant) til disse reseptorene 
stimulerer (selekterer) lymfocytten til å danne en 
klon av antistoff-produserende celler. Det 
antistoff som utskilles har den samme spesifisitet 
som membran-reseptorene. Noen av lymfo-
cyttene produserer antistoffer, noen fungerer som 
«hukommelsesceller» som kan produsere anti-
stoffer under senere infeksjoner. 
 
CLONE (cl.): (1) Det å klone noe gjennom 
produksjon av kopier (Se: Cloning); (2) I vid 
mening, klon, et identisk kopi av en organisme 
eller en samling av genetisk identiske organismer 
oppstått gjennom aseksuell eller vegetativ 
oppformering (multiplisering) fra et enkelt 
seksuelt oppstått individ, dvs. en klon (stock) kan 
forståes som en gruppe organismer (én eller 
flercellede individer) av identisk genotype (Se: 
Genotype) som alle er dannet (kunstig eller 
naturlig) fra et enkelt felles opphav gjennom 
mitotisk deling (aseksuelt (mitotisk) fra samme 
forelder gjennom vegetativ formering, via 
apomiksis eller seksuelt gjennom innavl i rene 
linjer) (Se: Apomixis); (3) I snever mening, en 
samling av individuelle organismer som er 
identiske gjennom arv av de samme alleler i hvert 
eneste locus; alle individer i samme klon har 
identisk genetisk utrustning forutsatt ingen 
mutasjoner (Se: Genet, Ortet og Ramet); (4) 
Celleklon, klonet linje (cloned line, tissue culture), 
en enkelt celle og alle dens avkom fremkommet 
gjennom aseksuell celledeling. For eksempel i en 
klon av plasmaceller, produserer alle cellene 
samme protein (monoklonalt immunglobulin); (5) 
Populasjon av rekombinant DNA molekyler som 
alle bærer den samme innlemmede gensekvens. 
DNA sekvenser sies å være klonet når de 

innlemmes i et plasmid eller andre vektorer og 
introduseres for replikering i en vertsbakterie ved 
hjelp av rekombinant DNA teknologi; (6) To eller 
flere molekyler som er lik en forløper av 
molekylet. 
 
CLONED DNA: Klonet DNA, fragment av DNA, 
f.eks. et gen, som har blitt innlemmet i en vektor 
og replikert i en bakteriell eller eukaryotisk celle-
linje. 
 
CLONING: (1) Innen molekylær biologi, kloning, 
prosessen å manipulere DNA, f.eks. i et plasmid, 
for å produsere tallrike, eksakte kopier av enkelt-
gener eller segmenter av DNA for å oppnå et 
materiale stort nok til videre studier (cloning 
DNA). Kloning av DNA er en in vitro prosess der 
en spesiell sekvens av DNA (f.eks. ett gen) blir 
produsert i et stort antall ved å innlemme det 
(splicing) i et passende replikon (kloningsvektor, 
Se: Replicon), introdusere det rekombinante 
(hybride) molekylet i en passende vert hvor det 
kan replikeres, for tilslutt, dyrke cellene i kultur. 
Vektoren er vanligvis et plasmid eller virus 
genom. Resultatet av de klonede DNA mole-
kylene gir et klone-bibliotek (clone library) (Se: 
Clone og Cloning host); (2) Det å produsere 
gjennom naturlige celledelingsprosesser, mange 
kopier av én celle. Samlingen av de klonede 
cellene kalles en cellelinje; (3) Det å produsere 
genetisk identiske organismer via mitose.  
 
CLONING HOST: Kloningsvert, bakteriecelle 
brukt for transformasjon og som inneholder 
rekombinant DNA innlemmet i en kloningsvektor 
(Se: Cloning vector). Hver celle som er 
transformert dyrkes som en separat koloni (Se: 
Plaque). Seleksjonen av den ønskete klonen, 
baseres på både tilstedeværelsen av en 
kloningsvektor og fordelaktige markører. Senere 
kan den isolerte klonen dyrkes og oppformeres i 
større skala. Den innlemmede genetiske 
sekvensen kan deretter fraskilles klonings-
vektoren ved hjelp av restrik-sjonsnukleasen som 
opprinnelig ble benyttet under selve innlem-
melsen.  
 
CLONING VECTOR (Cloning vehicle): Klon-
ingsvektor, et virus, plasmid, bakteriofag eller 
eukaryotisk celle som benyttes til å frakte og 
replikere et DNA for produksjon av flere kopier av 
dette DNA. Metoden kan også benyttes til å 
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produsere proteinproduktet av en DNA sekvens. 
Kloningsvektorer benyttes innen rekombinant 
DNA teknologien og omfatter ethvert dobbelt-
trådet DNA molekyl som kan replikere autonomt i 
en vertscelle (Se: Cloning host) og som ett eller 
flere DNA fragmenter kan festes til under 
dannelse av et rekombinant DNA molekyl. 
Kloningsvektorer er avledet fra plasmider i 
bakterier, bakteriofager eller virus på dyr. 
Vanligvis har de et enkelt restriksjonssted hvor 
fremmed DNA kan innlemmes (insertional DNA) 
eller et par restriksjonssteder som definerer en 
sekvens som kan fjernes og erstattes med 
fremmed DNA (replacement vectors). Se: 
Cloning host, Passenger DNA, Plasmid, Vector 
og Vehicle (of infection). 
 
CLONODEME: Klonodeme, lokal kryssbefruk-
tende populasjon som består vesentlig av vege-
tativt reproduserende individer. Se: Deme. 
 
CLONORCHIOSIS (Opisthorchiosis sinense, 
Chinese liver fluke disease): Clonorchiose, 
sykdom som skyldes den kinesiske leverikten 
(Opisthorchis (Clonorchis) sinensis), en digen 
ikte som infiserer mennesket, hunder og katter. 
Ikten lever i gallekanalen i sluttverten. Infeksjons-
kilden er dårlig kokt eller rå ferskvannsfisk, 
vesentlig karpefisk infisert med det infeksiøse 
metacercarie stadiet av parasitten. Krepsdyr kan 
også bli infisert. Parasitten forekommer i Asia og 
Japan. Se: Opisthorchiosis. 
 
CLONOTYPE: (1) Fenotypen eller det homogene 
produkt etter en kloning; (2) Aseksuelt avlet 
individ fra en del av et typeeksemplar eller 
holotype (Se: Type). 
 
CLONOTYPIC: Klonotypisk, karakteristisk for en 
klon. 
 
CLONUS: Ufrivillig, plutselig og vekslende kon-
traksjon og avslapping av en muskel eller en 
gruppe muskler.  
 
CLOSED COMMUNITY: Innen botanikk, lukket 
samfunn, en samling av planter som dekker hele 
bakken i det habitat de lever slik at etablering av 
andre arter effektivt forhindres.  
 
CLOSED MATING SYSTEM: Lukket parings-
system, avlsprogram hvor ingen individer utenfra 

gis anledning til å introdusere sine gameter i 
populasjonen; avkommet er produsert kun 
gjennom kjente forelder kombinasjoner. 
 
CLOSED POPULATION: Lukket populasjon, 
populasjon hvor det er etablert absolutte barrierer 
mot enhver form for genflyt. Se: Gene flow. 
 
CLOSED SYSTEM: Lukket system, system innen 
generell systemteori der energi, men ikke 
materie, kan utveksles mellom systemet og 
systemets omgivelser. Et lukket system tenderer 
over tid til økt indre homogenitet. 
 
CLOSE SEASON (Close time): Fredningstid. 
 
CLOSTRIDIAL DISEASES (Black leg, Gas 
gangrene, Gas oedema, Enterotoxaemia, 
Lamb dysentery, Malignant oedema, Pulpy 
kidney, Tetanus (Lockjaw)): Sykdommer 
forårsaket av bakterier i slekten Clostridium; en 
gruppe sykdommer som opptrer over hele 
verden, forårsaket av giftstoffer produsert av 
bakterier i slekten Clostridium, en slekt anaerobe, 
sporedannende basiller. Aktuelle arter er: C. 
perfringens (Type A-F, gir forskjellige former for 
sårinfeksjoner (f.eks. gassgangren, koldbrann 
hos dyr og mennesket), C. novyi (Type A-C, gir 
forskjellige sykdommer som bighead og black 
disease i dyr og mennesket), C. chauvoei (gir 
blackleg i dyr og mennesket), C. septicum (gir 
bråsott i sau, reinpest i rein), C. botulinum (gir 
botulisme i dyr og mennesket) og C. tetani (gir 
tetanus, stivkrampe i dyr og mennesket, sjeldent i 
kjøttetere og aldri i fugl). 
 
CLOTTED: Klumpet, full av klumper, levret, 
størknet.  
 
CLOUD: (1) Sky, en synlig masse av små vann- 
og/eller ispartikler i atmosfæren, dannet gjennom 
kondenseringer rundt kjerner av f.eks. røk-, støv-, 
jord- og saltpartikler, og pollen. Vann-dråpene er 
vanligvis 10 µm store og blir synlige når de 
samles i store mengder. Kondenseringen skjer 
vanligvis når temperaturen faller og nedkjøler de 
fuktige luftmassene til under duggpunktet (Se: 
Dew point). Skyer reflekterer og sprer alle 
bølgelengder likt av synlig lys og er som regel 
hvite, men de kan være grå til svart hvis de er så 
tykke eller tette at sollys ikke kan passere 
gjennom. Dette skjer bare når det er store 
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mengder fint støv og aske i atmosfæren, slik vi 
kan oppleve det ved vulkanutbrudd. Sollys og 
dagslys som reflekteres fra bakke og hav, vil 
kunne bli reflektert i skyene. En sky kan 
forekomme på forskjellige høydenivåer mellom 
havoverflaten (tåke) og til ca. 13 500 meters 
høyde. Skyer blir klassifisert etter deres høyde og 
form og dannes generelt som et resultat av 
vertikale luftbevegelser assosiert med konvek-
sjoner, lavtrykk og kaldfronter (Se: Convection og 
Front). Skyer omfatter to hovedkategorier: 
Lagdelte og konvektive. Lagdelte kalles stratus-
skyer (stratiforme skyer, latin stratus betyr «lag») 
og er kjennetegnet ved liten vertikal utstrekning, 
samtidig som de kan strekke seg horisontalt 
utover svært store områder. Konvektive skyer 
kalles cumulusskyer (latin cumulus betyr «opp-
tårnet»), og kjennetegnes ved å ha stor vertikal 
utstrekning og mye mindre horisontal utstrekning 
enn lagdelte skyer. Disse to skytypene deles 
igjen inn i flere grupper etter hvilken høyde de 
oppstår i, dvs. ved hjelp av skybasen (høyden fra 
bakken til bunnen av skyen), ikke skytoppen; (2) 
Formørke, fordunkle; skye, skye for, skye over, 
bli overskyet. 
 
CLOUDBERRY: Multer, molte (Rubus chamae-
morus), flerårige planter i rosefamilien (Rosa-
ceae) som forekommer vanlig på myrer. Blom-
stene er enkjønnete og sitter på enten en hann- 
eller en hunnblomst.  I Norge gir Friluftslovens 
§ 5 allmennheten generell rett til å plukke multe i 
utmark, unntatt i Nordland, Troms og Finnmark 
der eier av multeland kan nedlegge forbud mot 
multeplukking uten grunneiers tillatelse. 
 
CLOUGH: Fjellkløft, gjel. 
 
CLOVE: Nellik, kryddernellik, krydder som 
kommer fra nelliktreet (Syzygium aromaticum), et 
opptil 15 m høyt eviggrønt tre i myrtefamilien 
(Myrtaceae) som opprinnelig stammer fra 
Indonesia. De umodne blomsterknoppene fra 
nelliktreet blir tørket og brukt som krydder, også 
kjent under navnet nellikspiker (kryddnellik, 
kryddenellik, kryddernellik). Nellik kan brukes 
hele eller malt i matlaging som f.eks. i sursild. I 
Norge benyttes kryddernellik mest til baking; i 
indisk matlaging til å sette smak på te og karri. 
Olje fra kryddernellik (clove oil) brukes til anestesi 
av fisk, i Indonesia blir nellik brukt i sigaretter 

(kretek); nellik kan også brukes til å dempe 
smerte i munn ved tannverk.  
 
CLOVER: Kløver, ett- eller flerårige urter med 
tredelte blader. Kløverslekta (Trifolium) er en 
slekt i erteblomstfamilien (Fabaceae). Blomstene 
sitter i blomsterhoder eller tette aks og er røde, 
lilla eller hvite, hos noen få arter gule. Det 
forekommer over 300 arter kløver i verden, i 
Norge finnes 11 viltvoksende arter. 
 
CLUMPED DISTRIBUTION: Se: Contagious 
distribution. 
 
CLUMPING: (1) Klumpe seg sammen; klynge 
seg; (2) Innen biologi, det å sette seg tett opp til 
hverandre, trykke seg mot hverandre og spesielt 
for å holde varmen. 
 
CLUSIUM: Klusium, økologisk suksesjon på 
oversvømte områder pga. flom. Se: Ecological 
succession og Sere. 
 
CLUSTER: Klynge, ansamling, gruppe, sverm; 
gruppe samlet f.eks. før paringstiden, ved lave 
temperaturer eller for overvintring, hibernering. 
 
CLUSTER ANALYSIS (Clustering): Klynge 
analyse, gruppering av et sett av objekter slik at 
objektene i samme klynge er mer lik hverandre 
enn tilsvarende i de andre klyngene (clusters). 
Klynge analyser omfatter en rekke forskjellige 
algoritmer både med tanke på hva som utgjør en 
klynge og hvorledes de effektivt kan påvises. 
Klynge analyser benyttes bl.a. i numerisk 
taksonomi for å arrangere taksonomiske enheter 
(OTU) i homologe klynger (klustere) basert på 
gjensidige likheter (eller minimumsavstander). 
 
CLUSTERED REPEATED SEQUENCES: Innen 
genetikk, DNA sekvenser som gjentas etter 
hverandre i en lang rekke. 
 
CLUSTER GENE: Klunge gen, kluster gen, gen 
som koder for et multifunksjonelt protein eller 
enzym. 
 
CLUTCH (Clutch size): Clutch, egg antallet i et 
sett egg lagt av én hunn i ett reir og som klekkes 
mer eller mindre på samme tid. Se: Brood. 
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CLYPEATE (Clypeiform, Shield-shaped): 
Skjold-formet. 
 
cm (Centimetre): Forkortelse for: Centimeter. 
 
CM: Se: Cytoplasmic membrane. 
 
C-MEIOSIS: C-meiose, colchicin-blokkert mei-
ose, modifisert form for meiose som skyldes 
påvirkning av colchicin, et toksin som påvirker 
selve spindel-dannelsen. Se: C-mitosis og 
Spindle (apparatus). 
 
CMI: Se: Cell mediated immunity. 
 
C-METAPHASE: C-metafase, colchicin-blokkert 
metaphase. Se: C-meiosis. 
 
C-MITOSIS: C-mitose, colchicin-blokkert mitose, 
modifisert form for mitose som skyldes en delvis 
eller fullstendig inaktivering av spindel mekan-
ismene som forstyrrer kromosom adferden som 
normalt skal lede til den spesifikke kromatid 
fordelingen under anafasen. Modifiseringen 
skyldes colchicin (eller andre toksiner) som 
påvirker spindel-dannelsen. Behandles mitotiske 
celler med colchicin gjør det det enklere å 
oppdage og identifisere kromosomene under den 
normale mitosen. Under den relativt lange 
metafasen i C-mitosen, er kromosomene fortsatt 
festet til centromeren, mens kromatidene i hvert 
kromosom går fra hverandre, adskilles, men uten 
og segregeres. Isteden utvikles en kjernehinne 
som omgir og inneslutter dem alle. De individ-
uelle kromatidene replikeres deretter under inter-
fasen med det resultat at cellen vil få et dobbelt 
kromosom antall. Diploide celler behandlet med 
colchicin blir da tetraploide.  Se: C-meiosis. 
 
-CNID- (-cnido-, -cnida): Affiks som betyr å svi, 
irritere, såre; nesle, neslecelle.  
 
CNIDOBLAST (Cnidocyte, Cnidocyst, Nemato-
blast): Knidoblast, runde eller ovale epidermale 
celler (nematocyster, cnidocyster) med en basal 
kjerne hos huldyrene (nesledyrene, rekken 
Cnidaria) som er spesialiserte for stikking. 
 
CNS: Forkortelse for: Det sentrale nervesystem. 
Se: Central nerve system. 
 
Co: Se: Cobalt. 

CO- (Con-, Com-): Prefiks som betyr sammen, 
sammen med, samtidig; deling. (CO = karbon-
monoksid, CO2 = karbondioksid.) 
 
CoA: Coenzym A. CoA-SH, redusert coenzym A. 
Se: Coenzyme. 
 
COACERVATION: Coacervasjon, aggregering 
av organiske molekyler til dannelse av en mer 
partikulær natur. Se: Coacervate. 
 
COACERVATE: Coacervat, samling (aggregat) 
av makromolekyler, elektrisk ladde kolloidale 
polypeptider, fettsyrer, polysakkarider og nuklein-
syrer som danner stabile kolloide enheter (små 
«dråper») når de ristes sammen noe som kan 
ligne en form for liv. Enkelte får en overflate 
dekket av en lipid-membran og kan inneholde 
enzymer som f.eks. kan omdanne glykose til mer 
komplekse molekyler slik som stivelse. Coa-
cervater som er omgitt av vannmolekyler og kan 
oppstå spontant under visse betingelser, ble 
antatt av Alexander Ivanovich Oparin (1894-
1980) og representere forløperne til liv (såkalte 
protobionter). 
 
COACTIVATOR: Innen genetikk, coaktivator, et 
protein som sammen med en transkripsjonsfaktor 
øker gen transkripsjonsraten. Se: Corepressor og 
Transcription factor. 
 
COADAPTED: Coadaptert, kombinasjonen av 
koplete gener som opprettholdes gjennom en 
naturlig seleksjon for den fordelaktige fenotypen. 
 
COADAPTION (Co-adaptation): (1) Coadapta-
sjon, tilstanden der to eller flere ting er tilpasset 
hverandre; (2) Innen biologi, en seleksjons-
prosess som leder til at to eller flere arter, gener 
eller fenotypiske karaktertrekk gjennomløper 
tilpasninger som par eller gruppe. Fenomenet 
skyldes at interakterende karakterer gjennom-
løper sammen en naturlig seleksjon som respons 
på samme seleksjonstrykk, eller når et selek-
sjonstrykk forandrer først et karaktertrekk for 
deretter å forandre det interaktive karaktertrekket. 
Coadaptasjon er ikke det samme som coevolu-
sjon da coadaptasjon viser til interaksjoner 
mellom to enheter, mens coevolusjon viser til 
deres evolusjonære historie. På det genetiske 
nivå er coadaptasjon en akkulmulering av 
harmonisk interakterende gener i en populasjons 
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gen pool gjennom seleksjon; (3) Evolusjon av 
gjensidig fordelaktige tilpasninger i to eller flere 
interaktive arter under coevolusjonen (Se: Co-
evolution). 
 
COADAPTIVE GENE COMPLEX: Co-adaptivt 
gen kompleks, gruppe av gener som samvirker i 
produksjonen av en fenotypisk egenskap. Er de 
samvirkende ut fra samme kromosom, kalles gen 
komplekset et supergen. 
 
COADUNATE: Sammenvokst, forent eller kom-
binert i én. Coadunation, foreningen av for-
skjellige substanser i en masse eller kropp. 
 
CO(A)ETANEOUS (Coeval): Som er av samme 
alder, varighet; eksisterer på samme tid.  
 
COAGULATE: Koagulere, størkne, løpe sam-
men, forandringen fra flytende til delvis fast 
tilstand på grunn av bindinger mellom oppløste 
(kolloidale) partikler. Coagulant (flocculant), koa-
gulant, kjemikalium for koagulering (flokkulering, 
kjemiske felling) av vann eller avløpsvann; agens 
som medfører koagulasjon, klumpning, der 
kolloidale partikler kobles sammen under dan-
nelse av større masser. En koagulasjon kan 
skyldes oppvarming (f.eks. at hviten (albumin) 
koagulerer og blir fast når et egg oppvarmes), 
eller en tilsetning av ioner som nøytraliserer de 
elektriske ladningene som stabiliserer et kolloid. 
Spesielt er ioner med høye ladninger effektive, 
som alum som inneholder Al3+ ioner.  
 
COAL: Kull, kol, generelt navn på stratifiserte 
avsetninger av en rekke karbonholdige organiske 
bergarter overveiende dannet av akkumulerte 
planterester (spesielt myr- eller sumpvegetasjon) 
som ble begravet og presset sammen under 
stadig nyere lag av sedimenter som hindret 
forråtnelse og nedbrytelse. Overgang til kull 
avhenger av høyt trykk og høy temperatur som 
presser vann og gasser ut og setter i gang de 
kontinuerlige omdannelsesprosessene over 
geologiske tidsperioder. Kullet kan sies å 
gjennomløpe visse faser fra brunkull, lignitt (65 - 
80 % karbon, et brunt, bløtt kull med høyt fuktig-
hetsinnhold) til antrasitt (90 - 98 % karbon, et 
svart, hardt kull). Kull prises etter fysisk-kjemisk 
sammensetning, og klassifiseres etter opprin-
nelse, økende kullinnhold og avtagende mengde 
flyktige stoffer. De fleste kulleier ble avsatt under 

Karbon - Perm, og Jura - Tertiær periodene på 
alle kontinenter. Kull brukes som brennstoff og i 
den kjemiske industrien og til energiproduksjon; 
kull er verdens viktigste energibærer for 
kraftproduksjon da 41 % av all elektrisk kraft i 
verden produseres i kullkraftverk. Kull benyttes 
også som reduksjonsmiddel i masovner (10 % av 
verdens kullproduksjon benyttes i jern- og 
stålindustriein) ved siden av innen både kjemisk 
og farmasøytisk indistri. Bruken av kull regnes 
som en av de største kilder til klimagassutslipp 
da kull er den mest karbonintensive energibærer. 
Forbrenningen av ett tonn kull gir 2,5 – 3,5 tonn 
CO2. Verdens kull- og brunkull reserver er større 
enn olje og gass reservene, der man antar at 2/3 
av reservene på jorden befinner seg i Asia. De 
kjente reservoarene er i Russland, Øst-Europa 
og Kina (48 %), Nord-Amerika (26 %), Vest-
Europa (9 %), Australia/Asia (9 %), Afrika (6 %) 
og Sør-Amerika (1 %). Disse vil kunne dekke 
verdensbehovet i ca. 500 år fremover antar man, 
hvis en ikke benytter kull til å lage syntetisk 
brennstoff som erstatning for olje noe som også 
er mulig. Men da forbrenningen av kull som 
nevnt, er en viktig kilde til drivhusgassen 
karbondioksid, ønsker man å fase ut kull som 
brennstoff til fordel for fornybare energikilder. Se: 
Charcoal. 
 
COALESCE: Vokse sammen, forene seg. Coal-
escent, parameter (N coalescent) som beskriver 
de familiære relasjoner blant et sample av N 
individer tatt fra en gitt generasjon innen en 
populasjon. Coalescent, sammenvokst, forent. 
 
COALESCED: Se: Concrescent. 
 
COAL GAS: Kullgass, gass som er produsert 
gjennom destillasjon av kull; oppvarming av kull 
under fravær av luft (oksygen) i gassverk. Slik 
gass inneholdt 50 % hydrogen, 35 % metan og 8 
% karbonmonoksid. Naturgass har overtatt for 
gassbasert på kull. Se: Coal. 
 
COANCESTRY: Grad av slektskap basert på 
felles opphav (arv) hos en diploid organismes 
foreldre. Grad av fellesarv beregnes ut fra 
sannsynligheten for at identiske gener (gener av 
samme opphav), forekommer i et par gameter, 
tilfeldig valgt fra foreldreparet. 
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COANCESTRY COEFFISIENT: Koeffisient som 
angir korrelasjonen mellom genene til forskjellige 
individer i samme populasjon; et mål på slekt-
skapet mellom individene innen én populasjon. 
 
COALFISH (Coley, Boston blue, Silverfish, 
Saithe): Sei (Pollachius virens), fisk i torske-
familien (Gadidae) som kan bli opptil 1,20 m lang 
og over 20 kg. Buken og sidene er sølvgrå, 
ryggen mørkere, kun ungfiskene har skjeggtråd. 
På Vestlandet kalles småsei, mort eller palemort, 
mellomstor sei kalles pale der kun «pale» av 
betydelig størrelse kalles sei (dvs. 3 til 4 kg og 
oppover). Tilsvarende sier man småsei, stabbsei 
og storsei andre steder i landet, blant annet i 
Nord-Norge. Sei holder sammen i stimer med 
rike forekomster i det nordlige Atlanterhavet fra 
Barentshavet, langs hele kysten og til 
Biskayabukta i sør. Sei gyter særlig utenfor 
Vestlandet, i nordlige Nordsjøen og utenfor 
Shetland, Færøyene og Island. Sei holder seg 
ofte i de øvre vannlag, hvor den jager sild, 
fiskeyngel, krill og rødåte. Sei er i dag en 
populær sportsfisk og en av våre viktigste 
matfisker. Se: Pollock. 
 
COARCTATE: Overfyllt, sammenpresset; kon-
traktert. 
 
COARSE: Grov, rå, stump. 
 
COAST: (1) Kyst, landet nær stranden; langs 
sjøkanten (seashore). En kystlinje (coastline) 
beskriver generelt grenselinjen mellom land og 
vann. Mer spesielt, den høyeste grense for 
bølgesprøyt under storm ved høyvann, eller 
gjennomsnittshøyden ved høyvann. Kystfeltet 
(coastal zone) refererer til det vassdragsførende 
område (eller en del av dette) som drenerer til 
kysten (Se: Shoreline); (2) En sklie ned en 
skråning, en helling (slope); skli, gli, rutsje; (3) 
Den umiddelbare nærhet; kysten er klar. 
 
COASTAL CURRENT: Se: Sea. 
 
COATENEOUS: (1) Som er av samme alder, 
varighet eller periode (coeval); (2) Som eksisterer 
samtidig; kommer samtidig til syne. 
 
COBALT: Kobolt (Co), lysegrått grunnstoff med 
atomnummer 27, atommasse (u) 58,93, smelte-
punkt 1 495oC og kokepunkt 2 870oC. Små 

mengder av kobolt finnes i meteoritter. Dette 
metallet oksideres i varm luft og reagerer med 
karbon, fosfor, svovel og mineralsyrer. Små 
mengder av kobolt salter er essensielt for en 
balansert diett for pattedyr. Kunstig produsert 
kobolt-60 er en radioaktiv isotop av kobolt og et 
viktig radioaktivt sporelement for behandling av 
kreft da det utsender høyenergetisk gamma-
stråling med en halveringstid på 5 år som gjør det 
varig. Men stoffet er farlig for biologiske systemer 
pga. strålingsskadene og er derfor underlagt 
strenge kontroller for bruk. Kobolt-60 er også et 
avfallsstoff fra kjernekraft reaktorene som 
benytter kobolt-stål i produksjonsprosessene der 
deler blir bestrålt under fisjonsprosessene. 
 
COBBLE (Large gravel): Sten, brusten, rulle-
sten; sten eller sediment partikler av størrelse 
mellom 64 til 256 mm i diameter. Se: Boulder, 
Clay, Gravel, Pebble, Sand og Silt. 
 
COBNUT: Hasselnøtt (dyrket hassel); hassel 
(Corylus avellana) er en mangestammet, oftest 3 
til 5 m høy busk som er naturlig utbredt i Europa 
og Asia. Hassel er sambu, frukten av hunn-
blomsten, hasselnøtten, er spiselig. 
 
COBRA: Kobra, kobraslanger, samlebegrep for 
en polyfyletisk gruppe med giftsnoker (Elapidae), 
som når de blir irritert, løfter forkroppen, spenner 
ut de fremste ribbena slik at nakkehuden 
strekkes og danner en skjold-lignende utbuling 
(nakkeskjold). Artene av kobra lever i Afrika, Asia 
og Oceania og er ikke nødvendigvis nært 
beslektet med hverandre. Mer enn 30 arter kalles 
kobra: Kongekobraen (Ophiophagus hannah) i 
Asia, er den største av alle giftslanger. 
Brilleslange, indisk kobra (Naja naja), er en 
giftslange som regnes til kobra slangene.  
 
COBWEB: Spindelvev, kingelvev. 
 
COCC- (Cocco-): Prefiks som betyr frø. 
 
COCCI: Se: Coccus. 
 
COCCIDIOMYCOSIS: Koksidiomykose, lunge-
sykdom pga. infeksjon gjennom inhalering av 
soppsporer fra arten Coccidioides immitis. 
 
COCCIDIOSIS: Koksidiose (coccidiose), sykdom 
hos en rekke forskjellige dyr som skyldes 
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protozoer (Apicomplexa) i slektene Isospora og 
Eimeria som omfatter tallrike arter. Infeksjonen 
skjer vanligvis via den orale ruten. I. belli og I. 
hominis infiserer tarmsystemet og forårsaker 
coccidiose i mennesket, men er vanligvis 
asymptomatisk. Alvorlige diareer og blødninger i 
tarmsystemet hos kyllinger kan forårsakes av 
Eimeria nacatrix, E. tenella, E. arviculina og E. 
brunetti. Hos kveg kan E. bovis og E. zuernii gi 
tarmlesjoner. (Subklinisk koksidiose er en meget 
mild infeksjon til forskjell fra klinisk koksidiose.) 
 
COCCIDIUM: Coccidium, et individ eller spesiell 
strain av en organisme i underorden Eimeriorina. 
 
COCCINEOUS: Purpurrød, skarlagen. Cochi-
neal, høyrød farge (crimson) kommersielt ekstra-
hert fra de døde kroppene av visse insekter, 
nebbmunner, plantesugere (Homoptera).  
 
COCCOBACILLUS: Coccobacillus, bakteriecelle 
som er en morfologisk mellomform mellom en 
kokk og en basill. 
 
COCCOID: (1) Kokkoid, mer eller mindre sfærisk, 
rund; (2) Én-cellulær, uten flageller eller uten 
bevegelighet. 
 
COCCOLITH OOZE: Coccolith slam, pelagisk 
sediment som består i det minste av 30 % kalkrikt 
materiale og da overveiende i form av rester etter 
coccolither. Se: Ooze. 
 
COCCUS (pl. Cocci): Kokk, enhver sfærisk, 
kule-formet eller ovoid bakterie. 
 
CO2 COMPENSATION CONCENTRATION: CO2 
kompensasjonskonsentrasjonen, minimumskon-
sentrasjonen av karbondioksid som kreves i 
atmosfæren for at det skal kunne forekomme en 
netto fotosynteseproduksjon i plantedekket. 
 
COCCYGODYNIA: Vondt i halebenet. Se: 
Coccyx. 
 
COCCYX: Halebenet, siste benet i ryggraden og 
som er sammensatt av fire til seks ben.  
 
COCHLEA: Ørets sneglegang, spiraltuben, 
formet som et sneglehus som danner en del av 
det indre øret, og som inneholder Organ of Corti, 

en reseptor som overfører lyd til elektriske nerve-
impulser.  
 
COCK: Hane, hannen hos tamhøns. Hos andre 
hønsefugler, brukes artsnavn med suffikset hane, 
som i kalkunhane, fasanhane, orrhane og påfugl-
hane. Høne er hunnen hos tamhøns, avkommet 
kalles kylling. 
 
COCKADOODLEDOO: Kykeliky. 
 
COCKEREL: Hanekylling. 
 
COCKLE: Hjertemusling, hjerteskjell (Cardiidae) 
er en familie av muslinger (Bivalvia). De har 
sterkt utbuede, hjerteformede, kraftige skall med 
tydelige, ofte piggete ribber som går radiært ut fra 
umbo. Hjerteskjellfamilien omfatter ca. 100 arter i 
alle verdenshav, 7 arter finnes ved norskekysten. 
De to vanligste er vanlig hjerteskjell (Cerasto-
derma edule) og pigget hjerteskjell (Acantho-
cardia echinata). 
 
COCKROACH: Kakerlakk (Blattodea, Blattaria), 
en gruppe (orden) av insekter. Bare én art 
kakerlakker er naturlig og frittlevende (utendørs) i 
Norge: Markkakerlakken (Ectobius lapponicus) 
som er funnet over hele landet. Men andre 
innførte arter kan forekomme: Tysk kakerlakk 
(Blattella germanica), amerikansk kakerlakk 
(Periplaneta americana), australsk kakerlakk 
(Periplaneta australisiae), brun kakerlakk (Peri-
planeta brunnea), brunbeltet kakerlakk (Supella 
longipalpa), kubansk kakerlakk (Panchlora 
nivea), orientalsk kakerlakk (Blatta orientalis), 
skogkakerlakk (Ectobius sylvestris) og vekst-
huskakerlakk (Pycnoscelus surinamensis).  
 
COCO: Kokospalme (Cocos nucifera), palmetre i 
palmefamilien (Arecaceae), den eneste arten i 
slekten Cocos (stammer fra portugisisk coco, 
navnet på en ape). Palmen kan bli opptil 30 
meter høy, 25 - 30 cm i diameter og uten grener. 
I toppen en samling på opptil 6 meter lange 
fjærformede blader. Røttene er meget kraftige, 
og kan trenge 5 meter ned i jorden. Kokospalmen 
krever tilførsel av klor og natrium (koksalt) og kan 
vannes med havvann. Kokospalmen finnes i hele 
verden i kystnære tropiske strøk. Frukten kalles 
kokosnøtt, og kan veie opptil 3 kilo. Både 
palmen, blomstene og frukten (kokosnøtten) har 
stor anvendelse: Stammen brukes som tømmer 
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til matrialer, bladene brukes bl.a. til taktekking, av 
blomstene utvinnes søt nektar som brukes til 
palmevin og palmesukker (palmevin lages også 
av treets sevje), av den tykke fibermassen som 
omgir kokosnøtten, lages matter, børster og 
tauverk, nøtteskallet brukes til skåler og 
kunstverk, fruktkjøttet er meget næringsrikt og 
kan spises direkte eller tørkes/knuses til kopra 
(kokosmasse) til matlaging (kokosmasse), av 
kokosmassen utvinnes kokosolje som benyttes i 
margarin, såpe, sjampo og ulike salver og 
kremer. Fruktvæsken er farveløs og søt og 
velsmakende; på moden frukt er væsken 
melkehvit med en noe strammere smak og kalles 
for kokosmelk, og av både fruktkjøtt og 
fruktvæske, lages brennevin (arrak). 
 
COCOA: Kakao, næringsmiddel fremstilt av 
kakaotreet (Theobroma cacao), et 4 - 8 meter 
høyt eviggrønt tre. Av frøene lages kakao og 
sjokolade. Kakaotreet blir dyrket i de tropiske 
delene (ca. 20 grader nord og sør for ekvator) av 
Mellom- og Sør-Amerika, Asia og Afrika. Carl von 
Linné gav treet slektsnavnet Theobroma: 
Gudenes føde.  
 
COCOON: (1) Kokong, det beskyttende klekke-
kammeret (hylsteret) rundt egg eller larver 
spunnet av enkelte arter av edderkopper; (2) 
Kokong, silkehylsteret som dekker en insekt- 
puppe. Kokonger dannes fra sekresjoner fra 
spesielle kjertler, hvis struktur og lokalisering er 
forskjellig hos de arter som har slike. 
 
COCOON-SHAPED: Se: Pupiform. 
 
COD: (1) Torsk, atlanterhavstorsk (cod, codfish, 
Gadus morhua), fiskeart i torskefamilien (Gad-
idae), vår viktigste kommesielle matfisk («torsk» 
kommer av gammelnorsk «turskr», en sam-
mentrekning av «turrfiskr», tørrfisk). Lokalt om-
tales småtorsk som «gjedd» og «kroppung». 
Torsken blir opptil 150 - 200 cm lang og opptil 
60 kg. Den kjennetegnes gjennom sitt «hake-
skjegg», fargen varierer med habitatet. I vill 
tilstand tar det to til ti år før torsken er 
kjønnsmoden; arten gyter vanligvis i mars/april. 
Eggene er pelagiske (flytende i vannmassen). 
Klekking skjer fra to til fire uker etter befruktning, 
avhengig av temperaturen. Torsken gyter i 
«batch», dvs. den slipper ut rogn i porsjoner (10 
til 20 ganger) gjennom hele gytesesongen. 

Atlanterhavstorsken som kan bli over 20 år 
gammel, forekommer i Atlanterhavet langs øst- 
og nordkysten av Nord-Amerika, langs kysten av 
Grønland og i Nordishavet, sør til Biscayabukten. 
Atlanterhavstorsken omfatter to hovedtyper: (a) 
Kysttorsken som lever forholdsvis stasjonært i 
kyststrøk og nært bunnen, og (b) den vandrende 
oseaniske torsken (skreien) som i større grad 
lever pelagisk og dypere på åpent hav. Omkring 
40 % av skreien gyter i Lofoten området i februar-
april, men skreiens gyteområde strekker seg fra 
Haugesund og til Sørøya i Finnmark. Torskefiske 
har pågått langs kysten av Norge siden 
stenalderen og fisken har i uminnelige tider blitt 
foredlet og gjort holdbar som tørrfisk. Den tørre 
vårvinden gjør arbeidet uten bruk av kon-
serveringsmidler. I nærmere tusen år har tørrfisk 
blitt eksportert fra Norge til marked i Europa. Før 
1700 ble klippfisk introdusert som en alternativ 
metode for å gjøre fisken holdbar. Codling, 
småtorsk; (2) Belg, skolm.   
 
CODE: (1) Kode, regelsettet for overføring av 
informasjon fra et alfabet eller språk til et annet; 
(2) Innen nomenklatur, Koden, International Code 
of Zoological Nomenclature (ICZN Code) som er 
et autoritativt internasjonalt dokument som 
omfatter det sett av regler og rekommandasjoner 
som skal følges når det skal gis et vitenskapelig 
navn til et takson, dyr eller dyregruppe. Koden for 
dyr ble antatt (adopted) av The International 
Congresses of Zoology og administreres av 
International Commission on Zoological Nomen-
clature (ICZN). Den nyeste versjon av Koden ble 
antatt i prinsippet av 2th General Assembly of the 
International Union of Biological Sciences i 
Helsinki i 1979, og ble godtatt av ICZN i 1983. 
Den er lik de tidligere utgaver av Koden (1961, 
1963), bortsett fra enkelte mindre forandringer. 
Denne Koden «International Code of Zoological 
Nomenclature» (ICZN Code) gjelder for dyr; for 
alger, sopp og planter finnes to andre koder: 
International Code of Nomenclature for algae, 
fungi, and plants (ICN Code) (før 2011 kalt 
International Code of Botanical Nomenclature 
(ICBN Code) og International Code of 
Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP 
Code). International Association for Plant 
taxonomy (IAPT Code) publiserer det viten-
skapelige tidsskriftet «Taxon». For bakterier 
(inkludert actinomyceter) kalles Koden: 
International Code of Nomenclature of Bacteria 
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(ICNB Code), og for virus: Interational Code of 
Virus Classification and Nomenclature. Phylo-
Code som ble etablert i 1997 - 2000, baserer seg 
på fylogenetiske prinsipper. De fire kodene 
varierer, men består alle av nummererte regler 
(rules / articles) der noen er utvidet med rekom-
mandasjoner (recommandations) som viser til 
anbefalte rutiner, men som ikke er påbudte. 
Imidlertid er bestemmelsene (provisions) i 
kodene påbudte (mandatory) overalt der 
vitenskapelige navn konstrueres og benyttes. 
Reglene har ingen status i nasjonal eller 
internasjonal lov, de baserer seg kun på en 
frivillig enighet systematikerne seg imellom, og 
den innbyrdes aksept av hverandres viten-
skapelige artikler. Vanskeligheter oppstår særlig 
for enkelte levende organismer (protister, sopp, 
prokaryoter) som kan føres til forskjellige koder 
og dermed forskjellige reglementer. Modi-
fiseringer av koden skjer også via forslag 
(proposals, declaratios) til en komité (også for 
virus er det en egen komité), hvor de behandles 
etter gitte prosedyrer. Mindre forandringer innen 
zoologi som skal umiddelbart ha gyldighet, 
publiseres i Bulletin of Zoological Nomenclature 
(det offisielle periodiske tridsskriftet fra The 
international Commission on Zoological Nomen-
clature) ved siden av deklarasjoner (de-
clarations) som har gyldighet inntil de ratifiseres 
eller forkastes av fremtidige kongresser; (3) Se: 
Genetic code. 
 
CODE DICTIONARY: Innen genetikk, listen over 
de 64 mulige kodonene og deres oppgaver. Se: 
Codon. 
 
CODEMIC: Som hører til samme deme. Se: 
Deme.  
 
CODING: Innen kladistikk, koding, det å overføre 
de originale observasjonene til et diskret nume-
risk format som er hensiktsmessig for kladistiske 
analyser. 
 
CODING AMBIGUITY: Innen genetikk, feno-
menet at en nukleotid triplett koder for mer enn 
én aminosyre (noe som kan ha flere årsaker). Se: 
Codon. 
 
CODING CAPACITY: Kode kapasitet, mengden 
protein (aminosyre sekvens) som kan spesi-
fiseres fra en gitt DNA eller RNA sekvens. 

Beregning av kode kapasiteten baserer seg på 
en vurdering av grad av fravær av introner eller 
overlappende gener. Se: Codon. 
 
CODING REGION (Coding sequence): Kod-
ende region, den del av DNA under transkrip-
sjonprosessen som leder til produksjon av et 
protein. Se: Coding sequence og Codon. 
 
CODING SEQUENCE (Coding region): Kod-
ende sekvens, den del av et gen eller en mRNA 
molekyl som direkte koder for et protein, altså 
som spesifiserer aminosyresekvensen i en 
polypeptid under translasjonen. Den kodende 
sekvensen i en cDNA eller i en moden mRNA 
sekvens, omfatter alt fra AUG (eller ATG) start-
kodonet til stoppkodonet. Ikke-kodende gener 
omfatter kontrollregioner, promotorer, operatorer 
og terminatorer, flankeregioner (flanking regions) 
og intronsekvensene hos visse eukaryotiske 
gener. Se: AUG, ATG, cDNA, Coding region, 
Codon, Exon og Intron. 
 
CODING STRAND (Sense strand): Innen 
genetikk, «sense strand», den DNA tråden hvis 
basesekvens korresponderer til basesekvensen i 
det RNA transkriptet som produseres (DNA 
basen thymin erstattes av RNA basen uracil) og 
som er komplementær til «antisense» tråden av 
DNA. «Sense strand» er tråden som inneholder 
kodonene, mens den ikke-kodende tråden 
inneholder antikodonene (Se: Codon). Under 
transkripsjonen bindes et RNA polymerase (II) 
kompleks til «antisense» tråden, leser anti-
kodonene, transkriberer sekvensene for syntesen 
av et RNA transkript med komplementære baser. 
Cellen benytter altså ikke «sense» tråden til å 
produsere et protein, det er «antisense» tråden 
som tjener som utgangspunkt for protein koden 
og protein syntesen for med baser som er 
komplementære til DNA «sense» tråden, fung-
erer den som en templett for mRNA.  Med andre 
ord, da transkripsjonen medfører et RNA produkt 
som er komplementært til en DNA templett 
sekvens, vil mRNA være komplementær til DNA 
«antisense» tråden. Se: Antisense strand og 
Sense strand. 
 
CODING TRIPLET (Coding unit): Se: Codon. 
 
CODOMINANCE: Innen genetikk, codominans, 
de tilfeller der begge alleler i et genpar i en 
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heterozygot organisme, uttrykkes i fenotypen, 
dvs. at effekten av begge alleler i gen locuset kan 
gjenspores i fenotypen. Heterozygoten har derfor 
fenotypen til begge homozygotene. For eksempel 
er blodgruppen hos mennesket kalt AB et resultat 
av to alleler, A og B, der begge uttrykkes. Ingen 
av dem er dominante over den andre. Alle 
codominante alleler (codominant alleles, co-
dominat genes) for et gitt gen, uttrykkes og kan 
påvises i en heterozygot.  
 
CODON (Coding triplet, Coding unit): Kodon, 
en genetisk enhet som utgjør de tre tilgrensende 
nukleotider (triplett sekvens, triplet code) i DNA 
eller RNA som representerer enheten for 
genetisk koding. Et kodon koder for inkluderingen 
av én gitt aminosyre i et voksende protein under 
proteinsyntesen i cellene, eller for begynnelsen 
(start codon) eller slutten (stop codon) på selve 
avskrivningen (transkripsjonen), dvs. termen 
benyttes også for den korresponderende og 
komplementære sekvens av tre nukleotider i 
mRNA som den originale DNA sekvensen blir 
overført (transkribert) til. Kodonet er basis-
enheten i den genetiske koden i DNA og RNA 
(hvis RNA er bærer av den primære genetiske 
informasjon som hos enkelte virus). Kodonet 
parer seg med en triplett av tre komplementære 
nukleotider (antikodon) i et tRNA molekyl. Av de 
64 mulige kodonene (4 x 4 x 4) i den genetiske 
koden, spesifiserer 61 for aminosyrene, mens de 
tre gjenværende er stoppsignaler, dvs. mRNA 
triplettene UAA (ochre), UAG (amber) og UGA 
(opal) som utgjør slutt (terminator) kodonene for 
en translasjon. AUG og GUG er start (initiator) 
kodoner. «Synonyme kodoner» refererer til 
forskjellige (degenererte) kodoner som koder for 
samme aminosyre. De fleste forandringer av den 
tredje basen i kodonene forårsaker ikke nød-
vendigvis forandringer i den korresponderende 
aminosyren og er derfor synonymer. Se: Codon 
family, Genetic code, Nonsense codon, Regula-
tory codon, Sense codon og Triplet. 
 
CODON FAMILY: Kodon familie, en gruppe på 
fire synonyme kodoner som er forskjellige i den 
tredje nukleotiden, men som alle koder for 
samme aminosyre. Det vil si at alle kodonene i 
en kodon familie har de to første nukleotidene 
felles, mens den tredje kan være enhver av 
nukleotidene U, C, A og G. Halvparten av kodon-

ene i den genetiske koden hører til en kodon 
familie. Se: Codon. 
 
CODON FIDELITY: Kodon nøyaktighet, nøy-
aktigheten i den genetiske kodingen som opprett-
holdes gjennom DNA replikasjonen og protein-
syntesen ved hjelp av en serie av kjemiske 
kontroll reaksjoner (editing reactions, proof-
reading reactions) som fjerner feil som måtte 
oppstå. Uten denne kontrollen ville mutasjons-
ratene kunne blitt uakseptabelt høye og 
proteinene derfor meget heterogene og potensielt 
skadelige. Se: Codon. 
 
CODON MISREADING: Kodon feiltolking, feil-
translasjonen av et kodon i mRNA, noe som vil 
øke feilraten i proteinsyntesen gjennom inkorp-
orering av gale aminosyrer. Se: Codon. 
 
CODON RECOGNITION: Kodon gjenkjennelse, 
ethvert antikodon på tRNA tilsvarer et kodon på 
mRNA. På den måten kommer aminosyrene i 
korrekt rekkefølge som bestemt av mRNA koden. 
Evnen tRNA har til å tilsvare kodonene med de 
korrekte aminosyrer (relasjonen mellom anti-
kodonet til tRNA og kodonet i mRNA), er selve 
kodon gjenkjennelsen. Stedet på ribosom-mRNA 
komplekset der den kodon-avhengige bindingen 
av aminoacyl-tRNA skjer under den genetiske 
translasjonen, er kodonets gjenkjennelsessted. 
Se: Codon. 
 
COEFFICIENT: (1) Samvirkende, medvirkende; 
grad; (2) Innen statistikk, koeffisient, indeks som 
eksakt mål på forholdet mellom to eller flere 
variable til forskjell fra én variabel; (3) En 
konstant i en ligning; (4) En sannsynlighets-
indeks. Se: Correlation. 
 
COEFFICIENT OF ABERRATION PRODUCT-
ION: Innen genetikk, feilfrekvensen i antall 
kromosom-mutasjoner per celle per røntgen 
under eksperimentell induksjon av mutasjoner 
ved hjelp av ioniserende stråling. 
 
COEFFICIENT OF COANCESTRY: Innen gene-
tikk, sannsynligheten for at to homologe gener fra 
to forskjellige individer har identisk opphav, dvs. 
stammer fra det samme opprinnelige gen. Den 
motsatte (komplementære) sannsynligheten er at 
disse to gener stammer fra urelaterte, ube-
slektede forfedre. 
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COEFFICIENT OF COINCIDENCE (C.O.C.): 
Innen genetikk, et mål på interferensen i 
dannelsen av kromosomale overkrysninger under 
meiose, kalkulert ved å dele den aktuelle 
frekvensen av doble overkrysninger (rekombi-
nanter) med den forventede frekvensen; forholdet 
mellom det eksperimentelle antall observerte 
doble overkrysninger og det forventede antall ut 
fra en tilfeldig kombinasjon av enkle over-
krysninger blant tre eller fire koplete gener 
(graden av Chiasma interference i et genetisk 
kart). Denne koeffisienten er det vanligste 
genetiske mål på interferens intensiteten. Se: 
Chiasma interference. 
 
COEFFICIENT OF CONSANGUINITY (r, Degree 
of relatedness, F, Panmictic index, Wright's 
inbreeding coefficient): Innen genetikk, slekt-
skapskoeffisienten, en biologisk relasjonskoef-
fisient mellom to individer som viser til den 
forholdsmessige mengde gener av samme 
opphav som to individer har felles; et mål hos et 
individ på sannsynligheten for at to homologe 
gener (tilfeldig uttrukket, en fra hver av de to 
foreldrene) vil være identiske og derfor homo-
zygote i et avkom. Koeffisienten (r) er for iden-
tiske tvillinger (kloner) 100 %, for foreldre - 
avkom og full-siblings, 50 %, og for besteforeldre 
- barnebarn, 25 %. Se: Inbreeding Coefficient. 
 
COEFFICIENT OF DIFFERENCE (CD): Innen 
statistikk, et mål på forskjellen mellom to popula-
sjoner kalkulert som forskjellen mellom to gjen-
nomsnitt delt på summen av deres standard 
avvik (xmean1 – xmean2/s1 + s2). 
 
COEFFICIENT OF HYBRIDITY: Innen popula-
sjonsgenetikk, et mål på den genetiske avstand 
mellom enkelte gitte populasjoner estimert ut fra 
allel frekvensene innen disse populasjonene, 
uten referanse til hyppigheten i alle popula-
sjonene totalt sett. Se: Coefficient of kinship. 
 
COEFFICIENT OF IDENTITY: Innen genetikk, en 
koeffisient som definerer typen og mengden 
gener som deles mellom to relaterte individer ved 
et gitt locus; grad av felles hærkomst mellom to 
genetisk relaterte organismer. 
 
COEFFICIENT OF INBREEDING: Se: Inbreeding 
coefficient. 

 
COEFFICIENT OF KINSHIP: Innen genetikk, 
slektskapskoeffisienten, et mål på relasjonene 
(slektskapet) mellom to individer innen en 
populasjon; sannsynligheten for at et tilfeldig 
utvalgt gen fra individ A er identisk gjennom 
opphav med et tilfeldig utvalgt gen fra samme 
locus fra individ B. Slektskapskoeffisienten er en 
indeks hvis verdi avtar med økende avstand i 
slektskapet eller relasjonen. Med andre ord, 
slektskapskoeffisienten mellom to populasjoner 
viser til sannsynligheten for at to gener ved et gitt 
locus hos et tilfeldig valgt individ fra F1 
generasjonen, etter krysning av populasjonene er 
identiske gjennom opphav. Se: Coefficient of 
hybridity. 
 
COEFFICIENT OF RELATEDNESS (Coefficient 
of relationship, CR, r): Innen genetikk, 
relasjonskoeffisienten (r), et mål på grad av 
biologisk slektskap mellom to individer; en 
kvantifisering av sannsynligheten for at to 
relaterte individer har nedarvet et gitt allel 
(identical by descent, IBD) i et enkelt locus/gen 
fra et felles opphav, kalkulert som r = (1/2)n der n 
representerer antall trinn i slektsrekken (gene-
alogien). Sannsynligheten for at avkommet har 
en kopi av én av foreldrenes gener, er 0,5. 
Generelt, desto høyere grad av innavl jo 
nærmere vil koeffisienten mellom foreldrene 
nærme seg verdien 1, og motsatt, nærme seg 0 
for individer fjernt beslektet gjennom felles 
forfedre. Se: Inbreeding coefficient og Coefficient 
of consanguinity. 
 
COEFFICIENT OF SELECTION: Se: Selection 
coefficient. 
 
COEFFICIENT OF VARIATION (CV, Relative 
standard deviation): Innen statistikk, varia-
sjonskoeffisienten, et standardisert mål på spred-
ningen, variasjonen, av en sannsynlighets-
fordeling eller frekvensfordeling, ofte uttrykt som 
prosent og definert som forholdet (σ/µ) mellom 
standardavviket (σ) og gjennomsnittet (µ). 
 
-COEL- (-coelo-, -coela): Affiks som betyr hul. 
 
-COELIA: Suffiks som betyr bukhule, abdomen. 
 
COELOM (Body cavity): Kroppshule, coelom, 
cølom, væskefylt hulrom mellom kroppsveggen 
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og de indre organene i kroppen hos dyr med ekte 
kroppshule (coelomate dyr). Coelomet er kledt 
med et spesialisert vev (peritoneum) og er stedet 
der tarmen befinner seg. Kroppshulen dannes 
gjennom en oppsplitting av mesodermen hos de 
dyrene som har tre kimblad (triploblastisk) og 
adskiller kroppsveggens muskler fra tarmen slik 
at de kan beveges uavhengig. Samtidig gir 
kroppshulen en mulighet for variasjoner i 
størrelsen på de organer som befinner seg der 
og at de kan muskulært bevege seg uavhengig 
av resten av kroppen. Hos mange dyr spiller 
kroppshulen en viktig rolle som sted for lagring av 
ekskresjoner eller modning av gameter. Cilierte 
kanaler leder fra coelomet til utsiden av dyret for 
avfallsprodukter eller gameter. Coelomet kan 
også være oppdelt som hos leddmarker og 
fungere som et hydrostatisk skjelett. Virvel-
dyrene, pigghudene og leddmarkene har et 
velutviklet coelom, mens hos leddyrene og 
bløtdyrene er kroppshulen redusert til et 
hemocoel. Se: Animal og Haemocoel. 
 
COELOMATE: Som har kroppshule, coelom. Se: 
Coelom.  
 
COELOMIC: Coelomisk, strukturer, væske (coel-
omic fluid) eller parasitter som finnes i 
kroppshulen (coelomet) hos dyr. Væsken i 
coelomet kan fungere som et hydrostatisk skjelett 
og også tjene som et medium for sirkulasjon. Se: 
Coelom. 
 
COELOZOIC (Coelozoic parasite): Det å leve i 
hulrommet i et organ hos en vert; kroppshule-
parasitt som lever i et av vertskroppens hulrom. 
 
COEN: Coen, refererer til alle de biologiske 
komponentene i et gitt miljø. 
 
COEN-: Prefiks som betyr vanlig. 
 
COENOBIOSIS: Coenobiose, et samliv av dyr og 
planter av forskjellige arter i et gitt område. 
 
COENOBIUM: Coenobium, løs assosiasjon av 
éncellede organismer som lever i en koloni og 
som kan være omgitt av en felles membran. De 
kan også holdes sammen av et geleaktig stoff 
som utskilles fra alle individene i kolonien. Både 
bakterier og alger danner coenobium. Grønn-
algen Volvox for eksempel danner en hul kule 

sammensatt av ca. 20 000 celler der en viss 
spesialisering av cellene forekommer til repro-
duksjon og til fotosyntese. Cellene er knyttet 
sammen gjennom protoplasmiske tråder. Se: 
Protoplasma. 
 
COENOCLINE: Coenoklin, sekvens eller gradient 
av samfunn utbredt langs en eller annen gradient 
i omgivelsene, f.eks. fra basis til toppen av en 
bakke eller fjell. Termen er spesielt knyttet til 
vegetasjonsforholdene. Se: Ecocline.   
 
COENOCYTE (Giant cell): Coenocytt, cyto-
plasmamasse med mange kjerner omgitt av en 
cellevegg; flerkjernet celle (thallus) produsert 
gjennom gjentatte kjernedelinger uten cytokinese 
slik at det dannes et multikaryon (mange kjerner i 
samme cytoplasma). Coenocyttene som ofte er 
filamentøse og uten de celleveggene som 
normalt oppdeler proto-plasmaet i adskilte celler, 
forekommer hos visse sopp, slimsopper og alger. 
Se: Giant cell, Multinucleate, Plasmodium og 
Syncytium. 
 
COENOECIUM: En matriks, gelatinøs, kitinøs 
eller kalkrik, som er sekrert av alle individene i en 
koloni og er felles for dem. 
 
COENOGAMETE: Coenogamet, gameter opp-
splittet fra et syncytium. Se: Syncytium. 
 
COENOGAMODEME: Se: Coenospecies. 
 
COENOGENESIS: Se: Syngenesis. 
 
COENOSIS: Coenose, cønose, en samling 
organismer med samme økologiske preferanser. 
Se: Biocoenosis, Biogeocoenosis og Zoocoen-
osis. 
 
COENOSITE: Coenositt, en frittlevende organ-
isme (kommensal) som vanligvis deler sin føde 
med en annen organisme. Se: Commensal. 
 
COENOSIUM: Coenosium, et plantesamfunn. 
 
COENOSPECIES (Cenospecies, Coenogamo-
deme): (1) Summen av alle uttrykk av en 
kompleks genotype; (2) Coenoart, en gruppe 
biologiske enheter (superarter, arter, økoarter, 
underarter, demer, vaieteter) som pga. felles 
opphav og nært relaterte genotyper, kan fritt 



 

313 

(eller i en viss begrenset grad), utveksle gener, 
men ikke med enheter utenfor gruppen. Coenoart 
tilsvarer mer eller mindre underslekter (sub-
genus), superarter (Se: Superspecies), økoarter 
(Se: Ecospecies) eller demer (Se: Deme). Deme 
refererer ofte til enhver subpopulasjon som er 
gjenstand for seleksjon som en enhet istedenfor 
som individer. Se: Polytypic species.  
 
COENOTROPE: Adferd som er felles for alle 
individene i en gruppe eller art. 
 
COENOZONE: Se: Assembly zone. 
 
COENUROSIS: Coenurose, sykdom i dyr (Gid, 
Staggers, Sturdy, dreiesyke hos sau) og men-
nesket som skyldes infeksjon med larvestadiet 
(Coenurus cerebralis) av bendelmarken Taenia 
(= Multiceps) multiceps der hund er sluttvert. Det 
finnes forskjellige medisinsk viktige Taenia-arter 
hvor larvestadiet kalles coenurus, f.eks.: 
Coenurus cerebralis, C. serialis eller C. brauni. 
Sistnevnte finnes bare i Afrika, de andre over 
hele verden. Se: Coenurus. 
 
COENURUS: Coenurus, et utviklingsstadium hos 
bendelmark i familien Taeniidae, der det utvikles 
mange hoder (scolices) av bendelmark gjennom 
knoppskytning fra en indre membran, og hvor 
disse ikke ligger i sekundære cyster. Se: Cysti-
cercoid, Cysticercus, Hydatid, Metacestode, Stor-
bilocercus og Tetrathyridium. 
 
COENZYME: Coenzym, små organiske mole-
kyler som virker som cofaktorer for enzymer (Se: 
Cofactor); et molekyl som ikke er et protein, men 
som er assosiert med et protein og er nødvendig 
for de katalytiske biokjemiske reaksjonene selv 
om coenzymet er kun løst assosiert med 
enzymet. Proteinpartneren kalles apoenzym. 
Coenzymer (f.eks. NAD, NADP og coenzym A) 
spiller viktige roller i metabolismen hos 
organismer vesentlig ved å delta i en enzym-
substrat interaksjon gjennom å gi eller motta 
visse kjemiske grupper. Coenzym A er et viktig 
mellomstadium i metabolismen til fettsyrer, 
aminosyrer og pyruvate. Flere vitaminer som 
f.eks. vitamin B, er forløpere for coenzymer. Se: 
Apoenzyme. 
 
COENZYME Q (CoQ10, Q10, Ubiquinone, 
Coenozyme Q10): Coenzym Q, et molekyl (ikke-

protein) som stammer fra uorganiske ioner eller 
komplekse organiske molekyler (for det meste 
derivater av vitaminer) og andre organiske 
essensielle næringsstoffer som opptrer i små 
mengder, og som er nødvendig for at et enzym 
skal kunne fungere. Cofaktorer kan klassifiseres 
som enten coenzymer (komplekse organiske 
molekyler) eller som uorganiske ioner. Coen-
zymer er til stede i de fleste eukaryotiske celler, 
spesielt mitokondriene. Som komponent av 
elektron transportkjeden, tar de del i den 
aerobiske respirasjonen som generer energi i 
form av ATP. Se: ATP og Cofactor. 
  
COEVOLUTION: Coevolusjon, evolusjonen av 
gjensidige, komplementære tilpasninger hos to 
økologisk nært assosierte arter og som skyldes 
seleksjonspresset som hver har på den andre 
arten. Coevolusjon er vanlig i symbiotiske 
relasjoner der det kan medføre en forandring i 
karaktertrekk (genotype) mellom to (parvis 
coevolusjon) eller flere (diffus coevolusjon) arter 
som en direkte konsekvens av det økologiske 
fellesskapet eller avhengigheten mellom artene. 
Mange planter med insektpollinering har utviklet 
blomster som gjør dem attraktive til visse insekter 
som igjen har utviklet sanseorganer og 
munndeler spesialisert for å lokalisere og hente 
nektar fra de samme plantene. Et predator-bytte 
eller et parasitt-vert forhold kan også involvere 
coevolusjon; generelt sett innen et samfunn 
under utvikling, kan alle interaksjonene mellom 
arter som har samme strategi for næringsopptak 
(Se: Guild) føre til en coevolusjon. Men en 
coevolusjon krever en viss grad av spesifisitet og 
(ved enkelte definisjoner) samtidighet. Coevolu-
sjon vidt definert, er synonymt med evolusjon. 
Studiet av coevolusjon omfatter en analyse av de 
gjensidige genetiske forandringene som kan 
forventes å forekomme hos to eller flere 
samvirkende arter (predasjon, konkurranse, 
symbiose) og studiet av om disse forventede 
forandringene er realiserte. Et coevolusjonært 
karaktertrekk er en tilpasning (adaptasjon) som 
er spesifikt utviklet som en respons på en naturlig 
seleksjon på den nære relasjonen til en annen art 
(eller andre arter). Coevolusjon mellom konkur-
rerende arter, leder til character displacement. 
Se: Character displacement, Coadaptation, Co-
accomodation og Cospeciation model. 
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COEXISTENCE: Sameksistens, samtidig fore-
komst av to eller flere arter i samme område eller 
habitat; termen er vanligvis benyttet for poten-
sielle konkurrenter. 
 
COFACTOR: Cofaktor, ethvert ikke-protein 
(organisk eller uorganisk) eller metallisk ion (med 
lav molekylvekt) som er nødvendig for at et gitt 
protein/enzym skal kunne fungere. Cofaktorer 
kan betraktes som hjelpemolekyler som 
assisterer under de biokjemiske reaksjonene og 
omformingene. Mange enzymer er totalt av-
hengige av en cofaktor. Et enzym-cofaktor 
kompleks kalles et holoenzym; proteinet alene 
kalles apoenzym. Cofaktorer kan være organiske 
substanser (coenzymer) eller uorganiske metall 
ioner (aktivatorer), f.eks. magnesium, mangan, 
kalsium eller sink. Hvis cofaktoren eller co-
enzymet er tett assosiert, eventuelt kovalent 
bundet, med proteindelen av holoenzymet, kalles 
den prostetisk gruppe (prosthetic group). Co-
faktoren eller coenzymet, kan aktivere enzymet 
ved å forandre dets form eller de kan selv delta 
aktivt i den kjemiske reaksjonen. Se: Apoenzyme 
og Coenzyme. 
 
COGENT: Fornuftig og overbevisende, basert på 
fakta, bevis; apellerer til forstanden, intellektet.  
 
COGITATE: Det å tenke, tenke dypt på noe; 
meditere, reflektere.  
 
COGNATE: (1) Relatert, forbundet, beslektet; (2) 
(Blods)slektning, slektning spesielt på morssiden. 
 
COGNITION: Kognisjon, innsikt, erkjennelse, 
viten; bevisst intellektuell aktivitet. Kognisjon er 
en generell term for mentale funksjoner, inkludert 
sansing, hukommelse og tenkeevne. Omfatter 
også bevisstheten om en selv og læring, 
vurderingsevne og bruk av språk; men ikke 
emosjoner og motiveringer. En antar at dyr også 
kan ha kognisjon, men som vanskelig kan 
observeres direkte. Kognisjon er viktig med tanke 
på læring gjennom innsikt. 
 
COGNITIVE: Kognitiv, med hensyn til eller 
relatert til kognisjon. Se: Cognition. 
 
COGNITIVE MAP: Kognitivt kart, mental modell 
(eller kart) over det ytre miljø som dannes gjen-
nom en organismes utforskende adferd. 

COGNIZANCE: (1) Bevissthet, oppmerksomhet, 
iakttagende (awareness, notice); (2) Kunnskap, 
kompetanse, fatteevne, erkjennelse, viten; det 
som kan vites og forståes (knowledge); (3) 
Kjennskap, anerkjennelse, bekreftelse (acknow-
ledgement); (4) Kjennetegn, emblem, skilt; merke 
for å gjengjenne bæreren; (5) Det å legge rettslig, 
juridisk merke til noe. 
 
COG REGION: Innen genetikk, enhver gruppe av 
like sekvenser av nukleotider i DNA molekyler 
som spesifikt kan gjenkjennes av endonukleaser 
og andre enzymer. Se: Nucleotide. 
 
COHABITANT: Livsledsager, leve sammen som 
man var gift, leve i samme hus; to eller flere 
organismer som lever sammen. 
 
COHERE: (1) Henge sammen, henge i hop; 
danne et forent hele; (2) Angående argument 
eller teori: Være logisk konsistent, konsekvent og 
motsigelsesfri. 
 
COHESION: (1) Kohesjon, bindekraft, det og for-
me et forent hele; (2) Det at partikler av samme 
substans holder sammen; (3) Tiltrekningskraften 
mellom forskjellige molekyler; den egenskapen 
materialer og substanser har til å henge sammen 
som ikke baserer seg på friksjon mellom partikler; 
(4) Tendensen forskjellige deler i et legeme har til 
å opprettholde uforandret sin relative posisjon.  
 
COHESION SPECIES CONCEPT: Kohesjons-
artsbegrepet, artsbegrepet der en art defineres 
som den totale gruppe av organismer som har 
potensialet for genetisk og demografisk ut-
veksling. Dette artsbegrepet er sagt å benytte 
deler fra andre artsbegreper (det evolusjonære 
artsbegrep, isolasjonistartsbegrepet og gjenkjen-
nelsesartsbegrepet) samtidig som det unngår 
deres svakheter. Kohesjonsartsbegrepet defin-
erer artene ut fra genetiske og fenotypiske 
likheter og sammenhenger, og tar hensyn til alle 
mikroevolusjonære krefter: Genflyt, genetisk drift 
og naturlig seleksjon. Kohesjonsartsbegrepet 
avviker fra det biologiske artsbegrep og gjen-
kjennelsesartsbegrepet, ved at det kan benyttes 
for alle typer av reproduksjonssystemer, også 
aseksuell formering (Se: Syngameon), og i 
motsetning til det evolusjonære artsbegrepet (Se: 
Evolutionary species concept), defineres spesi-
elle mekanismer som styrer artsdannelsespro-
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sessene istedenfor kun å vurdere den evolu-
sjonære sammenhengen. I motsetning til isola-
sjonistartsbegrepet (det biologiske artsbegrep), 
fokuserer kohesjonsartsbegrepet på mekanis-
mene som gir samhold innad, istedenfor mekan-
ismene som isolerer utad. Se: Biological species 
concept, Species og Species concept. 
 
COHESIVE ENDS: Se: Sticky ends. 
 
COHORT (Age class): (1) Kohort, aldersgruppe, 
en gruppe individer av samme alder i en 
populasjon; alle individene i populasjonen som er 
født i det samme definerte tidsintervall (Se: Age 
class); (2) Innen (eldre) taksonomi, taksonomiske 
grupper innen relaterte familier, eller mellom 
klasse og (super)orden; (3) Innen epidemiologi, 
studiet av en gruppe individer med én felles 
karakter som f.eks. samme alder, over tid. 
 
COHORT SELECTION: Kohort seleksjon, en 
form for naturlig seleksjon som finner sted som et 
resultat av interaksjonen mellom aldersgruppene 
i en populasjon der de forskejllige alders-
gruppene er genetisk differensierte. Seleksjonen 
finner sted når en aldersgruppe påvirker en 
annens overlevelse og/eller reproduksjon. En slik 
seleksjon er frekvensavhengig og avhenger av 
interaksjonen mellom tilfeldig genetisk drift og 
seleksjon. Se: Genetic drift og Selection. 
 
COINCIDENCE: Sammenfall, et bemerkelsesver-
dig sammentreff av hendelser, forhold eller 
omstendigheter uten tilsynelatende årsakssam-
menheng; tilfeldighetenes spill. Se: Coefficient of 
coincidence. 
 
COINCIDENT: Det å okkupere samme posisjon. 
 
COINCIDENTAL EVOLUTION: (1) Tilfeldig evo-
lusjon, hypotesen om at virulens faktorer kan 
være et resultat av tilpasninger til andre 
økologiske nisjer, f.eks. kan bakterienes virulens 
skyldes seleksjonstrykket fra en protozoisk 
(protoktist) predator (Se: Niche); (2) Opprett-
holdelse av sekvenshomologi blant de ikke-allele 
medlemmene i en multigen familie innen en 
enkelt art (Se: Concerted evolution og Multigene 
family). 
 
COIR: Kokosbast. Kokospalmen (Cocos nucifera) 
er et palmetre i palmefamilien (Arecaceae) og 

eneste art i slekten Cocos. Navnet Cocos 
kommer fra portugisisk coco, som betyr ape. 
 
COISOGENIC (Coisogenic strains): En strain 
som avviker fra en spesiell innavlet strain i bare 
ett locus og som oppstår når en en mutasjon har 
skjedd i den innavlede strainen, dvs. genetisk 
identisk bortsett fra en forskjell i ett locus. Se: 
Strain. 
 
COITOPHOBIA: Se: Genophobia. 
 
COITUS (Coition): Paring, kopulasjon. Se: Cop-
ulation. 
 
COKE: Koks, en form av karbon som dannes fra 
kull (Se: Coal). Koks brukes i visse metallurgiske 
og kjemiske prosesser der en karbonkilde er 
nødvendig. Koks fremstilt gjennom oppheting av 
kull, benyttes til røkfri oppvarming av bolighus. 
 
COL: Skar (i fjell).  
 
COLCHICINE: Colchicin, alkaloid som inhiberer 
spindeldannelsen i celler under mitosen slik at 
kromosomene ikke skilles under anafasen, noe 
som igjen kan indusere dannelsen av celler med 
mange kjerner (polyploidi). Colchicin benyttes 
innen genetikk og cytologi, ved planteforsøk. mot 
kreft for å begrense celledelingene og dessuten 
mot akutte angrep av podagra (Se: Gout). 
 
COLCHIPLOIDY: Polyploid som har oppstått 
etter bruk av spindel-giften colchicin. Se: Colchi-
cine. 
 
COLD (Chill, Common cold): (1) Kald, kulde; 
kaldblodig; (2) Rolig; bevisstløs, besvimt; (3) 
Snue, forkjølelse, akutt sykdom i øvre luftveier 
hos mennesket, fremkalt av mange forskjellige 
typer virus (vanligvis rhinovirus (omkring 80 
distinkte serotyper), coronavirus, influensa virus 
(type A, B, C), parainfluensavirus (type 1 - 4) eller 
human respiratorisk syncytisk virus) og som 
smitter gjennom dråpeinfeksjon. Menneskets 
rhinovirus er vertsspesifikke og tetthetsav-
hengige, men antas å ha forekommet i grupper 
av mennesker også før urbaniseringen. Tiden fra 
en blir smittet til en blir syk, inkubasjonstiden, er 
svært kort, fra én til tre-fire dager. Sykdoms-
tegnene er velkjente, snue, hoste, nysing og 
hodepine; generelt føler man seg uvel, men uten 

https://no.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://no.wikipedia.org/wiki/Portugisisk
https://no.wikipedia.org/wiki/Ape
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eller kun med lett feber. Som regel går 
forkjølelsen over i løpet av et par dager. Hos 
svekkede personer kan forkjølelse være farlig og 
utvikle seg til lungebetennelse. Bihulebetennelse 
som som regel skyldes bakterier, følger ofte en 
forkjølelse. Forkjølelses virus er svært smitt-
somme. Antibiotika hjelper ikke mot forkjølelse, 
men utallige husråd finnes, f.eks. høye C-vitamin 
doser. 
 
COLD-BLOODED (Cold-bloodedness): Se: 
Ectothermic og Poikilothermic. 
 
COLD HARDINESS: Kuldehardførhet, toleransen 
enkelte organismer og arter har til lav temperatur. 
 
COLD LIGHT: Kaldt lys, lys emittert fra organ-
ismer som involverer relativt lite varme. Se: Bio-
luminescense 
 
COLD POLE: Kuldepolen, stedet på jord-
overflaten med den laveste årlige middeltemp-
eratur. Stedet er antatt å være nær byen 
Verkhoyansk i de nordøstlige deler av Sibir der 
den årlige middeltemperaturen er -16,3oC, 
gjennomsnittlige temperatur i januar -50oC og der 
laveste temperatur målt er ca. -70oC. Det er 
imidlertid målt temperaturer ned til ca. -90oC i 
Vostok, Antarktisk. 
 
COLD RESISTANCE: Kulderesistens, evnen til å 
overleve temperaturer under 0oC. Se: Hardiness. 
 
COLD TEMPERATE ZONE: Kaldtempererte 
sone, sonen mellom breddegradene 45o og 58o 
både på den nordlige og sørlige halvkule. 
 
COLD WATER DISEASE: (1) Kaldtvanns-
vibriose, Hitra-sjuke, infeksjon av fisk med 
bakterien Vibrio salmonicida (Se: Vibriosis); (2) 
Sykdom (peduncle disease, low temperature 
disease) på laksefisk ved temperaturer under 
10oC der haleregionen gjennomgår en prog-
ressiv nekrose som skyldes bakterien Flexi-
bacter psychrophila. Se: Columnaris disease og 
Necrosis. 
 
COLEOPTERA: Biller, en gruppe insekter med 
fullstendig forvandling. Biller er den insekt-
ordenen med flest arter. Det er beskrevet ca. 
400 000 arter verden over, i Norge er det funnet 

ca. 3 500 arter. Det karakteristiske skallet som 
dekker vingene hos biller i hvile, kalles elytron. 
 
COLEOPTILE: Første bladet i énfrøbladete 
planter (monocotyledons); de første delene som 
vokser opp over jorden når frøet spirer. 
Enfrøbladete planter (monocots) har bare ett 
frøblad (cotyledon), en annen karakteristikk er at 
blomsterdelene er multipler av tre.  
 
COLIBACILLOSIS: Kolibacillose, sykdommer 
som skyldes forskjellige strainer av colibakterien, 
Escherichia coli, som opptrer fortrinnsvis i meget 
unge individer og kan gi sepsis (blodforgiftning) 
og/eller en mild diaré. Se: Strain. 
 
COLIC: Kolikk, mageknip, magekrampe som kan 
skyldes luft eller forstoppelser (obstruksjoner) i 
tarmen; spebarn er spesielt utsatt. 
 
COLICIN: Colicin, bacteriocin produsert av en 
coliform bakterie; ethvert stoff innen en gruppe av 
bakterielt produserte proteiner som har anti-
biotiske effekter pga. ekstrakromosomale faktorer 
i plasmidene. Disse stoffene kan adsorberes til 
overflaten på mottagelige bakterier og drepe dem 
uten i de fleste tilfeller, å trenge inn i cellen. 
Forskjellige bacteriociner kan ha forskjellig 
vertsspesifisitet og antigenetiske egenskaper. 
 
COLICINOGENIC: Bakteriestrainer som er istand 
til å produsere colicin, et bacteriocin. Se: Colicin. 
 
COLIFORM BACTERIA (Coliforms): Koliform 
bakterie, Gram-negative aerobe eller fakultativ 
anaerobe stavformede eubakterier som finnes i 
tarmkanalen hos virveldyr. Forekommer disse i 
vann tyder det på vannforurensing pga. avføring. 
De koliforme bakteriene er ikke-sporedannende 
og får sin energi gjennom aerob respirasjon eller 
gjæringsprosesser. De er vanligvis tallrike i 
tarmen til både mennesket og andre varmblodige 
dyr. Disse bakteriene benyttes som indikator på 
vannkvalitet (antall koliforme bakterier per ml 
vann) da fravær av disse også angir fravær av 
andre patogene bakterier. Det er særlig 
Escherichia coli som benyttes for å indikere 
tilstedeværelsen av avføringsrester i vann som 
kan spre tarmsykdommer, da E. coli er 
hovedarten som er til stede i menneskets tarm og 
dermed i avføringen. Bakteriene kan forgjære 
laktose med dannelse av syre og gass innen 48 

https://no.wikipedia.org/wiki/Insekter
https://no.wikipedia.org/wiki/Fullstendig_forvandling
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timer ved 37oC. Laktoseforgjæring med syre og 
gassdannelse under disse betingelser (prøve på 
koliforme bakterier), indikerer forurensning med 
tarmbakterier. En sikker indikasjon på slik 
forurensning krever imidlertid rendyrking og 
videre differensiering (bl.a. gjennom prøver på 
gassdannelse ved 44oC). Koliforme bakterier 
omfatter flere viktige slekter som kan karak-
teriseres gjennom sine metabolske karakteri-
stikker, f.eks. slektene: Salmonella, Shigella, 
Proteus og Escherichia. Mer løselig viser 
koliforme bakterier til enhver Gram-negativ stav-
formet tarmbakterie. 
 
COLITIS: Kolitt, ulcerøs kolitt, inflammatorisk 
tilstand i nedre deler av tykktarmen (colon) og 
endetarmen (rektum) karakterisert ved alvorlig 
diaré, blødninger og svulster (ulcerative colitis) 
med påfølgende smerter og vekttap. Chrons 
sykdom er et eksempel på en betennelses-
sykdom i mage-tramkanalen (fra leppene til 
endetarmsåpningen), og som opptrer flekkvis, 
spesielt i overgangen mellom tynn- og tykk-
tarmen.   
 
COLL-: Prefiks som betyr lim. 
 
COLLAGEN: Kollagen, et langt, fibrøst, uløselig 
og strukturelt (sclero)protein hos virveldyr som 
danner relativt uelastiske fibrer og som er hoved-
komponenten i bindevevet, skinn, ben, sener, 
ligamenter og annet hjelpevev, og som støtter 
vevet og gir de individuelle cellene struktur. 
Kollagen er hovedkomponenten i hår. Ben er 
f.eks. bygd opp av kollagen innlemmet 
kalsiumfosfat for å gi økt stivhet. Fibriller i celler 
er polypeptid-kjeder av kollagen som hoved-
sakelig består av aminosyrene prolin og glycin. 
Kollagen kan utgjøre over 30 % av den totale 
mengde kroppsproteiner hos pattedyr og opp til 6 
% av den totale kroppsvekten. Kokes kollagen 
dannes gelatin. 
 
COLLAGENASE: Kollagenase, et proteolytisk 
fordøyelsesenzym. 
 
COLLAPLANKTON: Kollaplankton, planktoniske 
organismer som holder seg flytende pga. slim 
eller en gelatinøs kapsel. 
 
COLLAR: Krage, krave, enhver struktur som 
ligne ren krage. 

COLLARBONE (Clavicle): Se: Clavicle. 
 
COLLATERAL: (1) Subsidiær, indirekte; (2) 
Lateral gren av et axon (Se: Axon). 
 
COLLATERALS: (1) Som løper jamsides med, 
side ved side; parallell; (2) Langs samme vene 
eller nerve; (3) Korresponderende; slektningene i 
en sidelinje, individer innen en familie som har 
samme forfedre, men som ikke er direkte 
relaterte gjennom samme avstamningslinje.  
 
COLLATERAL TYPE: Se: Type. 
 
COLLEAGUE: Kollega, arbeidskollega, medar-
beider, arbeidskamerat, kamerat; et medlem 
innen samme fag (profesjon), stab (personale) 
eller akademisk fakultet (associate, partner). 
 
COLLEGIATE: Kollegial, relatert til eller til-
hørende et universitet, fakultet eller dets 
studenter; akademisk, medlem av et kollegium. 
 
COLLECTING: Samle, sanke, bringe sammen, 
prosessen å samle naturvitenskapelige individer, 
prøver og objekter (specimen) eller kulturelt 
bearbeidede gjenstander (artefakter) for deretter 
(i de fleste tilfeller) å preparere og bevare (maga-
sinere) objektene som et forsknings- og 
referansemateriale ved et dertil passende 
museum, naturhistorisk eller kulturhistorisk. 
Innsamlings- og prepareringsteknikkene for 
naturfaglige objekter, varierer meget avhengig av 
materialets art og beskaffenhet, og hvilke 
anvendelser materialet senere er tiltenkt.  
 
COLLECTION: (1) Handlingen eller prosessen å 
samle, tilegne eller erverve noe; oppkjøp (Se: 
acquisition, collecting); (2) Samling, noe som er 
samlet og systematisk ordnet over tid, f.eks. en 
gruppe antkviteter, artikler, bøker, fotografier, 
frimerker, lyrikk, malerier, mynter, horngjen-
stander eller skulpturer (accumulation, compila-
tion); (3) En gruppe mennesker; forsamling, 
sammenkomst (aggregate, gathering, group); en 
samling av symptomer; (4) Vitenskapelig samling 
(collections, scientific collection), en samling av 
objekter eller prøver (specimens) som har en 
eller annen felles tilhørighet og derfor holdes 
samlet, f.eks. er av samme takson, fra samme 
lokalitet, fra samme tid eller fra samme giver. 
Slike samlinger av objekter organiseres og 
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ivaretaes med tanke på forskning og/eller 
utstillinger ved f.eks. et naturhistorisk eller 
kulturhistorisk museum, biologisk institutt, fakultet 
eller bibliotek (Se: Museum); (5) Kolleksjon, 
produkt produsert av et motehus (fashion house) 
for en spesiell sesong eller år; sommer- eller 
vinterkolleksjon; (6) Aggregat, akkumulasjon, 
akkumulering, opphoping, forekomst (accu-
mulation); avleiring, bunnfall (deposit); (7) 
Pengeinnsamling; summen penger innsamlet for 
veldedighet (contribution, donation). 
 
COLLECTION CARE: Samlingsansvar, det 
ansvaret en institusjon som et museum har til å 
ta vare på sine samlinger uten forringelse av 
objektenes kvalitet for forskning eller utstilling 
etter ankomsten og prepareringen. Det omfatter 
innføring, implementering, av en samlingspolitikk 
som beskriver prosedyrene som skal sikre 
langtidslagring og naturprøvenes (og arte-
faktenes) integritet ved siden av at alle tilhørende 
data og dokumenter knyttet til prøvene, også 
bevares for fremtidig forskning, publikums-
utstillinger, undervisning og akdemisk utdan-
nelse. 
 
COLLECTION MANAGEMENT: Samlingsfor-
valtning, ansvaret og den funksjon en institusjon 
som et museum har til å bevare, preservere og 
konservere, natur- og kulturfaglige objekter, og å 
gjøre samlingsmaterialet med tilhørende data og 
dokumentasjon, tilgjengelig for ettertiden. 
Forvaltningsprosessen omfatter ansvaret for å 
innføre en samlingspolitikk som kan sies å 
omfatte: Innhentingen, mottakelsen og innlem-
melsen av et vitenskapelig eller utstillings-
materiale i samlingene eller utstillingene, veksten 
og utviklingen av museets samlinger innbefattet 
eventuelt nødvendige kassaksjoner (deacces-
sioning) av overflødige eller mangelfulle prøver 
uten forskningsmessig verdi, ved siden av den 
generelle planlegging og prioritering av oppgaver 
knyttet til samlingsforvaltningen. Ikke minst det å 
skaffe og fordele de nødvendige ressurser til 
dette arbeidet. Samlingsforvaltning omfatter en 
koordinering av hele samlingsprosessen som 
inkluderer både innregistreringen, kurateringen, 
konserveringen og bruken av samlingene, et 
ansvar som deles mellom museets admini-
strasjon, samlingslederne, forskerne, kuratorene 
(konservatorene), ingeniørene, preparantene og 
taxidermistene. 

COLLECTIVE GROUP: Kollektiv gruppe, en 
samling (aggregat) relaterte arter eller stadier av 
organismer hvis slektstilhørighet er usikker 
(særlig innen paleontologi og parasittologi). Etter 
Koden kan en slik gruppe betraktes som en slekt, 
men spesielle regler gjelder (Se: Code). Slike 
kollektive grupper behøver ikke en type-art. 
Tilskrives en art én kollektiv slektsgruppe, er det 
kun en praktisk og midlertidig måte å identifisere 
arten på. Se: Group og Type. 
 
COLLECTIVE-GROUP NAME: (1) Navn gitt en 
kollektiv gruppe (Se: Collective group); (2) Navn 
opprettet som navn på en nominal slekt eller 
underslekt og senere brukt for en kollektiv gruppe 
(Se: Name). 
 
COLLIGATE: Binde, forbindelse, knyte; binde 
sammen. Colligation, kombinere isolerte fakta. 
 
COLLIGATIVE PROPERTY: Innen kjemi og 
fysikk, det å beskrive enhver egenskap kun 
basert på antall molekyler (partikler) til stede i en 
substans (istedenfor partiklenes natur). 
Eksempler er osmotiske trykk, kokepunkt heving, 
frysepunkt senkning og forandringer i vann-
damptrykket på grunn av oppløste substanser. 
 
COLLOCHORE (Conjunctive segment): Innen 
genetikk, spesialisert segment i visse kromo-
somer som fungerer lik chiasma i bivalenter, men 
som mangler gener og ligner en centromer; små, 
ikke-spesifikke heterokromatiske regioner på 
kromosomene ved achiasmatiske meioser som 
utgjør punkter der det er nær kontakt mellom de 
homologe kromosomene. Rollen er lik chiasma, 
men uten genetiske overkrysninger og utveks-
linger av kromatid segmenter. Se: Centromere og 
Chiasma. 
 
COLLOIDS: (1) Kolloider, meget fine sediment-
partikler (< 0,002 mm i diameter, en størrelse 
med egenskaper lik en mellomting mellom 
løsning og suspensjon); (2) Suspensjon av en 
substans (dispersjonsfase) i en annen (kontin-
uerlige fase) slik at produktet får både 
egenskaper av løsning (Se: Solution) og sus-
pensjon (Se: Suspension), dvs. kreftene som 
holder kolloidene i løsning er delvis sterkere enn 
gravitasjonskreftene som gir bunnfelling. Et slikt 
system består av to faser, en kontinuerlig fase 
(continuous phase) i en diskontinuerlig fase 
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(dispersed phase) som består av diskrete 
partikler. En kolloid blandet med en væske er 
derfor ikke nødvendigvis oppløst og derfor vil 
mangle noen av de egenskapene som en løsning 
har som f.eks. økt frysepunkt, kokepunkt og 
damptrykk. Kolloider kan klassifiseres på 
forskjellige måter: (a) Soler (sols), dispersjoner 
av små partikler (makromolekyler eller klustere 
av små molekyler) i en væske der affiniteten det 
oppløste stoffet har for løsningsvæsken, kan 
variere fra nøytral (lyofobisk), f.eks. sølvklorid i 
vann, til sterk affinitet (lyofilisk), f.eks. stivelse i 
vann, eller ha litt av begge, f.eks. såpe i vann, (b) 
emulsjoner (emulsions), kolloidale systemer der 
begge faser er væsker, f.eks. olje i vann eller 
omvendt, (c) geler (gels), der begge faser i 
suspensjonen danner et tredimensjonalt nettverk 
slik at det produseres en geléaktig masse, f.eks. 
gelatin, stivelse eller albumin, som viser liten til 
ingen tendens til diffusjon over membraner, (d) 
aerosoler (aerosols), en dispersjon av faste eller 
flytende partikler i en gass, f.eks. røk i luft, og (e) 
skum (foams), en dispersjon av gass i en væske 
eller fast stoff. 
 
COLLOIDAL SOLUTION: Kolloidal løsning, en 
fordeling av meget små, faste partikler (størrelse 
1 – 100 nm) i en væske. Kolloidale oppløsninger 
vil passere gjennom vanlig filtrerpapir, men 
holdes tilbake av spesielle membraner (som 
f.eks. rensing av blod ved dialyse). 
 
COLLOQUIUM: Kollokvium, akademisk konfer-
anse eller seminar; fagøvelser som foregår 
gjennom samtaler mellom studenter eller mellom 
studenter og en lærer. 
 
COLLUM: Hals eller krage-lignende struktur. 
 
COLLUVIAL DEPOSIT: Materiale transportert til 
et deponeringsområde ved hjelp gravitasjon, 
f.eks. en stenur ved foten av et fjell. Se: Alluvial 
deposit og Eolian deposit. 
 
COLON: Kolon, tykktarmen hos virveldyrene som 
består av blindtarmen (caecum), den egentlige 
tykktarmen (colon) og endetarmen (rektum, 
rectum), som ligger mellom krumtarmen (ileum) 
og endetarmsåpningen (anus), hvor spesielt vann 
og mineraler blir tatt opp fra de ufordøyelige 
restene av tarminnholdet som kommer fra 

tynntarmen. Hos insekter utgjør kolon den bakre 
del av tarmen. Se: Alimentary canal og Intestine. 
 
COLONIAL: (1) Relatert til eller karakteristisk for 
en koloni eller kolonier (Se: Colony); (2) Dyr (eller 
planter) som danner eller lever i kolonier (colonial 
organism); (3) Koloni, det motsatte av solitær 
(Se: Solitary og Social); (4) Som eier (styrer) eller 
besitter kolonier. 
 
COLONIST: Kolonist, fremmed art som påvises i 
et nytt område eller land. Det kan skyldes en mer 
eller mindre tilfeldig introduksjon ved hjelp av 
mennesket i særlig kunstige habitater (kultiverte 
områder) der arten kun forekommer, eller en 
aktiv invasjon og etablering i et nytt land, naturlig 
habitat eller område (slike arter er typisk r-selek-
terte, Se: r-Selection). Se: Colony. 
 
COLONIZATION: (1) Kolonisering, naturlig utvid-
else av én eller flere arters utbredelsesareal og 
reproduksjonsområde; en arts suksessfulle 
invasjon og etablering i et nytt land, område eller 
habitat. De første som invaderer et nytt område, 
kalles pionerartene. Disse artene kan forandre 
miljøet slik at andre arter kan lettere senere 
kolonisere området. Over tid kan en rekke arter 
innvadere et område som medfører at stedet 
gjennomløper er skifte av karakter. Det kalles 
suksesjon (Se: Colony); (2) Innen parasittologi, 
kolonisering og etablering av en parasitt-
populasjon i en gitt vertsart der arten tidligere 
ikke har forekommet. En vert koloniseres 
gjennom infeksjon. Det anbefales innen para-
sittologi at kolonisering begrenses til kun 
innlemmelsen av en ny vertsart i parasittens 
livssyklus. En kolonisering kan sies å omfatte det 
enkelte invaderte vertsindivid, hele verts-
populasjonen eller vertsarten (Se: Dissemination, 
Infected, Succession og Transmission). 
 
COLONIZATION RATE: Se: Incidence. 
 
COLONIZE: (1) Kolonisere, det å invadere og 
etablere én eller flere kolonier i et område 
(settle); dyr eller planter som etablerer seg selv i 
et område (Se: Colony); (2) Infiltrere av 
strategiske grunner for å underminere eller ta 
politisk kontroll over et befolket område; (3) 
Annektere, tilegne seg noe til eget bruk. 
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COLONY: (1) Koloni (i vid mening), enhver 
gruppe (synlige) av celler eller organismer av 
samme art (eller slag) som lever permanent 
sammen i et avhenighetsforhold og en mer eller 
mindre tett assosiasjon (over en viss tidsperiode) 
uten hensyn til assosiasjonens natur. Enkelte 
kolonier av individer (zooider) er fysiologisk og 
anatomisk forbundet og fungerer som én enhet 
(svamper, hydrozoer, mosdyr; Se: Zooid); (2) 
Koloni (i snever mening), en samling av genetisk 
identiske organismer som stammer amiktisk (Se: 
Amictic) fra samme forelder og som er i fysisk 
forbindelse med hverandre (eller på en eller 
annen måte mangler individualitet); (3) Sosialt 
organisert og integrert populasjon av dyr som 
lever og reproduserer sammen med gjensidige 
fordeler; medlemmene i populasjonen kan være 
videre oppdelt i spesialiserte undergrupper som 
f.eks. i enkelte insektkolonier (Se: Aggregation); 
(4) En gruppe mikroorganismer som (synlige) 
bakterieceller eller gjærceller som er dannet fra 
én foreldercelle på agar.   
 
COLONY FISSION: Koloni oppsplitting, det at en 
koloni (eller kube) av sosiale insekter splittes opp 
ved at én eller flere av medlemmene i kolonien 
vandrer ut og etablerer nye kolonier samtidig som 
den opprinnelige kolonien fortsetter å være 
levedyktig. 
 
COLONY ODOR: Koloni lukt, odør fra kroppen 
hos sosiale insekter som fungerer som et tegn for 
andre medlemmer av samme art at de tilhører 
eller ikke, samme koloni. 
 
COLORADO TICK FEVER (Mountain fever): 
Akutt virussykdom (Reoviridae, tidligere antatt å 
være et Orbivirus, men nå regnet som en ny 
gruppe) som overføres via flått (Dermacentor 
andersoni) fra smågnagere (reservoar) til 
mennesket i USA (Rocky Mountain området), 
Britisk Columbia og Alberta. Viruset kan for-
årsake hjernebetennelse hos barn. 
 
COLOSTRUM: Colostrum, melken som sekreres 
de første dagene etter barnefødsel (parturition) 
og som skiller seg biologisk og fysiologisk fra den 
senere melken ved at den inneholder en større 
mengde vitaminer, nitrogen og globuliner som 
omfatter alle antistoffene i morens blod og derfor 
gir en passiv immunitet hos det nyfødte barn. 
Forandringen til vanlig melk foregår gradvis over 

flere dager etter fødselen. Se: Antibody og 
Passive immunity. 
 
COLOUR (USA: Color): (1) Sette preg på; (2) 
Ansiktfarge, rødme; dekke over; (3) Farge, teint, 
kulør, opplevelsen man har når lys av tilstrekkelig 
intensitet og med en spektralfordeling som er 
forskjellig fra dagslys eller andre former for hvitt 
lys, kommer inn i øyet. Synlig lys for mennesket 
har bølgelengder innenfor 380 nm til 740 nm, der 
lysets spektrum tilsvarer energien (intensiteten) 
ved enhver bølgelengde. En farge kan defineres 
til å omfatte den mengden av spektre som gir 
samme fargeopplevelse. Fargefornemmelsen 
oppstår sterkest fra stråling som dekker bare en 
liten del av det synlige spektrum. Et kontinuerlig 
spektrum viser en kontinuerlig variasjon av 
mettede farger. Ved siden av fargenyansen 
(fargeskjæret, fargegløden, hue), har lyset også 
metningsgrad (saturation) og lysstyrke (lumi-
nosity). Metningsgraden forteller hvor mye fargen 
avviker fra hvitt og nærmer seg en ren spektral-
farge; tynnes fargen med hvitt sies fargen å være 
tonet/sjattert. Lysstyrken bestemmes av fargens 
innhold av svart. Har man normalt fargesyn vil 
fargene i fargespekteret gruppere seg i 6/7 farger 
(bølgelengder): Rødt (740 nm – 620 nm), oransje 
(620 nm – 585 nm), gult (585 nm – 575 nm), 
grønt (575 nm – 500 nm), blått (500 nm – 435 
nm), indigo og fiolett (435 nm – 380 nm). De med 
normalt fargesyn kan over dette spekteret, 
observere ca. 100 fargenyanser. Fortynnes 
fargen med hvit kan ca. 20 fargetoner adskilles. 
Gjennom å blande farger kan andre farger 
oppstå, men det er forskjell mellom å blande 
farget lys, blande pigmenter og gjennomlysning 
av fargefiltere. Det å blande farget lys er en 
additiv prosess, de andre to representerer 
substraktive prosesser. Et par rene spektralfarger 
produserer andre farger med forskjellig 
metningsgrad; visse par som kalles komple-
mentære farger, kan kombineres for å gi hvitt lys. 
Gjennom å bruke lys av de tre primærfargene i 
forskjellige proporsjoner, er det generelt mulig å 
produsere enhver annen farge. Noe færre farger 
kan produseres gjennom å blande farge-
pigmenter da de tre fargene ikke korresponderer 
nøyaktig til de tre primære lysfargene (Se: Hue); 
(4) Fargetall, et mål for vannets farge som 
bestemmes visuelt eller instrumentelt i relasjon til 
en standard av kaliumheksakloroplatinat og 
koboltklorid (enhet: mg Pt/l).  
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COLOURANT: Farge, fargestoff, fargepigment 
brukt til å farge noe.  
 
COLOUR BLINDNESS: Fargeblindhet, enhver 
tilstand hvor farger blir forvekslet. Det mest 
vanlige er rød-grønn fargeblindhet som skyldes 
et recessivt gen på X kromosomet slik at rød-
grønn fargeblindhet oppstår hyppigst hos menn. 
Kvinner kan imidlertid være bærere av genet. 
Årsaken er funksjonssvikt (eller fravær) i én eller 
flere av de tre typene av celler som er ansvarlig 
for fargesynet: Protanopia vil si mangel på celler 
som gir rødt lys, deuteranopia er mangel på 
celler som er sensitiv til grønt lys og tritanopia er 
en sjelden form for fargeblindhet der det ikke 
skilles mellom blått og grønt noe som skyldes 
mangel på celler som er sensitive for blått lys. 
Se: Colour vision. 
 
COLOURIMETRY: Kolorimetri, optisk metode for 
å bestemme et stoffs konsentrasjon basert på at 
lys blir absorbert når det passerer gjennom en 
oppløsning. Intensiteten til det gjennomfallende 
(transmitterte) lyset, registreres visuelt eller 
måles med et instrument (kolorimeter, fotometer). 
Kolorimeter benyttes mye i kjemisk vannanalyse 
der vannprøven tilsettes en reagens som danner 
en farget forbindelse med den komponent som 
skal bestemmes. Intensiteten av det transmitterte 
lyset gir et mål på konsentrasjonen av kompo-
nenten.  
 
COLOUR TELEVISION: Fargefjernsyn, televisjon 
basert på en additiv fargeprosess. Se: Colour. 
 
COLOUR VISION: Fargesyn, evnen organismer 
kan ha til å sjeldne mellom forskjellige bølge-
lengder av lys, og til å skille mellom bølge-
lengdene og de korresponderende fargene. 
Evnen til fargesyn kan forklares ut fra den såkalte 
trikromatiske teori der man antar at det fore-
kommer tre forskjellige tapper (cones) som er 
sensitive for enten rødt, grønt eller blått lys. 
Innfallende lys i øyet vil derfor stimulere én eller 
flere av disse avhengig av lysets bølgelengder. 
Hos pattedyr er disse tappene lokalisert i og 
rundt fovea som ligger nær sentrum av nett-
hinnen (retina). Fotopsiner (cone opsins) er 
fotoreseptoriske proteiner i retina hos virveldyr og 
er basis for fargesynet. De har et absorpsjons-
maksimum for gul-grønt (fotopsin I), grønt 
(fotopsin II) og blå-fiolett (fotopsin III) lys. 

Melanopsin i de fotosensitive ganglion cellene, 
absorberer sterkest blått lys. Det fotosensitive 
fiolette pigmentet iodopsin i tappene og som er 
viktigst for synet i dagslys, er lik rhodopsin (visual 
purple), men mer labilt. Rhodopsin forekommer i 
stavene (rods) i netthinnen og er ekstremt 
sensitivt for lys noe som gjør at man kan se ved 
relativt lave lysintensiteter (regenereres hos 
mennesket i løpet av 30 minutter). Begge 
pigmentene dannes fra vitamin A. Fotopsinet 
iodopsin i tappene, omformes i lys til retinal og et 
protein (opsin). Retinal (dehydroretinal, 
retinalaldehyd, retinene) og retinol er begge 
former av vitamin A og kan omformes ved hjelp 

av katalysatorer (retinal + NADPH + H+ ⇌ retinol 

+ NADP+; retinol + NAD+ ⇌ retinal + NADH + H+). 
Vitamin A mangel er vanlig i utviklingsland og kan 
gi blindhet; vitamin A mangel hos gravide øker 
mortalitetsraten under fødsel. Tap av nattesyn er 
et tegn på vitamin A mangel. Tappene og 
stavene er knyttet til det optiske nervesystemet 
slik at elektriske impulser fra stimuleringen av 
dem, overføres hjernen. Den relative stimulering 
av hver type av tapper, avgjør fargen som 
hjernen tolker ut fra de signalene som mottas. Er 
fargesynet defekt (fargeblindhet) kan det 
forklares ut fra at antall tapper av én eller flere 
typer, er lavere enn normalt eller mangler helt. 
Fargeblindhet er arvelig. Se: Colour, Cone, 
Retina og Rod. 
 
-COLOUS: Suffiks som betyr å bebo, bo i. 
 
COLT: Fole, ungfole. 
 
COLTSFOOT: Hestehov, leirfivel (Tussilago far-
fara), gul flerårig vårblomst i kurvplantefamilien 
(Aster-aceae). Blomstene sitter på stengler med 
brunrøde stengelblader, etter blomstringen dør 
stenglene. Først senere på sommeren danner 
planten rosettblader. Både i vesten og Kina har 
hestehov blitt brukt mot hoste eller som urtete. 
 
COLUBRINE: Slange-lik. 
 
COLUMNARIS DISEASE (Cotton wool dis-
ease, Mouth fungus): Akutt og ofte fatal 
infeksjon av laksefisk i ferskvann med myxo-
bakterien Flexibacter columnaris (slimbakterie) 
som gir ytre sår og ødelegger hud, muskel- og 
gjellevev. En annen art, F. psychrophila (cold 
water peduncle disease, low-temperature 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide_adenine_dinucleotide_phosphate
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide_adenine_dinucleotide
https://no.wikipedia.org/wiki/Kurvplantefamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Kina
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disease, peduncle disease), kan også forårsake 
skade på fisk, særlig ved lave temperaturer. Se: 
Cold water disease. 
 
COMA: (1) Koma, bevisstløshet; (2) Tåke, den 
interstellare støvskyen (nebula) rundt kjernen av 
en komet som dannes når kometen passerer nær 
solen, oppvarmes og sublimeres, og som gir en 
tåket tilsynekomst i et teleskop til forskjell fra 
lyset fra stjerner.   
 
COMB: (1) Kam, flertannet redskap av plast, 
metall eller tre for å gre med; (2) Kam, hodekam, 
rød struktur på hodet hos domestiserte fugl, 
spesielt hane (rooster); noe som ligner 
hodekammen på en hane; (3) Honningkake, 
vokskake (honeycomb). 
 
COMB.: (1) Forkortelse for: Kombinasjon (Se: 
Combination); (2) Forkortelse for: Forbrenning 
(Se: Combustion). 
 
COMBINANT: (1) Se: Codominant; (2) Innen 
genetikk, ikke-allele gener som viser et 
funksjonelt samspill under produksjonen av en 
gitt fenotypisk karakter. 
 
COMBINATION: (1) Forbindelse, sammenstilling, 
kombinasjon, sammenslutning; (2) Innen nomen-
klatur, navnet på et takson under slektsnivå 
(botanikk), f.eks. på arts- eller underartsnivå 
(bakteriologi, zoologi); omfatter da slektsnavnet 
og artsnavnet for å navngi en art, eller slekts-
navnet, artsnavnet og underartsnavnet for å 
navngi en underart (Se: Combinatio novum). 
 
combinatio novum (combinatio nova, comb. 
nov., New combination): Innen nomenklatur, ny 
kombinasjon, en kombinasjon gjort tilgjengelig 
(Se: Availability) og korrekt publisert (Se: Validly 
published) for første gang; den opprinnelige 
publisering av en kombinasjon mellom et slekts-
navn og et tidligere publisert artsgruppe navn (ny 
kombinasjon, Se: Basionym). Termen benyttes 
ved siteringer for å indikere en forandring i 
posisjon og/eller nivå (rank) av et takson. 
 
COMBINING SITE: Innen immunologi, den del av 
et antistoff molekyl som utgjør (komplementær til) 
steder for binding av en spesiell kjemisk gruppe 
eller antigen (antigen determinant). På grunn av 
variasjoner i antistoff aminosyre sekvensene og 

molekyl konfigurasjonen, vil hver type antistoff ha 
kun ett kombinasjonssted for et spesifikt antigen; 
(2) Det sted på proteinmolekyler der giftstoffer 
(drugs) eller andre substanser, kan bli bundet 
opp ved hjelp av elektrokjemiske tiltrekninger 
(Se: Antibody). 
 
COMB-LIKE: Se: Pectinate. 
 
COMB. NOV.: Se: Combinatio novum.  
 
COMBUSTION (Comb.): Forbrenning, kjemisk 
reaksjon der en substans reagerer kraftig med 
oksygen under produksjon av varme og lys, dvs. 
forbrennes (burning). Prosessen omfatter oksida-
sjon av karbon under dannelse av oksider og en 
oksidering av hydrogen under dannelse av vann. 
En forbrenning (av et brennstoff) sies å være 
fullstendig hvis alt karbon og hydrogen oksideres 
til karbondioksid (C + O2 = CO2) og vann (H + O2 
= H2O). Er forbrenningen ufullstendig kan en 
finne målbare mengder av karbon i asken etter 
forbrenningen, at noe av karbonet ender som 
karbonmonoksid (CO) og at en i tillegg får 
reaksjoner som gir en rekke produkter som 
danner røk. En rekke metoder er utviklet for å 
gjøre en forbrenning av flyktige produkter, mer 
fullstendig.  
 
COMESTIBLE: (1) Matvarer, matemne; tilbe-
redte kjøttvarer; (2) Spiselig. 
 
COMFORT BEHAVIOUR: (1) Adferd som først 
og fremst har med stell av kroppen å gjøre og 
dermed en bedring både i et dyrs fysiske og 
mentale velferd gjennom reduksjon av spen-
ninger; (2) Det å lete etter et leie for søvn, 
søvnen selv eller det å gjespe (ingen klar 
definisjon). 
 
COMFREY: Valurt (Symphytum officinale), fler-
årig urt i rubladfamilien (Boraginaceae) som er 
opptil 1 m høy. I Norge har valurt vært mye 
dyrket som medisin- og fôrplante i hager og på 
bondegårder. Planten inneholder pyrrolizidin-
alkaloider og anbefales ikke brukt innvortes på 
grunn av fare for leverskader, kreft og foster-
skader. 
 
COMM. (Communicavit): Forkortelse for: Det 
meddelte, fortalte. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Urt
https://no.wikipedia.org/wiki/Rubladfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
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COMMARGINAL: Se: Concentric. 
 
COMMENSAL: Kommensal, relatert til eller det å 
utøve kommensalisme; bordfelle, bordkamerat. 
Se: Coenosite og Commensalism. 
 
COMMENSALISM: Kommensalisme, form for 
symbiose mellom to arter (symbionter) der en 
partner (kommensalen) har fordeler (særlig av en 
felles matkilde gjennom å ete rester fra den 
andres føde) mens den andre partneren (verten) 
er uberørt. Med andre ord, verten hverken taper 
eller vinner noe gjennom assosiasjonen, de eter 
kun ved samme «bord». Termen benyttes også 
hvis kommensalens behov er ly, forsvar eller 
flukt. Kommensalisme utgjør en form for 
assosiasjon som vanligvis ikke er obligatorisk da 
artene viser minimal metabolsk avhengighet av 
hverandre (kan normalt overleve uavhengig av 
hverandre). Men grensene mellom kommen-
salisme og mutualisme på den ene siden og 
parasittisme på den andre siden, kan være 
vanskelig å definere i det aktuelle tilfelle. Se: 
Commensalism, Inquilinism, Parasitism og Sym-
biosis. 
 
COMMENSAL MOUSE: Kommensal mus, ville 
mus som lever i nær assosiasjon med men-
nesket. Se: Feral mouse. 
 
COMMINUTION: Innen geomorfologi, findeling, 
den gradvise nedbrytning, erosjon og forvitring av 
spesielt stenmateriale til stadig mindre frag-
menter og partikler. 
 
COMMISCUUM: Gruppe av individer som alle 
kan aktuelt eller potensialt utveksle gener, dvs. 
kryssbefruktes og gi fertile hybrider (med andre 
ord, tilsvarende en art). Se: Convivium. 
 
COMMISSION: Kommisjonen, innen zoology: 
The International Commission of Zoological 
Nomenklature (ICZN) som publiserer Inter-
national Code of Zoological Nomenclature (ICZN 
Code). Oppgavene og pliktene til Kommisjonen 
reguleres av Koden (Se: Code) og blir autorisert 
gjennom The International Zoological Congress 
(http://www.iczn.org). 
 
COMMISSURE: Grenselinje, stedet der to 
strukturer, kroppsstruktuer, organer eller nerve-
fibre møtes, f.eks. leddet mellom to ben, 

nervebåndet mellom hjernens to halvdeler eller 
de to sidene av ryggmargen.  
 
COMMITMENT: (1) Troskap; tilstanden eller 
kvaliteten å være dedikert til en oppgave, 
aktivitet; (2) Engasjement, intellektuelt eller 
emosjonelt engasjert; en forpliktelse eller løfte 
som begrenser ens frihet; (3) Innen biologi, celler 
eller mikroorganismer som er fiksert for en 
spesiell alternativ utvikling fra det forutgående 
stadium. 
 
COMMON: (1) Alminnelig, vanlig, det best kjente 
eller hyppigste sett; viden kjent (ordinary); (2) 
Vidt spredt (general, prevalent, usual, wide-
spread) (3) Uten spesiell status, rang, betegn-
else; menig; (4) Sams, felles; som er godt kjent i 
et samfunn (public); (5) Simpel, grov, mangler 
raffinement (coarse); (6) Allmenning, fellesareal; 
(7) Uspesifisert, enten maskulin eller feminin 
(commen gender); én eller alle i en viss klasse 
(common case); (8) Tilhørende i samme grad to 
eller flere matematiske enheter; har to eller flere 
grener; (9) Forekommer vanlig, opptrer hyppig 
(familiar); (10) Som faller under visse standarder 
(second-rate).  
 
COMMON BED-BUG: Vanlig veggedyr (Cimex 
lectularius), et insekt som eter menneskeblod 
spesielt om natten. Bittet kan gi en rekke 
helseskader og ubehag som allergiske symp-
tomer, psykologiske reaksjoner og kløe. Cimex 
hemipterus er primært en tropisk art.  
 
COMMON COLD: Se: Cold. 
 
COMMON DISEASES: De vanlige infeksjons-
sykdommene på mennesket, omfatter (sykdom - 
agens - infeksjonsmåte): (1) Amoebic dysentery, 
amøbedysenteri - protozo - kontaminert mat; (2) 
Ascariosis, ascariose – rundmark - kontaminert 
mat; (3) Athlete's foot, fotsopp - sopp - kontakt; 
(4) Bacillary dysentery, bakteriedysenteri - bak-
terie - kontaminert mat; (5) Cholera, kolera - bak-
terie - kontaminert vann; (6) Common cold, vanlig 
forkjølelse - virus - dråpesmitte; (7) Dengue, 
dengue-feber - virus - mygg; (8) Diphtheria, 
difteribak-terie - dråpesmitte; (9) Filariosis, filari-
ose - rundmark -mygg; (10) Measles, meslinger - 
virus - dråpesmitte; (11) Gonorrhoea, gonorré - 
bakterie - seksuell kontakt; (12) Hookworm, 
kakemark - rundmark - vann/jord (larve trenger 

http://www.iczn.org/
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gjennom huden); (13) Infective hepatitis, infektiv 
hepatitt - virus - vann/mat/direkte kontakt; (14) 
Influenza, influensa - virus - dråpesmitte; (15) 
Leprosy, spedalskhet - bakterie - dråpesmitte/-
kontakt; (16) Malaria, malaria - protozo - mygg; 
(17) Measles, meslinger - virus - dråpersmitte; 
(18) Onchocercosis, onchocercose - rundmark - 
knott; (19) Plague, pestbakterie - rotte/loppe - 
bitt; (20) Pneumonia, lungebetennelse - bakterie -
dråpesmitte; (21) Poliomylitis, poliomylitt - virus -
vann/mat/direkte kontakt; (22) Rabies, hundegal-
skap - virus - bitt; (23) Ringworm, ringorm - sopp 
- kontakt; (24) Scabies, skabb - midd - kontakt; 
(25) Schistosomosis, schistosomose - ikte -
kontaminert vann (larven trenger gjennom hud); 
(26) Sleeping sickness, sovesyke - protozo -
tsetse flue; (27) Smallpox, kopper - virus -
luft/kontakt; (28) Syphilis, syfilis - spiroket - 
seksuell kontakt; (29) Tapeworm, bendelmark -
flatmark - fiskemat; (30) Tetanus, stivkrampe -
bakterie - kontakt/sår/jord; (31) Threadworm, 
rundmark - mange arter - kontaminert mat/kon-
takt; (32) Tuberculosis, tuberkulose - bakterie -
luft/infisert mat; (33) Typhoid, tyfoid feber -
bakterie - kontaminert vann/mat; (34) Typhus, 
tyfus - rikettsia - bitt av lus/flått/loppe; (35) 
Whooping cough, kikhoste - bakterie – dråpe-
smitte; (36) Yaws, frambøsi - spiroket - kontakt; 
(37) Yellow fever, gul feber - virus - mygg; og 
(38) Chicken pox, brennkopper - virus - luft/-
kontakt. Se: Diseases of civilization (og de 
enkelte sykdommene). 
 
COMMON GENES (Genes in common): Felles 
gener, fenomenet at to individer kan ha gener 
som er arvet fra en felles stamfar. Gener kan 
også «stjeles» fra andre organismer: Bakterier 
kan utveksle plasmider som bærer antibiotiske 
resistensgener gjennom konjugasjon og virus kan 
injisere sine gener i vertscellene. Se: Conju-
gation. 
 
COMMON LIVER FLUKE (Ruminant/Cattle/-
Sheep liver fluke): Stor leverikte, Fasciola 
hepatica. Arten lever i leveren og gallegangen 
hos sluttverten, særlig sau og kveg, og er vanlig i 
Norge. Infeksjonen av dyrene skjer ved at de eter 
infeksiøse larvestadier (metacercarier) som er 
encystert på vegetasjonen (f.eks. på gress) i eller 
i nærheten av ferskvann. Leveriktesneglen 
(Lymnaea truncatula) er 1. mellomvert. Se: 
Fasciolosis. 

COMMON NAME: Se: Vernacular name. 
 
COMMONALITY, PRINCIPLE OF: (1) Prinsippet 
å dele interesser, erfaringer eller andre karak-
teristikker med andre (eller med et eller annet); 
(2) Innen kladistikk, en metode for karakter 
polarisering; det å betrakte den karakter-
tilstanden som har størst utbredelse blant de 
taksa som er under betraktning, som den mest 
primitive (plesiomorfe, Se: Plesiomorphic). 
 
COMMONS: (1) Allmennheten, ikke-adelige; fel-
les; (2) The commons, det å ha felles eierskap til 
ressursene av betydning for et samfunn, opp-
rinnelig begrenset til landressurser, senere 
utvidet til miljøressurser generelt. Begrepet 
beskriver det fenomen at desto mer den enkelte 
utnytter ressursene for egen del, jo mindre blir 
det til fellesskapet. Og hvis alle høster og kun 
tenker på seg selv, medfører det utplyndring av 
fellesressursene med store muligheter for totalt 
tap ressursen for felleskapet (the tradegy of 
commons). Vinningen for den enkelte blir et tap 
for helheten. Det krever en forvaltning som 
beskytter fellesskapets behov mot den enkeltes 
grådighet uten tanke på de langsiktige konse-
kvensene. Markedet kan alene vanskelig styre 
dette gjennom prisøkning (en sjeldnere vare er 
dyrere). For isteden effektiviseres ofte tekno-
logien som utnytter ressursene så prisen kan 
holdes nede gjennom økt eksploatering av 
ressursene. Hvalfangsten som nesten utryddet 
blåhval og finnhval, viser dette godt. Det finnes 
også en rekke andre eksempler; derfor kan 
markedskrefter i fritt spill føre til enda sterkere 
utbytting av våre natur- og miljøressurser. 
 
COMMORANT: Beboer, boende; det å ha ly 
(dwelling) eller sitt eget habitat. 
 
COMMOTION: (1) Bevegelse; (2) En tilstand av 
forvirring; forstyrrende bråk. 
 
COMMUNAL: Det å leve sammen som i en 
koloni. Se: Composite nest. 
 
COMMUNAL COURTSHIP: Fellesparing, grup-
peparingslek (orgie); generell term for parings-
situasjoner der mer enn to individer deltar. 
 
COMMUNAL SONG (Chorusing, Group song): 
Fellssang, det at flere av samme art synger 
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sammen. Omfatter vanligvis tilfellene når han-
nene synger sammen for å tiltrekke hunner, eller 
når både hanner og hunner synger sammen, ofte 
i duetter. Fellessang forekommer hos enkelte 
insekter, frosker, fugler og primater. 
 
COMMUNE: (1) Kommune; gruppe, være i nær 
forbindelse med; (2) Innen biologi, gruppe av 
organismer av samme art med en sosial struktur 
og der medlemmene er genetisk relaterte, inte-
grerte og godt koordinerte. 
 
COMMUNICABLE: (1) Kommuniserbar; som lett 
kan meddeles, spres; (2) Meddelsom, pratsom, 
snakkesalig (talkative); (2) Smittsom, sykdommer 
som lett overføres fra en organisme til en annen, 
spesielt sykdommer knyttet til mennesket og 
husdyr (Se: Contagious, Communicable disease 
og Infectious disease). 
 
COMMUNICABLE DISEASE: Smittbar sykdom, 
sykdom som lett overføres fra en organisme til en 
annen; vanligvis benyttet for sykdommer mellom 
mennesket og dyr. Se: Infectious disease. 
 
COMMUNICATION: (1) Kommunikasjon, med-
delelse, underretning; enhver interaksjon mellom 
to organismer der informasjon blir overført dem i 
mellom; (2) Melding, rapport; (3) Samferdsel, 
forbindelse; (3) Innen økologi, signaloverførsel, 
biokummunikasjon, overførsel av informasjon fra 
et individ til et annet via et sanseorgan; 
prosessen der organismer benytter spesielle 
signaler eller egen adferd for å modifisere eller 
forandre adferden til en mottager. Biokom-
munikasjonen omfatter ethvert trekk ved en 
organismes tilstedeværelse eller adferd som 
influerer en annen organisme (mottager), som 
visuelle, akustiske, kjemiske (feromoner), ber-
øring eller elektriske signaler. Slike signalene 
sendes vanligvis mellom individer av samme art 
(intraspecific communication), men foregår også 
mellom arter (interspecific communication). 
Sosiale dyrearter er avhengig av alle former for 
signaler, et klassisk eksempel er bienes dans for 
å vise retning og avstand til en matkilde. Hos 
planter er visuelle signaler og luktsignaler av stor 
betydning for vellykket pollinering. Kjemiske 
signaler kan også benyttes til avskrekking både 
hos planter og dyr. Menneskets språk er den 
mest sofistikerte form for kommunikasjon som er 
utviklet. Studiet av biokommunikasjon utgjør en 

viktig del av naturfaget etologi. Se: Ethology, 
Semantics og Semiotics. 
 
COMMUNICAVIT: Se: Comm. 
 
COMMUNITY (Biological community): (1) Sam-
funn, fellesskap; (2) Biologisk samfunn, en 
gruppe dyr eller planter av forskjellige arter som 
lever i samme definerte habitat eller område, og 
som samvirker (interakterer) funksjonelt gjennom 
trofiske (mat) og romlige (spatiale) faktorer. 
Ethvert samfunn har en karakteristisk material-
sykus og energiflyt, og generelt egenskaper som 
populasjonen ikke har, f.eks. artsrikhet (arts-
diversitet), relativ artsrikhet, dominansforhold, 
trofisk struktur, vekstform og homeostase 
(selvregulering). Fundamentalt sett er et samfunn 
en naturlig enhet som består av en integrert 
gruppe populasjoner (mer enn én) av forskjellige 
arter som lever på samme sted (både over og 
under jorden) og på samme tid, og kan influere 
på hverandres utbredelse, tallrikhet og evolusjon. 
Et samfunn behøver ikke nødvendigvis å 
innbefatte interaksjoner mellom alle artene, selv 
om det ofte er tilfellet. Samfunnet er den biotiske 
komponenten i et økosystem som igjen påvirkes 
av de omgivende abiotiske (ikke-levende) 
faktorene. Samfunnene kan klassifiseres etter 
forskjellige systemer og har en artssammen-
setning som antas og skyldes forskjellige forhold, 
f.eks. at de begrensende faktorene i omgivelsene 
varierer kontinuerlig (gradient hypotesen), at det 
er konkurranse mellom arter (konkurranse 
hypotesen) eller at samfunnets sammensetning 
bestemmes ut fra diskontinuiteter, fragmen-
teringer i miljøet (økoton hypotesen). Samfunn 
får gjerne navn etter de dominerende artene eller 
en eller annen markert fysisk karakter i området. 
Samfunnet og de abiotiske omgivelsesfaktorene, 
utgjør tilsammen et økosystem. Et samfunn kan 
betraktes som en kompleks supraorganisme som 
utgjør summen av alle artene med sine sosiale, 
funksjonelle relasjoner, og som tilsammen kan 
betraktes som en organisk helhet underlagt en 
samlet evolusjon. Et samfunn kan også betraktes 
ut fra enkeltartene (de essensielle enhetene), 
med alle sine forskjellige aktiviteter, fordelinger, 
interrelasjoner og evolusjoner. På dette nivået 
fungerer artene relativt uavhengig av hverandre 
og responderer fritt på de forskjellige fysiske 
faktorene, dvs. hver art svarer unikt på for-
andringer i omgivelsene, dvs. relativt uavhengig 
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av andre arter i samfunnet (isolasjonistiske 
samfunn). En bred definisjon på samfunn reiser 
flere spørsmål, f.eks.: Hvor er samfunnets 
grenser? Hvem eller hva er inkludert i samfunnet, 
og hva er ekskludert fra samfunnet? Hva er 
medlemmenes rolle i samfunnet, eller de inte-
grerte relasjonene som gjør at samfunnet 
eksisterer som et interaktivt samfunn? Hva er 
påvirkningene på samfunnet, og fordelene for de 
enkelte arter som samfunnsmedlemmer? Hva er 
relasjonene med omgivelsene og andre sam-
funn? Og da alle samfunn nødvendigvis har en 
opprinnelse, hva er samfunnets forhistorie? Slike 
spørsmål drøftes innen økologisk teori. 
Mikrobiologiske samfunn av dyr eller planter, 
representerer samfunn som kan sies å mangle 
populasjoner. En gruppe av arter som lever 
sammen som et samfunn, kan tilsvare en 
biocoenose, en assosiasjon av forskjellige organ-
ismer som danner en mer eller mindre løselig 
integrert enhet. Et samfunn kan også være 
meget omfattende. Slike hovedsamfunn har en 
størrelse som gjør dem uavhengige og 
selvopprettholdende (bortsett fra nødvendig 
tilførsel av solenergi). Mindre samfunn er 
imidlertid mer eller mindre avhengige av det 
omgivende miljø og de tilgrensende samfunn. Se: 
Biocoenosis, Component community, Core 
species, Diversity, Guild, Infracommunity, Inter-
active community, Isolationist community, 
Panhostal unit, Population, Satellite species, 
Succession og Supracommunity. 
 
COMMUNITY ECOLOGY: Samfunns økologi, et 
økologisk studium som legger spesiell vekt på de 
levende komponentene (artene) i et økosystem. 
Studiet omfatter vanligvis en beskrivelse og 
analyse av samfunnsmønsteret og samspillet 
mellom de enkelte komponentene, medlemmene 
eller artene, i f.eks. fordelingen av ressurser.  
 
COMMUNITY PERIODICITY: Samfunns period-
isitet, en periodisitet som viser at samfunn er 
dynamiske enheter i kontinuerlig forandring både 
over døgnet og året. Vanligvis er disse periodiske 
forandringene knyttet til værforholdene over året, 
og da fire peroder tilsvarende de fire sesonger: 
Vinter, vår, sommer og høst. Se: Autumnal, 
Aestival, Hiemal, Prevernal, Serotinal og Vernal. 
 
COMMUNITY SUCCESSION: Se: Succession. 
 

COMPARABILITY OF CHARACTERS (Consist-
ency of characters): Innen taksonomi, standard-
iserte karakterer og lik metodikk ved beskrivelse 
av taksa for derigjennom å muliggjøre eller lette 
sammenlikninger og bestemmelser innen takso-
nomi og klassifikasjon.  
 
COMPARABLE: (1) Lik, ekvivalent, tilsvarende 
(equivalent, like, similar); (2) Sammenlignbar, 
som kan sammenlignes, verd sammenligning, 
passende for sammenligning. 
 
COMPARISON: (1) Sammenligning, kompara-
sjon av to eller flere objekter, ting eller forhold, for 
å etablere likheter og forskjeller, prosessen å 
sammenligne (compare, sammenligne); (2) Innen 
biologi, et estimat for likhetene eller forskjellene 
mellom to eller flere organismer. 
 
COMPARATIVE ANATOMY: Komparativ ana-
tomi, det vitenskapelige studiet av likhetene og 
forskjellene i forskjellige arters anatomi og 
morfologi (kroppsstrukturer). Komparativ anatomi 
er nært knyttet til evolusjonær biologi og fylogeni, 
dvs. artenes evolusjon. Se: Anatomy og 
Comparative biology. 
 
COMPARATIVE BIOLOGY: Komparativ biologi, 
sammenlignende studium av likheter og for-
skjeller i biologien til individer, arter og andre 
taksa for å påvise deres fylogenetiske historie og 
for å forstå de mekanismer som driver evolu-
sjonsprosessene. En fylogeni kan presenteres i 
et fylogenetisk tre eller kladogram som skiller 
karakterer med felles opphav (homologi) fra dem 
med forskjellige opphav (homoplasi). Kompara-
tive biologi er dessuten opptatt av livsprosessene 
på alle nivåer, fra gener til samfunn, og den rolle 
organismene spiller i økosystemene. Komparativ 
biologi kan sies å omfatte en rekke fagområder: 
Antropologi, biografi, etnologi, evolusjonsbiologi, 
fysiologi, genomikk, neontologi, paleontologi, 
systematikk, utviklingbiologi og økologi. Dette 
fagområdet med sin sammenlignende tilnærm-
ing til biologi, er også av interesse innen 
biomedisin, bevaringsbiologi og genetikk.  Se: 
Comparative anatomy. 
 
COMPARATIVE GENOMICS: Komparativ gen-
omikk, sammenligningen av diverse genetiske 
karakterer i forskjellige organismer, som DNA 
sekvenser, gener, gen rekkefølger, regulatoriske 
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sekvenser eller andre strukturelle landemerker i 
genomet. Denne forskningsgrenen innen geno-
mikk, benytter genomet for å påvise grunn-
leggende biologiske likheter og forskjeller mellom 
taksa, deres populasjonsgenetikk, fenotypiske 
evolusjon og evolusjonære relasjoner. Sekvens-
homologier mellom DNA, RNA og protein-
sekvenser, kan demonstrere felles opphav i 
artenes evolusjonære forhistorie. Se: Genomics 
og Orthology. 
 
COMPARATOR: Komparator, apparat for visuell 
sammenligning av fargeintensiteter. 
 
COMPARIUM: Gruppe organismer som kan 
gjensidig kryssbefruktes, direkte eller indirekte, 
uansett om det produseres fertilt avkom eller 
ikke. Et «comparium» tilsvarer vanligvis i omfang, 
en taksonomisk slekt (genus). Se: Coenospecies. 
 
COMPARTMENT MODEL (Box model): Boks 
modell, en modell tilnærming som legger vekt på 
mengdeforholdene av det som studeres i de 
forskjellige delene (compartment) av et system 
og overførselsratene mellom delene. Modellen 
beskriver måten overføringen av spesielt materie 
eller energi foregår på gjennom systemets deler. 
Metoden benyttes spesielt innen økosystem 
studier. 
 
COMPASS: Kompass, horisontal magnet som 
kan bevege seg fritt slik at en pil innstiller seg 
selv etter jordens magnetfelt ved å peke mot 
nord. En skala i tilknytning til kompasset er delt 
inn i grader og markert med hovedretningene 
nord, øst, sør og vest. Se: Gyrocompass.  
 
COMPASS ORIENTATION: Kompassorientering, 
organismers evne til å navigere og orientere seg i 
en spesiell himmelretning (kompassretning) uten 
direkte referanse til spesielle landemerker. 
Posisjonen til sol og stjerner på himmelen kan 
ved hjelp av en kroppslig integrert (biologisk) 
klokke, benyttes som kompass; geomagnetiske 
påvirkninger kan benyttes til kalibrering av kom-
passet.  
 
COMPATIBLE: (1) Kompatibel, forenlig, i stand 
til å opptre sammen i harmoni, uten problemer 
eller uten konflikt; (2) I stand til kryssbefruktning 
eller vegetativ forening; (3) I stand til selv-
befruktning; (4) I stand til å danne en homogen 

blanding som hverken felles ut eller forandres 
kjemisk (og derved beholder sin terapeutiske 
effekt); (5) I stand til å kunne benyttes ved 
blodoverføring (transfusion) eller ved poding 
(grafting) uten reaksjon; (6) Enhet som kan 
samvirke med andre enheter uten modifikasjon; 
computer som kan benytte software fra en annen 
produsent eller type computer uten omforming av 
dataene eller modifisering av koden; (7) Evnen et 
nytt system har til å tjene brukerne av et gammelt 
system.  
 
COMPATIBLE CHARACTER: Innen kladistikk, 
kompatibel karakter, karakterer som ikke er i 
konflikt med hverandre i den gruppen som disse 
understøtter. 
 
COMPENSATE: (1) Kompensere, oppveie, 
motvirke, utligne, være ekvivalent til (counter-
balance, offset); (2) Erstatte, godtgjøre, yte en 
passende, vanligvis balansert, erstatning (recom-
pense, reimburse); (3) Nøytralisere effekten eller 
motvirke variasjonen av noe; (4) Betale noen for 
utført arbeid. 
 
COMPENSATION DEPTH: Kompensasjonsdyb-
de, kompensasjonsnivå (compensation level, 
compensation point), i ferskvann den dybden der 
primærproduksjonen oppveier respirasjonen slik 
at det ikke forekommer noen nettoproduksjon. 
 
COMPENSATION POINT: (1) Kompensasjons-
punktet, punktet i en grafisk fremstilling som angir 
kompensasjonsdypet i ferskvann, grensen mel-
lom det trofogene og det trofolytiske skikt der 
assimilasjonen (oppbygningen av energifattige 
stoffer til mer energirike) balanserer dissimila-
sjonen (nedbrytningen av energirike stoffer til mer 
energifattige) (Se: Lake stratification); (2) Punktet 
eller øyeblikket i en plante da fotosynteseraten er 
lik respirasjonsraten, dvs. at karbondioksid nivået 
produsert fra respirasjonen tilsvarer det nivå som 
opptas via fotosyntesen.  
 
COMPETENT: (1) Kompetent, dyktig, flink, kvali-
fisert; (2) Innen embryologi, en celle i et tidlig 
stadium som kan utvikles til forskjellige typer av 
celler (Se: Totipotent). 
 
COMPETITION: Konkurranse, tevling, interak-
sjon mellom to eller flere individer eller popula-
sjoner av samme art (intraspecific competition) 
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eller forskjellige arter (interspecific competition) 
som deler samme aktuelt eller potensielt 
begrensede og essensielle miljø- eller natur-
ressurs. Interspesifikk konkurranse på samme 
trofiske nivå medfører gjerne at over tid vil den 
ene arten dominere over den andre arten. 
Konkurransen medfører at vekst eller overlevelse 
av én eller alle individene, blir negativt påvirket 
og spesielt hvis ressursene er begrenset. Selve 
konkurransen kan være aktiv f.eks. gjennom 
aggresjon mellom individene eller ved at en 
organisme frigjør kjemiske stoffer som begrenser 
den annens vekst. Oppstår det en konkurranse 
mellom individene innen samme art om sterkt 
begrensede ressurser for overlevelse eller 
reproduksjon, kan det resultere i en alvorlig 
aggresjon mellom individene. Aggresjonen kan 
også forekomme mellom individer av nærstående 
arter som okkuperer samme habitat. Konkur-
ransen kan enten lede til en fortrenging av den 
ene arten med den som har fordelene på sin 
side, eller en modifisering av adferden gjennom 
selektive tilpasninger slik at konkurransen avtar. 
Men en konkurranse vil over tid gjerne medføre 
en adskillelse av relaterte arter. Slik adskillelse 
kan være romlig, tidsmessig eller økologisk (Se: 
Competitive exclusion). En konkurranse kan ta 
flere former: (a) Exploitation competition, mer 
eller mindre sterke krav om ressurser når 
ressursene er begrenset eller avtagende (= 
Scramble intraspecific competition; Se: Exploi-
tation competition); (b) exploitation, passive or 
consumptive competition, deling av ressursene 
så lenge de varer for deretter ved ressursmangel, 
å ende i konkurranse med mulig økt dødsrate, og 
(c) contest competition, interference or active 
competition, et individ direkte interaksjon med et 
annet individ for å begrense dets adgang til en 
ressurs som ikke er begrenset, f.eks. gjennom 
kamp eller kjemisk inhibering. Det kan medføre at 
bare et redusert antall vil overleve når 
populasjonstettheten øker pga. tetthetsavhengig 
økt dødelighet (Se: Interference competition). 
Selv om definisjonen av konkurranse innen 
økologisk og evolusjonær/genetisk litteratur 
nærmer seg hverandre, er det uenighet om 
mekanismene og deres betydning for popula-
sjonenes økologiske og evolusjonære dynamikk. 
Se: Competitive exclusion. 
 
COMPETITION-EXCLUSION PRINCIPLE: Se: 
Competitive exclusion. 

COMPETITIVE ABILITY: Konkurranseevne, den 
relative livssuksess en art har blant andre arter. 
Konkurranseevnen skyldes generelt enten en 
arts evne til å produsere et forholdsmessig større 
antall avkom til den neste generasjonen enn den 
eller de andre artene, eller evnen en art har til å 
redusere antallet av den eller de andre artene 
uten negative innvirkning på en selv. Suksessen 
til en art blant flere andre arter, kan også skyldes 
evnen til å unngå de andre artene uten nød-
vendigvis å ha noen effekt på disse. 
 
COMPETITIVE ASSOCIATIONS: Konkurrerende 
samfunn, sameksisterende grupper av arter hvis 
grenser for utbredelse er bestemt av konkurranse 
dem imellom for rom og ressurser. 
 
COMPETITIVE CHARACTER DISPLACEMENT: 
En forandring mellom populasjoner av en gitt 
karakter som skyldes naturlig seleksjon som 
resultat av konkurranse mellom populasjonene i 
det samme miljø. Karakterforandringen kan være 
divergent eller konvergent. 
 
COMPETITIVE EXCLUSION (Competition ex-
clusion principle, Exclusion principle, 
Gause’s rule/principle/hypothesis/law, Grinn-
ell’s axiom): Konkurransemessig eksklusjon 
(Georgii F. Gauses (1910-1986) prinsipp fra 
1934), en fundamental hypotese innen økologi, 
hypotesen om at to sterkt konkurrerende arter 
under begrensede ressurser i samme stabile 
habitat, ikke kan okkupere samme økologiske 
nisje, de kan ikke stabilt sameksistere over tid i 
samme habitat hvis de har identiske (eller meget 
like) økologiske krav og ressursutnyttelse 
(fenomenet er parafrasert: Complete competitors 
cannot coexist). Resultatet er at den best 
tilpassede arten vil dominere på sikt, noe som 
kan enten lede til utkonkurrering, eksklusjon av 
den svakere arten som utnytter samme nisje, 
eller en adferdsmessig eller evolusjonsmessig 
skifte mot en annen og forskjellig økologisk nisje. 
Eksklusjonen kan skyldes at de nødvendige 
ressursene gjøres utilgjengelige for den andre 
arten enten gjennom direkte aggresjon og 
overtagelse av hele ressurskilden, en raskere 
utnyttelse av ressursene, interspesifikk terri-
torialitet eller rett og slett fysisk aggresjon og 
fortrengning av konkurrenten. Med andre ord, 
Gauses prinsipp er et økologisk prinsipp som sier 
at to nærstående arter som resultat av 
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konkurranse, aldri (eller sjelden) okkuperer 
samme nisje, men erstatter hverandre over tid på 
en slik måte at hver art tar kontroll over egne 
fødeemner samtidig som det etableres en livsstil 
med det mål å gi fordeler overfor konkurrenten. 
Prinsippet eller begrepet kan matematisk avledes 
av den logistiske ligning ellerer forutsagt via 
matematiske og teoretiske modeller slik som 
Lotka-Volterra modellene for konkurranse (Se: 
Logistic growth og Lotka-Volterra equations). Da 
nyere forskning viser at arter i samme slekt 
opptrer oftere sammen enn hva som kunne 
forventes ut fra en tilfeldig fordeling av artene 
over habitatene (f.eks som vist ved det såkalte 
«paradox of plankton», bør eksklusjons-
prinsippet erstattes av et sameksistensprinsipp. 
Taksonomisk nærmere beslektede arter er 
vanligvis også nærmere økologisk relaterte, slik 
at disse forekommer i sameksistens hyppigere 
enn hva som kan forventes ut fra ren sjanse. 
Fordelene med sameksistens mellom relaterte 
arter, er tilsynelatende større enn bakdelene med 
konkurranse. Sameksistens istedenfor eksklusjon 
synes derfor å være mer regelen enn unntaket, 
slik at eksklusjonsprinsippet har gradvis blitt 
forandret til et «competitive niche shift principle». 
Se: Competitive niche shift principle, Interactive 
site segregation, Niche og Selective site inte-
gration. 
 
COMPETITIVE NICHE SHIFT PRINCIPLE: 
Prinsippet om konkurransemessig nisje-skift, et 
prinsipp som delvis har erstattet Georgii F. 
Gauses prinsipp (Se: Competitive exclusion). 
Eksperimenter for å teste Gauses prinsipp har 
vist at modellen er brukbar på arter som lever i 
lukkete og relativt små miljøer, som i frukt, 
blomsterhoder, galler eller tarmkanaler (som 
parasitter); prinsippet antar at nært relaterte arter 
viser større sjanse for å ekskludere hverandre, 
enn mindre relaterte arter. Men tester i naturen 
har vist at nært relaterte arter har en tendens til å 
sameksistere hyppigere enn hva som kan 
forventes ut fra tilfeldigheter. Det har medført at 
Gauses konkurransemessige eksklusjons-
prinsipp, er erstattet av et sameksistensprinsipp. 
Det forklares ved at i naturlige økosystemer er 
miljøbetingelsene så forholdsmessig krevende at 
meget sjeldent vil de sameksisterende popula-
sjonene nå så høye antall eller tettheter at 
bæreevnen overskrides og en konkurranse 
oppstår som medfører at én eller flere av artene 

ekskluderes. Dessuten, under gode miljøbe-
tingelser vil de økologiske forskjellene mellom 
nærstående arter være tilstrekkelige til at de i det 
minste kan starte og leve sammen. Senere når 
konkurransen sakte kan tenkes å øke, vil nisjene 
kunne kontinuerlig forandres slik at samlivet kan 
fortsette. Det medfører at de økologiske 
forskjellene mellom sympatriske, konkurrerende 
populasjoner, kan bli større enn mellom de 
tilsvarende primært allopatriske populasjoner. 
Generelt er det en nedtoning av konkurransens 
betydning, både intra- og interspesifikt, som 
hovedfaktor innen økologi og evolusjon. Klima, 
vær og de fysiske faktorenes betydning og 
forandring, er gitt økt betydning. Se: Niche. 
 
COMPETITIVE OPTIMUM: Se: ESS. 
 
COMPETITIVE SPECIES: Se: C-strategist. 
 
COMPILE: Samle, kompilere, regne opp. 
 
COMPLEMENT (C, C'): (1) Fullstendiggjøre, 
fullendelse, oppfylle, utfylle, noe som kom-
pletterer hverandre, gir et hele eller bringer noe til 
perfeksjon; mengden eller antallet som gir et 
hele; (2) Vinkelen eller buen som relatert til en 
annen vinkel eller bue gir tilsammen 90o; (3) Et 
intervall som gir en oktav når det tillegges et gitt 
intervall; (4) En komplementær farge; (5) Én av to 
gjensidig kompletterende eller utfyllende deler 
(counterpart); (6) Innen immunologi, komplement, 
samlenavn for en gruppe enzymer som normalt 
er til stede i blodserum (serum proteiner), plasma 
eller vevsvæsken hos virveldyr, og som er 
involvert i kroppens forsvar mot fremmed 
materiale. Gener som koder for komplement 
utgjør en del av MHC (Major histocompatibility 
Complex). Komplement virker under kroppens 
kontroll av betennelse, aktivering av fagocytter og 
angrep på cellemembraner, og reagerer i et 
kompleks reaksjonskjede med (spesifikk im-
munitet) eller uten (uspesifikk immunitet) 
samvirke med spesifikke antistoffer (IgM eller 
IgG) for å oppløse (lyse) bakterier, andre celler 
eller partikulære antigener; komplement systemet 
aktiverer antigen-antistoff komplekset. Når 
reaksjonen foregår på overflaten av en celle, får 
vi en irreversibel membranskade med oppløsning 
(lyse) av cellen, f.eks. Gram-negative bakterier. 
Komplement virker også som opsonin, dvs. at det 
letter fagocytose av bakterier. Når komplement 
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aktiviseres, frigjøres fragmenter av enkelte 
komponenter (som C3 og C5) til væskefasen, 
disse komponentene er viktige mediatorer for 
betennelsesreaksjonene. Komplement systemet 
er ansvarlig for mange viktige fysiologiske 
reaksjoner. Forut for aktiveringen opptrer de 
fleste av komponentene i komplement, som 
proenzymer og/eller som inaktive former som når 
de aktiveres kombineres eller virker på andre 
komponenter slik at det dannes fysiologisk aktive 
komplekser (Se: Immunity); (3) Innen genetikk, 
Se: Chromosome complement. 
 
COMPLEMENTAL MALE: (1) Hos enkelte 
leddmark og rur, en liten hann som lever i det 
samme området som en hermafrodittisk form 
gjør; (2) Se: Parasitic male. 
 
COMPLEMENTARY: (1) Komplementær, to 
strukturer der hver definerer den andre; (2) Innen 
genetikk, to tråder i dobbelttrådet DNA, firetrådet 
dobbel overkrysning eller gener som gjennom 
interaksjoner produserer en effekt som er 
kvalitativt forskjellig fra effektene produsert av 
dem enkeltvis (Se: Gene interaction). 
 
COMPLEMENTARY BASES: Komplementære 
baser, basene som normalt pares gjennom 
hydrogenbindinger i de motsatte trådene i 
dobbelttrådet DNA, RNA eller DNA-RNA, dvs. 
guanin - cytosin og adenin - thymin (eller uracil). 
Komplementære DNA og RNA tråder er de som 
har komplementære basesekvenser. Se: Com-
plementary strands. 
 
COMPLEMENTARY COLOUR: Komplementær 
farge, farger som ligger på motsatt side av 
fargesirkelen. Oransje-rød er komplementær-
fargen til cyan(blå), grønn er komplementær til 
magenta(rød) og blåfiolett(lilla) er komplementær 
til gul. Komplementære farger motsetter og 
kompletterer hverandre. Ved additiv farge-
blanding vil to komplementære farger gi hvitt eller 
grått. Ved substraktiv fargeblanding av to 
komplementære farger (som ved maling eller 
andre pigmenter), vil man få en nøytral grå farge 
er mengdeforholdet riktig. To rene spektralfarger 
vil, hvis de blandes, gi hvitt lys.  
 
COMPLEMENTARY DNA: Se: cDNA. 
 

COMPLEMENTARY GENES (Complementary 
factors, Reciprocal genes): Komplementære 
gener, to eller flere dominante gener der alle 
dominante alleler fra genene, er nødvendige for å 
kunne produsere en viss fenotypisk effekt på 
organismen, eller mutante alleler ved forskjellige 
loci som komplementerer hverandre slik at det 
kan uttrykkes i en vill-type fenotype. 
 
COMPLEMENTARY RNA (cRNA): Se: cRNA.  
 
COMPLEMENTARY SEQUENCE: Komplemen-
tær sekvens, enkelttrådet nukleotid sekvens som 
kan forme en dobbelttrådet struktur med en 
annen enkelttrådet sekvens; sekvensen av en 
DNA eller RNA tråd som en nukleotid-sekvens 
kan bindes til gjennom dannelse av en 
dobbelttrådet struktur (f.eks. TAGGAT er den 
komplementære sekvensen til ATCCTA, GTAC til 
CATG). Se: Base pair.  
 
COMPLEMENTARY STRANDS: Komplement-
ære tråder, to enkelttråder av DNA der nukleotid-
sekvensene er slik at det vil kunne skje 
baseparing langs deres hele lengde. Se: Comple-
mentary bases. 
 
COMPLEMENTATION: (1) Innen genetikk, 
hendelsen eller selve prosessen å forme et 
komplement (Se: Chromosome complement); (2) 
Kombinasjonen av to homologe kromosomer i én 
celle, hver med en forskjellig recessiv mutant 
gen, men som allikevel produserer en normal 
fenotype; mangelen hos ett av de homologe 
kromosomene oppveies av det normale genet i 
det andre homologe kromosomet, eller evnen et 
gen (eller protein) har til å kompensere for en 
funksjonell defekt i et homologt gen (eller protein) 
når de er tilstede i samme celle eller organisme. 
 
COMPLEMENTATION ANALYSIS: Innen gene-
tikk, analyse for å avgjøre om celler med den 
samme fenotypen har samme genotype. 
 
COMPLEMENTATION TEST (cis-trans test): 
Test for å bestemme om to genetiske mutanter 
eller mutante steder (som er assosiert med en 
spesifikk fenotype) i to strainer, forekommer i 
forskjellige gener eller ikke, dvs. er forskjellige 
former av samme gen (alleler) eller variasjoner 
av forskjellige gener. En komplementering vil ikke 
forekomme hvis mutasjonene er i samme gen. 
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Testen er spesielt relevant for recessive 
karaktertrekk som normalt ikke er til stede i 
fenotypen da de maskeres av et dominant allel. I 
de tilfeller da to forelderorganismer bærer hver, 
to mutante gener i sin homozygote recessive 
tilstand (og dermed uttrykker det recessive 
karaktertrekket), kan testen avgjøre om den 
recessive egenskapen vil bli uttrykt i neste 
generasjon eller ikke. Opptrer to mutasjoner i 
forskjellige gener sies de å være komplementære 
fordi den heterozygote tilstanden sikrer funk-
sjonen som ellers ville gått tapt i den homozygote 
recessive tilstanden. Termen «cis-trans test» 
refererer til de to sentrale komponentene i testen 
der «cis» og «trans» viser til relasjonene mellom 
to mutasjoner, der «cis» beskriver mutasjoner på 
samme kromosom og «trans» mutasjoner på 
forskjellige kromosomer. I en «cis»-test vil et 
funksjonelt protein alltid bli produsert uansett om 
begge mutasjonene er på samme eller forskjellig 
gen; mens en «trans»-test involverer dannelsen 
av heterozygoter med forskjellige mutasjoner fra 
forskjellige foreldre. I det tilfellet vil et funksjonelt 
protein kun produseres hvis mutasjonene er på 
forskjellige gener. Se: cis-trans test og 
Complementation. 
 
COMPLEMENT FIXATION (Complement acti-
vation): Komplement fiksering, aktivering av 
komplement systemet, en immunologisk metode 
for å påvise tilstedeværelsen av antistoffer som 
binder/fikserer komplement; evnen et antigen-
antistoff kompleks har til å binde seg til komple-
ment komponentene. Komplement aktivering er 
standard test for mange parasittinfeksjoner. 
 
COMPLETE DOMINANCE (Complete pene-
trance): Innen genetikk, fullstendig dominans, en 
situasjon der et karaktertrekk produsert av ett 
allel er fullt uttrykt (er dominant) i fenotypen 
istedenfor et annet trekk (er recessivt), slik at 
heterozygoten er fullstendig lik homozygoten. At 
en spesifikk genotype alltid uttrykkes i fenotypen, 
medfører at ikke bare det dominante allel gir en 
fenotypisk effekt, men også det recessive når det 
er homozygot. Se: Complete recessivity. 
 
COMPLETE FLOWER: Fullkommen blomst, 
blomst der alle fire blomsterdelene er tilstede: 
Arr, støvbærere, kronblad og begerblad. Se: 
Incomplete flower. 
 

COMPLETE METAMORPHOSIS: Fullstendig 
metamorfose, transformeringen fra larvestadiet til 
puppe og til voksen. Se: Holometabolous.  
 
COMPLETE RECESSIVENESS: Innen genetikk, 
komplett recessiv, allel som fenotypisk uttrykkes 
kun i homozygot tilstand. Se: Complete domi-
nance. 
 
COMPLEX: (1) Kompleks, sammensatt hele, 
sammenflettet, sommenhengende; som består av 
to eller flere enheter (composite); (2) Flersidig, 
innviklet, komplisert, vaskelig å forstå; en 
situasjon eller tilstand der et stort antall variabler 
må betraktes på samme tid (complicated); (3) 
Innen medisin, en kombinasjon av faktorer, 
symptomer eller tegn på sykdom eller lidelser 
som danner et syndrom (Se: Syndrome); (4) 
Innen taksonomi, enhver gruppe eller samling av 
relaterte taksa, f.eks. artskompleks (species 
complex); ofte brukt når den reelle taksonomiske 
status til de enkelte enhetene er ukjent; (5) Innen 
kjemi, substans der molekylene eller ionene 
danner vanligvis svake elektrostatiske bindinger 
(ikke kovalente) til et metall atom eller ion; 
komplekset kan utgjøre et positivt eller negativt 
ladet ion. Slike komplekser omfatter uparede 
elektroner og er ofte farget; (6) Huskompleks, 
hus eller en gruppe av hus som omfatter relaterte 
enheter eller er bygget for et gitt formål. 
 
COMPLEX CHARACTER: Kompleks karakter, 
fenotypisk karakter som er bestemt av mer enn 
ett gen, og som ikke overføres til avkommet som 
én enhet. 
 
COMPLEX TRAIT: Komplekst karaktertrekk, 
karakter som ikke følger normale nedarvings-
prosesser, dvs. ikke-Mendelsk karakter. Slike 
karakterer oppstår vanligvis gjennom interaksjon 
mellom to eller flere gener eller interaksjon 
mellom ett eller flere gener og miljøet. Se: 
Additive genetic effects.  
 
COMPLEXUS: Et aggregat. 
 
COMPLICANT: Foldet, strukket eller bredt over 
en annen. 
 
COMPONENT: (1) Innen kjemi, bestanddel, 
komponent, en distinkt kjemisk komponent i en 
blanding. Alkohol og vann består f.eks. av to 
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komponenter, men omfatter én fase (is og vann 
har to faser, men består av én komponent); (2) 
Innen kladistikk, gruppe av taksa som bestemt 
gjennom et forgreningsmønster i et kladogram 
(klad, monofyletisk gruppe, Se: Clade). 
 
COMPONENT COMMUNITY: Innen parasittologi, 
komponent samfunn, alle infrapopulasjonene av 
parasitter som er assosiert med en eller annen 
del (komponent) av vertsarten (f.eks. spesielle 
aldersgrupper eller kjønn (Se: Cohort), organer 
eller oragan-systemer), eller samlingen av 
frittlevende stadier (faser) som er assosiert med 
en eller annen del (komponent) av det abiotiske 
miljø. De fleste studier av samfunns- og 
populasjonsstrukturer hos parasitter på frittlev-
ende dyr, forekommer på komponent samfunns-
nivået eller komponent populasjonsnivået. Se: 
Component population, Infracommunity, Infra-
population og Supracommunity. 
 
COMPONENT POPULATION: Innen parasitto-
logi, komponent populasjon, alle individene av en 
spesifisert livshistorie fase ved et gitt sted og ved 
en gitt tid, og da spesielt alle individene i et 
spesielt stadium i en livssyklus i et gitt 
økosystem. Komponent populasjon er også 
benyttet for alle individene av en parasittart som 
forekommer i kun én av sine potensielle 
vertsarter i et økosystem (Se: Component 
community). En komponent populasjon kan også 
benyttes for frittlevende stadier av en parasittart. 
En komponent populasjon er altså en underenhet 
av det totale antall subpopulasjoner som tilsam-
men utgjør en suprapopulasjon. Se: Infrapopu-
lation, Metapopulation, Population og Supra-
population. 
 
COMPOSITE : Kompositt, sammensatt, sam-
mensetning (Se : Compound); en komponent del. 
 
COMPOSITE GENE: Sammensatt gen, ethvert 
gen som har oppstått gjennom rekombinasjon 
mellom to ikke-allele gener, lokalisert på to ikke-
homologe kromosomer og som inneholder deler 
av begge gener. Slike sammensatte gener kan 
også dannes gjennom mitotiske gen konver-
sjoner. Se: Gene conversion. 
 
COMPOSITE NEST: Bol eller reir bebodd av en 
koloni. Se: Communal og Compound nest. 
 

COMPOSITE MAP: Sammensatt kart, kart som 
samtidig viser informasjoner hentet fra flere 
andre kart for å lette sammenligningen mellom 
forskjellige sett av data. 
 
COMPOSITE SAMPLE: Sammensatt prøve, 
samling av individualle prøver fremskaffet ved 
regulære tidsintervaller, vanligvis hver time eller 
hverannen time i løpet av ett døgn (24 timer). 
Hver prøve kombineres med de andre (compo-
site sample) for tilsammen å gi et representativt 
sample for å kunne bestemme gjennom-
snittsforholdene under den totale samplings-
perioden.     
 
COMPOSITE SPECIES: (1) Sammensatt art, art 
(Se: Polytypic species) som består av to eller 
flere underarter; (2) Innen paleontologi, art som 
omfatter en gruppe individer funnet i to eller flere 
lokaliteter der alle ikke stammer fra samme 
geologiske tidshorisont (alder). 
 
COMPOSITION: (1) Sammensetning, resultatet 
eller produktet av enkeltdeler kombinert til et 
hele; handlingen eller prosessen å sette 
sammen; (2) Innen kjemi, den kvalitative eller 
kvantitative sammensetning av et kjemisk stoff; 
(3) Blandingsprodukt, produkt sammensatt av 
forskjellige bestanddeler eller ingredienser; (4) 
Innen fysikk, prosessen å finne resultanten av et 
antall krefter; (5) Innen matematikk, den 
suksessive bruk av funksjoner for en variabel der 
verdien av den første funksjonen er basis for den 
andre, etc; (6) Komposisjon, artistisk sammensatt 
produkt (kreasjon) innen musikk, litteratur eller 
kunst; (7) Typesetting (innen trykking); (8) Innen 
linguistikk, det å danne sammensatte ord av 
enkeltord; (9) Innen økologi, artssammen-
setning, en liste over artene i et samfunn eller 
annen økologisk enhet. 
 
COMPOST: Kompost, blanding av råtnende 
vegatasjon og organisk materiale som benyttes til 
gjødsel. Det organiske materialet nedbrytes til 
plantenæringsstoffer bl.a. gjennom aktivitetene til 
aerobe, saprotrofe organismer som bakterier og 
sopp. Se: Composting og Detrivores. 
 
COMPOSTING: Kompostering, kontrollert pro-
sess for å øke den aerobe nedbrytning, 
dekomponering, av plantematerialer eller annet 
organisk materiale ved hjelp av bakterier, sopp 
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og andre mikroorganismer noe som resulterer i 
produksjonen av humusrik jord. Se: Compost. 
 
COMPOUND (Composite): (1) Sammensatt, 
sammensetning, blanding; som består av mer 
enn ett element (Se: Composite); (2) Innen kjemi, 
kjemisk forbindelse, kjemisk substans som er 
dannet gjennom kombinasjon av grunnstoffer i et 
eller annet gitt forhold. Dannelsen av en substans 
krever en kjemisk reaksjon som medfører 
forandringer i valens elektronene. En slik kjemisk 
substans kan ikke adskilles fysisk, ulikt vanlige 
blandinger (mixtures); (3) Innen genetikk, 
genetisk heterozygot for to mutante alleler (m1 og 
m2) i samme locus. Sammen med vill-type allelet 
(+) danner de mutante allelene en serie av 
multiple alleler. 
 
COMPOUND ANIMAL: Kolonidyr, dyr sammen-
satt av en rekke individuelle organismer der hver 
utfører uavhengig av de andre, enkelte eller de 
fleste vitale funksjonene selv om de er organisk 
forbundet slik at de danner en forent koloni av 
zooider. De fleste hydroider, koraller og bryozoer 
er kolonidyr. Se: Zooid. 
 
COMPOUND COMMUNITY (Supracommunity): 
Innen parasittologi, blandingssamfunn, supra-
samfunn, alle infrasamfunn av parasitter som 
forekommer innen et gitt økosystem (et samfunn 
av ontogenier eller livssykler, dvs. inkluderer alle 
potensielle verter (mellomverter, parateniske 
verter, vektorer, sluttverter) i tillegg til de 
frittlevende stadiene, Se: Supracommunity), men 
kan også begrenses til kun å omhandle infra-
samfunnene, dvs. ikke parasittartenes fritt-
levende stadier i livssyklus. Valg av skala blir 
viktig, som kan omfatte fra lokale suprasamfunn 
som en liten dam til alle potensielle verter og 
frittlevende stadier i biosfæren. Se: Component 
community og Infracommunity. 
 
COMPOUND CHROMOSOME: (1) Refererer til 
en en lineær tråd av DNA og de assosierte 
proteiner i kjernen hos eukaryotiske celler og 
som bærer genene og de funksjoner som er 
nødvendige for overføring av den genetiske 
informasjonen; (2) Sirkulær tråd av DNA i 
bakterier og arkebakterier som inneholder den 
arvbare informasjon nødvendig for cellens liv. 
 

COMPOUND EYE: Fasettøye, sammensatt øye 
som er oppbygd av enkeltøyer (ommatidier) hver 
med en linse og nervereseptor og som 
forekommer i et antall som kan variere fra noen 
dusin til mange tusen hos arter med godt syn, 
som f.eks. øyenstikkere og bier. Mange insekter, 
krepsdyr, edderkoppdyr og enkelte leddmark, har 
sammensatte øyer. Se: Simple eye. 
 
COMPOUND INTEREST: Se: Exponential gro-
wth. 
 
COMPOUND NAME: Innen taksonomi, sammen-
satt navn; taksonomisk navn dannet gjennom 
forening av to eller flere hovedkomponenter, ord 
(bortsett fra prefikser og suffikser). 
 
COMPOUND NEST: Fellesreir, reir som er 
dannet av to eller flere arter av sosiale insekter 
der individene fra de forskjellige artskoloniene 
omgås, men hvor artenes avkom oppbevares 
adskilt. Se: Composite nest.  
 
COMPREHENSIVE: (1) Omfattende, utstrakt, 
komplett, som inkluderer det som er nødvendig 
eller elevant; alle deler eller aspekter av noe 
(wide-ranging); (2) Markert ved eller som viser 
utstrakt forståelse, forstand; (3) Fellesunder-
visning, en skole der barn av forskjellige evne og 
dyktighet undervises sammen. 
 
COMPRESSED: (1) Sammentrykt; (2) Innen 
paleontologi, sammentrykkete, komprimerte 
organismer eller rester av organismer pga. de 
overliggende jord- eller berglag, eller når volumet 
av fossiler eller sten avtar på grunn av krefter 
som er orientert i motsatte retninger. Com-
pression, fossilerte organismers karboniserte 
rester dannet gjennom trykkrefter. 
 
COMPRISE: (1) Omfatte, innbefatte, bestå av, 
laget av, som inneholder eller er sammensatt av 
(contain, include); (2) Delene som former eller 
utgjør noe (compose, constitute). 
 
COMPULSORY: Tvungen, tvangsmessig (enfor-
ced, forced), obligatorisk (mandatory, obligatory), 
påkrevet av en autoritet, regel eller lov (required); 
tvingende (compelling). 
 
COMPUTATION: (1) Kalkulering, handlingen å 
beregne, estimere, gi et overslag (calculation); 



 

334 

(2) Databehandling, prosessen eller metoden for 
databehandling innen forskning ved hjelp av 
computere; (3) Telling, overslag, utregning, 
resutatet av en databehandling; matematiske 
beregninger, spesielt aritmetikk. Se: Computer. 
 
COMPUTATIONAL BIOLOGY: See: Bioinforma-
tics. 
 
COMPUTER: Computer, datamaskin, (elektron-
isk) regnemaskin, apparat der data mottas og 
manipuleres slik at problemer kan løses. Før de 
diskrete dataene eller variablene blir matet inn i 
en computer, kan de bestå av tall, bokstaver eller 
tegn, mens de i computeren representeres 
gjennom bits. Aritmetiske og logiske beregninger 
kan da foretas på gruppene av bits i henhold til et 
sett av instruksjoner, kalt program som er lagret 
sammen med dataene i datamaskinens minne. 
Programinstruksjonene tolkes og utføres av én 
eller flere prosessorer. Datene og programmene 
lastes inn i computeren ved hjelp av et tastatur 
(keyboard), og resultatene kan sees på en TV-
skjerm, eller trykkes (printes) eller plottes ut.  
 
CO-MUTAGENIC: Innen genetikk, to agenser 
som er ikke-mutagene, men som i samvirke kan 
resultere i gen mutasjoner eller strukturelle for-
andringer i kromosomet. 
 
CON: Lære, studere, imot (forkortelse for contra).  
 
conc.: Se: Concentration. 
 
CONCATENATED: Innen genetikk, sirkulære 
DNA molekyler sammenheftet som ringene i et 
kjede. 
 
CONCAVE: Konkav, buet innover, sammentrykt 
eller tynnest i midten, hul. Se: Convex. 
 
CONCENSUAL: (1) Som har med konsensus å 
gjøre, som man har oppnådd konsensus om 
(enighet, samstemmighet eller bifall om); (2) 
Bevegelser som forårsakes av nervesystemet 
uavhengig av viljen, ofte den ufrivillige reak-
sjonen koblet til en frivillig aksjon.  
 
CONCENTRATE: (1) Konsentrere seg; (2) 
Konsentrere, konsentrat, styrken på en løsning; 
sterk konsentrert løsning (concentrated, conc.), 

vanligvis oppnådd gjennom fjerning av vann fra 
en suspensjon eller løsning (Se: Concentration). 
CONCENTRATION (Concn): Konsentrasjon, 
den relative mengde av en løsning (solute) 
oppløst i en gitt volummengde av løsningsmiddel 
(solvent). Konsentrasjonen av løsningen kan 
beskrives som fortynnet (inneholder kun en liten 
del av løsningen) eller konsentrert (inneholder en 
relativt stor del av løsningen). Løsningskonsen-
trasjonen kan måles på forskjellige måter, f.eks. 
basert på at 1 gram vann okkuperer 1 kubikk-
centimeter (cm3) (1 kubikkmeter (m3) er lik 106 
kubikkcentimeter; 10 g NaCl i 100 g vann gir 10 
% løsning, 1 % NaCl inneholder 100 g vann). 
Diverse mål for konsentrasjon kan forekomme: 
(a) Mengden oppløst stoff per enhetsvolum 
løsning (molare volum (Vm), volumet okkupert av 
ett mol av en substans ved gitt tempertur og trykk 
(= molar masse (M) delt på massetettheten, ρ); 
der dm3/mol benyttes for gasser og cm3/mol for 
væsker eller faste stoffer), (b) massekonsen-
trasjon (p), massen av en løsning per enhets-

volum av løsning (dm3/kg eller cm3/g eller m3/g 
for luftforurensninger; milligram per liter (mg/l) 
eller gram per kubikkmeter (g/m3) for vann-
forurensninger), og (c) molale konsentrasjon 
(molality), antall mol løst stoff per enhetsmasse 
løsningsmiddel (molalitet; mol/kg, en løsning med 
konsentrasjon 1 mol/kg er 1 molal). Diverse 
forkortelser for konsentrasjon er også i bruk, da 
relatert til volum: Deler per million (ppm), deler 
per hundre millioner (pphm), deler per milliard 
(ppb = utgjør i Europa vanligvis 1 til 109, i 
Amerika vanligvis 1 til 1012), deler per trillion (ppt 
= utgjør vanligvis 1 til 1012 (= ppb i Amerika), men 
også benyttet for å uttrykke grad av salinitet 
(NaCl) i væsker og utgjør da 1 til 103). En 
kompliserende faktor er at det også innimellom 
benyttes vekt og ikke volum for disse korte 
uttrykkene for konsentrasjon, slik at en 
spesifisering er ofte påkrevet. Hvis slike benevn-
elser benyttes i relasjon til konsentrasjoner i dyr 
må det spesifiseres om det er i relasjon til 
tørrvekt, våt vekt, askevekt eller andre former for 
vektforhold.  
 
CONCENTRATION GRADIENT (Diffusion gra-
dient): Konsentrasjonsgradient, tilstanden der 
konsentrasjonen av en løsning varierer kontin-
uerlig fra et sted til et annet i en løsning; forholdet 
mellom oppløsningsmidlet (the solvent) og det 
oppløste stoffet (the solute) forandrer seg fra et 
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område til et annet på en definert måte. 
Konsentrasjonsgradienten tilsvarer forskjellen 
mellom en høy konsentrasjon av partikler i et 
område i forhold til en lav konsentrasjon av 
partikler i et annet område. Gjennom tilfeldige 
diffusjonsbevegelser vil partiklene vandre fra 
områder med høy konsentrasjon til områder med 
lav konsentrasjon inntil partiklene er jevnt fordelt i 
løsningen.  
 
CONCENTRIC: Konsentrisk, det å ha et felles 
senter; noe som er buet, buktet eller bøyd rundt 
et senter. 
 
CONCEPT FORMATION: Innen etologi, 
begrepsdannelse, dyrs høyeste form for intel-
lektuell kapasitet. Det er eksperimentelt 
demonstrert hos visse høyerestående pattedyr at 
de kan forstå enkle konsepter eller prinsipper 
som de videre kan abstraktisere og tillempe til 
varierende forhold. Begrepsdannelsen har 
imidlertid ikke en språklig uttrykksform, dvs. den 
er ikke-verbal. 
 
CONCEPTION: (1) Forestilling, idé; (2) Kon-
sepsjon, unnfangelse, befruktning, foreningen av 
en eggcelle med en spermie hos pattedyr som 
etterfølges av en implantering av den befruktede 
eggcellen i livmoren (uterus). Hunnen blir dermed 
gravid (pregnant) (Se: Gestation og Pregnancy). 
 
CONCEPTIVE: (1) Det å være mottagelig; (2) 
Det å kunne befruktes, være reproduktiv; (3) Med 
relasjon til mental persepsjon hos mennesket 
(sansning). 
 
CONCERTED EVOLUTION (Coincidental evo-
lution, Horizontal evolution, Molecular drive): 
Felles evolusjon, oppretthjoldelse av sekvens 
homologi blant ikke-allele medlemmer i en 
multigen-familie innen en art; tendensen til at 
forskjellige gener i en gen-familie gjennomløper 
en felles utvikling (in concert) som medfører at 
hvert gen locus i familien vil få samme genetiske 
variant (homogeniserte gjentatte (repetitive) DNA 
sekvenser). Prosessen forklarer den observasjon 
at (paraloge) gener innen en art er nærmere 
relaterte hverandre enn til samme gen-familie i 
en annen art selv om gen dubliseringen har 
forutgått artsdannelsen. Begrepet hentyder til en 
hypotetisk og lite forstått evolusjonær prosess 
der multiple kopier av et gen forblir like, dvs. at 

det er en tendens til at samme mutasjon oppstår 
simultant i alle kopiene av et gen som har blitt 
fordoblet (dublisert) noe som medfører «familier» 
av identiske gener. Se: Coincidental evolution, 
Convergent evolution og Molecular drive. 
 
C-ONC GENE: Ethvert av de normale cellulære 
genene som inneholder sekvenser som er 
homologe med de transformerte genene til RNA 
tumor virus. Se: Oncogene. 
 
CONCH: Konkylie, tomt skall eller skjell fra et 
marint bløtdyr, et sneglehus (snegleskall) eller 
skjellet til en musling. Betegnelsen ble tidligere 
brukt om skallene til alle bløtdyr, men er i dag 
mest brukt om de store og oftest meget vakre 
sneglehusene, konkyliene, fra varme havstrøk, 
og da spesielt familien Strombidae (artene lever i 
Vestindia og i andre tropiske havområder). 
 
CONCIFEROUS: Som produserer et skall eller 
som har et skall (skjell). 
 
CONCHIFORM: Skall-formet, skjell-formet. 
 
CONCHOLOGY (Testaceology): Konkologi, den 
gren av zoologien som studerer bløtdyrenes 
(rekken Mollusca) harde deler, deres skall og 
skjell og hvorledes de skal taksonomisk klassi-
fiseres; eller hobbien å samle dem. 
 
CONCHOMETRY: Konkometri, studiet av bløt-
dyrenes (klasse Mollusca) harde deler, skallenes 
og skjellenes former og størrelser (morfometri). 
 
CONCOLOUR: Av ensartet, uniform farge.  
 
CONCOMITANT: Samtidig, sammenfaldende, 
ledsagende, naturlig assosiert, som skjer eller 
eksisterer samtidig; noe som forekommer eller 
eksisterer samtidig med noe annet det er knyttet 
til.   
 
CONCOMITANT IMMUNITY: Se: Premunition. 
 
CONCOMITANT MORTALITY: Ledsagende 
dødelighet, død som inntreffer i løpet av ekspo-
neringsperioden mot en eller annen farlig 
substans eller kraftig stimulus. Se: Consequential 
mortality og Delayed mortality. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Skall
https://no.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%B8tdyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Snegler
https://no.wikipedia.org/wiki/Muslinger
https://no.wikipedia.org/wiki/Sneglehus
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Strombidae&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Vestindia
https://no.wikipedia.org/wiki/Tropisk
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CONCORDANCE: (1) Overenstemmelse, sam-
svar, samstemmighet, enighet, konkordans; grad 
av likhet eller samsvar mellom to forskjellige 
mønstre; (2) Innen biologi, likheten mellom par, 
f.eks. tvillinger, eller grupper der én eller flere 
karakterer sammenlignes. Overensstemmelse er 
det motsatte av uoverensstemmelse (Se: Discor-
dance). 
 
CONCORDE FALLACY (Sunk cost fallacy): 
Innen evolusjonsbiologi, metafor som uttrykker at 
når kostnadene for dyr eller mennesket i en 
investering langt overgår en alternativ løsning, 
fortsetter allikevel investeringen. For mennesket 
mye basert på det som man allerede har 
investert og ikke ønsker å miste eller tape. Et 
prinsipp om at den mengde tid og energi som 
benyttes på et foretak, bestemmer hvor store 
anstrengelser man fortsatt er villig å gi for å 
fullføre foretaket eller prosjektet, selv om 
anstrengelsene og de sosiale kostnadene klart 
overgår eventuelle fordeler. (Jeg fristes til å 
benytte dette oppslagverket som et godt 
eksempel.) 
 
CONCRESCENT (Coalesced): Sammenvokst, 
vokset sammen; opprinnelig adskilte strukturer 
som senere er vokset sammen. 
 
CONCRETION: Konkresjon, en samlet masse av 
deler eller partikler. 
 
CONCUBINAGE: (1) Bo sammen, sambo; (2) 
Concubine, konkubine, elskerinne; det å holde en 
elskerinne, slavinne. 
 
CONCURRENCE: (1) Sammenfall, sammentreff, 
det at to eller flere omstendigheter hender eller 
eksisterer på samme tid (coincidence); (2) 
Overensstemmelse, samtykke; enighet i syns-
punkt, oppfatning; (3) Samarbeid, forent i 
handling eller aksjon (cooperation); (4) Innen 
matematikk, linjer som møtes ved eller går mot et 
felles punkt. 
 
CONCURRENT: Samtidig, virke sammen; det og 
møtes og komme sammen. 
 
CONCUSSION: Skaking, sjokk, (hjerne)rystelse; 
traumatisk hjerneskade som påvirker hjerne-
funksjonene. 
 

CONDENSATION: Innen kjemi, kondensering, 
fortetting, omformingen av en gass eller vann-
damp til væske eller fast stoff ved enten å øke 
lufttrykket, nedkjøle luften eller fuktighetsmette 
luften. En slik faseforandring medfører varme-
produksjon. Nedkjølingen kan skyldes utvidelsen 
av en oppadstigende luftstrøm (adiabatisk 
utvidelse), strålingen ved jordoverflatene på en 
stille og klar natt eller konduksjonen (ad-
veksjonen) når fuktig varm luft passerer et kaldt 
vannspeil. Nedkjølingen under duggpunktet 
forårsaker dannelsen av vanndråper da over-
skuddet av vanndamp kondenseres på de 
eksisterende kjernene. Kjemisk sett refererer 
kondensering til bindinger mellom atomer eller 
grupper i det samme molekylet, eller mellom 
forskjellige molekyler under dannelse av nye 
stoffer av større kompleksitet og vanligvis høyere 
molekylvekt. Ofte medfører prosessen en 
eliminasjon av vann eller et eller annet biprodukt. 
Fjernes ikke biproduktet, kan kondensering sies å 
tilsvare en polymerisering (Se: Polymerization). 
Innen organisk kjemi refererer kondensering 
vanligvis til reaksjoner som omfatter sammen-
koplingen av karbon atomer. Se: Condensation 
reaction.  
 
CONDENSATION REACTION: Kondenserings-
reaksjon, kjemisk reaksjon der to molekyler 
kombineres til ett større molekyl gjennom fri-
gjøring av et mindre molekyl; i biologiske 
systemer gjerne et H2O molekyl.  
 
CONDENSER: (1) Kondenser, apparat for kontin-
uerlig fjerning av varme, f.eks. en kald vannstrøm 
som fjerner den latente varmen som dannes når 
vanndamp kondenseres til en væske ved 
destillasjon (kondensere er å presse sammen, 
fortette ved inndamping; overføre fra gass til 
væske eller fast form); (2) Linsekonstruksjon eller 
speil i en eller annen optisk konstruksjon som 
konsentrerer lyset fra en lyskilde til en definert 
lysstråle slik at lyskilden kan fokuseres på et gitt 
objekt. Selve konstruksjonen varierer avhengig 
av formålet.  
 
CONDIMENT: Smakstilsetning; krydder, krydre, 
aromatisere. 
 
CONDITION: (1) Kondisjon, forfatning, renhet, 
tilstanden med hensyn til tilsynekomst, helse, 
fysisk form, kvalitet eller sosial posisjon; (2) 
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Arbeidsforhold, leve eller arbeidsbetingelsene, 
spesielt med tanke på sikkerhet, velferd og 
trivsel; (3) De rådende værforholdene ved en gitt 
tid, spesielt med tanke på sportsaktivteter; (4) 
Miljøfaktorene som påvirker organismers liv og 
helse; (5) Forholdene som må etableres før noe 
annet er mulig eller tillatt.   
 
CONDITIONAL: (1) Betinget, det kommer an på, 
med forbehold; (2) Innen nomenklatur, et navne-
forslag gjort med reservasjoner; (3) Conditional 
mutant, mutant som er normal under et sett av 
betingelser, men som svekkes eller dør under 
andre betingelser (Se: Conditional mutation). 
 
CONDITIONAL MUTATION: Betinget mutasjon, 
mutasjoner hvis tilsynekomst (manifestering) er 
avhengig av én eller flere ikke-genetiske 
parametere, slik som temperatur, alder eller 
ernæring. 
 
CONDITION FACTOR: Kondisjonsfaktor (K), for 
fisk en numerisk indeks for forholdet mellom 
kroppslengde og vekt. Åtte forskjellige indekser 
har vært i bruk, f.eks. K = V/L3 (der V = fiskevekt; 
L = fiskelengde). 
 
CONDITIONED REFLEX: Respons i nervesys-
temet oppstått pga. en spesiell stimulus utenfra. 
 
CONDITIONING (Classical conditioning, Pav-
lovian conditioning): (1) Innen økologi, kondi-
sjonering, tilvenning, prosessen der dyr lærer seg 
relasjonen (årsakssammenhengen) mellom to 
hendelser; adferd der en organisme læres opp til 
å respondere på en gitt stimulus med et 
adferdsmønster som normalt er assosiert med en 
annen stimulus. Kondisjonering refererer derfor til 
spesielle innlæringsprosesser når det gjelder 
adferd eller andre reaksjoner hos dyr, der de 
lærer og automatisk assossiere en stimulus med 
en hendelse slik at de modifiserer adferden 
tilsvarende (assosierer en aktiv ukondisjonert 
stimulus med en nøytral kondisjonert stimulus). 
En adferd som er kondisjonert til en gitt stimulus 
eller situasjon, kan studeres nærmere i et 
laboratorium. Kondisjonering omfatter to typer: 
(a) Klassisk, passiv læring (Pavlovsk kondi-
sjonering), der det allerede eksisterer en naturlig 
eller forutetablert stimulus-respons forbindelse. 
Eksperimentelt tilføres en ny stimulus samtidig 
med den gamle slik at den nye etterhvert kan gi 

samme respons alene, og (b) instrumentell kondi-
sjonering (operasjonell kondisjonering), der det 
ikke tilføres en ny stimulus til adferdsmønsteret, 
men skjer en forandring av adferdsmønsteret 
gjennom enten belønning eller straff (reduksjon 
av behov) hver gang dyret gir en gitt respons. 
Dette representerer aktiv læring der det (tilfeldig) 
oppståtte nye adferdsmønsteret, forsterkes 
(kondisjoneres) gjennom tilfredsstillelse av et 
eller annet behov, eller reduseres ved bruk av en 
eller annen form for straff (Se: Reflex, Shaping 
og Training). Det medfører at hyppigheten av en 
respons, enten øker eller avtar (Se: Negative 
conditioning og Operant conditioning); (2) Innen 
genetikk, kondisjonering, direkte forandring i 
utviklingen av en fenotype hos et individ pga. ytre 
påvirkninger under de tidlige, kritiske fasene av et 
individs utvikling. 
 
CONDOM (Rubber; Sheath): Kondom, kontra-
septiv, befruktningshindrende middel, hylster av 
gummi som trekkes over den erigerte penis og 
holder tilbake spermiene som produseres under 
ejakulasjonen. Det er en effektiv metode for å 
forhindre graviditet og kjønnssykdommer hvis 
kondomet brukes korrekt og fortrinnsvis sammen 
med et spermiedrepende middel (spermicid). Et 
kondom med spermicid er 97 % effektivt, uten 
spermicid 85 %. 
 
CONDOR: Kondor, to arter rovfugler i Den nye 
verden som omfatter de to største flyvende 
landfuglene på den Vestlige halvkule: Andesfjell 
kondoren (Vultur gryphus) og California kondoren 
(Gymnogyps californianus). 
 
CONDUCTANCE (1) Ledningsevne, elektrisk 
ledningsevne, lettheten som elektrisk strøm 
passerer og som måles i siemens (S) og hvor 
elektrisk motstand måles i Ohm (Se: Ohm og 
Siemens); (2) Konduktivitet, elektrolyttenes evne 
til å lede elektrisk strøm mellom to elektroder 
med en gitt overflate og avstand. Konduktivitet 
inngår i bl.a. fysikalsk-kjemiske vannanalyser og 
er et uttrykk for vannets innhold av oppløste 
salter (ioner). Konduktiviteten kan måles ved 
hjelp av et konduktometer ved en definert 
temperatur, og angis i siemens (S = 1/ohm) per 
lengdeenhet).  
 
CONDUCTION: (1) Konduksjon, transmisjonen 
av en stimulus gjennom levende vev, spesielt 
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nervevev; (2) Innen fysikk, ledningsevne, 
overførselen av varme gjennom en eller annen 
materie der varmeledningen skyldes molekylære 
prosesser uten forflytninger av selve materien 
(Se: Heat), elektrisisk ledningsevne der det 
forekommer et elektrisk potensial mellom til-
knyttede regioner, eller akustisk energi uten over-
førsel av masse gjennom et medium (leder, 
conductor); (3) Innen meteorologi, prosessen når 
varme overføres direkte gjennom en materie fra 
et område med høy temperatur til et område med 
lav temperatur (Se: Convection og Radiation); luft 
er en dårlig varmeleder. 
 
CONDUCTIVITY: Evnen til å lede eller overføre 
en impuls. 
 
CONDUCTOR: Leder, en struktur som er spe-
sialisert til å overføre en eksitasjon eller stimulus. 
 
CONDYL-: Prefiks som viser til en benkul som 
passer inn i en tilsvarende forsenkning slik at det 
dannes en bærende overflate i et ledd. Condyl 
benyttes spesielt når det er én enkelt benkul, 
condyle når det er et par.   
 
CONE: (1) Tapp, tappcelle (cone cell), én av de 
to typene av lysreseptorer hos virveldyr, og som 
omfatter celler som er sensitive kun til de relativt 
høye lysintensitetene (høye stimuleringsnivåer). 
Hver stimulering produserer en nerveimpuls i en 
optisk nervecelle (nervefiber, axon) slik at 
tappene gir skarpe bilder. Tappcellene er 
ansvarlig for fargesynet (Se: Colour vision, 
Retina og Rod); (2) Kongle, reproduksjonsstruk-
turen hos bartrær, som f.eks. gran og furu. 
Konglene består av en sentral kjerne omgitt av 
en rekke skall-lignende treaktige blad. Vanligvis 
forekommer hann- og hunnkongler. Pollen 
overføres fra hannkonglene til hunnkonglene 
med vind. Frøene utvikles i hunnkonglene og 
frigjøres ved at skallene åpnes opp under tørre 
luftbetingelser. 
 
CONEY: (1) Kanin, europeisk kanin, europeisk 
villkanin (Oryctolagus cuniculus), eneste art i 
slekten Oryctolagus innen harefamilien (Lepor-
idae). Kanin er introdusert i mange steder i 
verden, unntatt Asia og Antarktis. Arten deles inn 
i to underarter og ca. 100 ulike kaninraser og 
varianter; (2) Kaninskinn. 
 

CONFAMILIAL: Av samme familie. 
 
CONFER (Cf.): (1) Jamfør, sammenlign med, bli 
sammenlignet med; (2) Konferer, rådslå, råd-
legge, meddele. Se: Cf. og Compare. 
 
CONFERTED: Tett samlet, sammenpakket, 
overfyllt (crowded).  
 
CONFIDING: Tillitsfull, betro; tiltro, det å stole på 
noen.   
 
CONFIDENCE: (1) Selvsikkerhet, selvtillit (self-
confidence); (2) Sikkerheten, følelsen eller troen 
på at en kan ha tiltro til at f.eks. en hypotese eller 
utsagn er korrekt, at en valgt handling er den 
beste, mest effektive, eller generelt, det å kunne 
stole på noen eller noe; (3) Fortroende, å kunne 
fortelle private forhold eller hemmeligheter under 
gjensidig tillit. 
 
CONFIDENCE LIMITS (Degree of confidence): 
Innen statistikk, konfidensgrenser, den nedre og 
øvre grensen på et konfidensintervall (CL) som 
definerer det gjennomsnittlige antall tilfeller hvor 
en antagelse er korrekt; avgrenser intervallet der 
det er en viss sannsynlighet for at den virkelige 
verdien av en dedusert variabel ligger. For 
eksempel 95 % konfidensgrenser indikerer at det 
er 95 % sannsynlighet for at den estimerte 
parameter befinner seg innenfor dette konfidens-
intervallet. Se: Standard deviation, Standard error 
(of the mean) og Stochastic. 
 
CONFIGURATION: (1) Konfigurasjon, fasong, 
stilling, form; (2) Innen kjemi, arrangeringen av 
atomer eller grupper i et molekyl, eller arrang-
eringen av elektroner rundt kjernen av et atom 
(Se: Conformation); (3) Innen genetikk, Se: 
Chromosome configuration; (4) Innen data, 
konfigurasjonen i et computer-system slik at alle 
deler både innen hardware og software, sam-
spiller for å kunne fungere. 
 
CONFINEMENT: (1) Det og begrenses, begrens-
ning; (2) Innesperring, fangenskap, arrest; (3) 
Nedkomst, fødsel. 
 
CONFIRM: (1) Styrke, gjøre fastere (strengthen); 
(2) Stadfeste, konfirmere, gjøre noe valid (ratify); 
(3) Sanne, fjerne tvil, gjøre endelig; bekrefte 
sannheten av tidligere funn eller hendelser; (4) 

https://no.wikipedia.org/wiki/Harer
https://no.wikipedia.org/wiki/Asia
https://no.wikipedia.org/wiki/Antarktis
https://no.wikipedia.org/wiki/Underart
https://no.wikipedia.org/wiki/Kaninraser
https://no.wikipedia.org/wiki/Genetisk_variasjon
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Administrere de religøse ritualer ved en 
konfirmasjon; (5) Formell ansettelse av noen i en 
spesiell posisjon; (6) Forsterke noens meninger, 
tro eller følelser. 
 
CONFIRMED BREEDING: Innen ornitologi, 
bekreftet hekking, funn av reir som er eller har 
vært nylig i bruk; observasjon av ungfugl eller 
foreldreadferd som spesifikt indikerer forekomst 
av ungfugl. Se: Possible breeding. 
 
CONFIRMATORY CHARACTER: Se: Auxiliary 
character. 
 
CONFLICT: (1) Konflikt, åpen, ofte langvarig 
kamp på grunn av avvikende ønsker og 
interesser (battle, fight, war); (2) Strid, uenighet, 
uoverenstemmelse mellom individer eller ideer 
(clash); (3) Innen psykologi, ambivalent adferd, 
følelsesmessig eller mental uro hos et individ 
som resultat av samtidige, men gjensidig 
ekskluderende impulser, ønsker eller behov. Det 
kan medføre konfliktadferd der én av moti-
veringene dominerer, eller oversprangshand-
linger, såkalt irrelevant adferd; (4) Motstand eller 
motvilje mellom personer som gir dramatiske 
situasjoner og konflikter i skuespill eller i skjønn-
litteratur. 
 
CONFLUENT: Sammenflytende, som løper sam-
men, som møtes uten klar overgang. 
 
CONFORM: (1) Samsvare, overenstemme, 
anpasse, tilpasse, rette seg etter, det å bli enig 
eller handle i samsvar med et sett av for-
ventninger, spesifiseringer eller standarder; (2) 
Korrespondere, være i overenstemmelse med, 
det å bli lik i form, mønster eller struktur; (3) 
Adaptere, føye, avfinne (seg med), det å handle i 
samsvar med de sosialt aksepterte tradisjoner, 
lover, regler og standarder; (4) Innen kjemi, de 
mulige former et molekyl kan ha gjennom 
rotasjon av en del av molekylet rundt en binding. 
 
CONFORMATION: (1) Form, figur, struktur, den 
generelle form eller omriss av et objekt; (2) 
Arrangementet av et objekts deler; (3) Tilstanden 
eller handlingen å gjøre konform; (4) Innen kjemi, 
én av formene av et molekyl som lett kan 
forandre form og derfor forekommer i likevekt 
med andre molekyler med forskjellig konfigu-
rasjon (Se: Configuration). 

CONFOUND: (1) Blande sammen (noe med noe 
annet); det å ikke skille mellom (mix up); (2) Bli 
overrasket, forvirret, forårsake forvirring, spesielt 
ved at ens meninger eller forventinger viste seg 
gale, eller ved ikke å handle etter forventningene; 
(3) Det å gjøre noe verre; (4) Det å gjøre skamfull 
(abash); (5) Mild ed, forbannelse eller banneord.  
 
CONFRATERNITY: Brorskap, særlig religiøst 
eller nestekjærlig. 
 
CONFUSED NAME: Se: nom.conf. 
 
CONGEAL: Få til å fryse, få til å størkne; fryse, 
størkne, stivne,  
 
CONGENER: (1) Jevnbyrdig, skyldning, slekt-
ning, organismer, individer eller personer av 
samme slag; (2) Innen kjemi, grunnstoffer som 
hører til samme gruppe i det periodiske system 
(Se: Periodic law). 
 
CONGENERIC: Beslektet, av samme slag; av 
samme slekt. Congeners, arter i samme slekt.  
 
CONGENERICITY: Arter i samme slekt når 
begrepet relateres til art; brukt for slekter viser 
det til at slektsnavnene hører til samme takson, 
dvs. de er synonyme slekter. 
 
CONGENETIC: Det å ha samme genetiske 
opphav, opprinnelse. 
 
CONGENIAL: (1) Likeartet, av samme natur; be-
slektet, åndsbeslektet; (2) Behagelig, sympatisk, 
grei, høvelig, tekkelig, hyggelig. 
 
CONGENIC STRAIN: Congenisk strain, en 
spesiell form for strain der en spesifikk og 
definert del av genomet fra en innavlet strain er 
tilbakekrysset i genomet til en annen innavlet 
strain. Congenic, to organismer som avviker kun i 
ett locus og et nærliggende kromosom segment 
(coisogenic, avvik kun i ett locus og ikke et 
nærliggende kromosomsegment). En con-genisk 
strain er innavlet slik at genomet er homozygot, 
eneste forskjellen mellom fenotypen til en 
innavlet strain og en congenisk strain, er 
forekomsten av én eller flere gener i det 
forskjellige kromosomsegmentet.    
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CONGENITAL (Geneogenous): Medfødt, til-
stede fra fødselen av, f.eks. på grunn av arv 
(genetiske sykdommer), skader eller uheldige 
miljøfaktorer. Misdannelser ved fødselen kan 
skyldes både genetiske og/eller ytre miljøfaktorer. 
 
CONGENITAL INFECTION (Congenital dis-
ease): Medfødt infeksjon eller sykdom (Se: 
Congenital), infeksjon eller sykdom som er til 
stede fra fødselen av, dvs. smitteprosessen må 
ha skjedd under graviditeten. 
 
CONGENITAL DISEASE: Se: Genopathic dis-
ease. 
 
CONGENITAL TRAIT: Medfødt karakter, karak-
ter eller egenskap som er til stede ved fødselen 
av og som ikke har sin årsak i de omgivende 
miljøfaktorene. 
 
CONGER (EEL): Havål (Conger conger), marin 
fiskeart i havålfamilien Congridae som omfatter 
over 180 arter fordelt på 32 slekter. Hunnen av 
havål kan bli opptil 2 m lang og veie opptil 110 
kg. Hovedutbredelsen er i Stillehavet, men noen 
arter forekommer også i Det indiske hav og 
Atlanterhavet.  
  
CONGESTED: (1) Tett sammenpakket, ekstremt 
sammenstimlet; overfyllt; (2) Redusert eller 
forhindret bevegelse; mangel på bevegelses-
frihet; (3) Innen medisin, unormalt blodfyllt, som 
inneholder omfattende akkumuleringer av blod, 
eller luftrør blokkert av mukus som hindrer 
ånderettet, respirasjonen. 
 
CONGLOBATE: Rulle opp, formet til en ball eller 
rund struktur (slik som enkelte organismer som 
f.eks. piggsvin, beltedyr eller tusenben og kan 
gjøre). 
 
CONGLOMERATE: (1) Hop, dynge; rulle sam-
men; (2) Innen geologi, konglomerat, krovkornet 
sedimentære bergarter (Se: Clastic) sammensatt 
av mer eller mindre runde fragmenter, korn (Se: 
Clast), som er > 2 mm i diameter og sementert i 
en finere grunnsubstans (matrix). Tilsvarer 
sementert grus, vanligvis transportert av vann. 
Konglomerater kan inndeles i forskjellige typer, 
avhengig av heterogeniteten av fragmenter og 
prosessen de er sementert på. 
 

CONGRESSION: Innen genetikk, bevegelsen av 
kromosomene til spindelens ekvator under 
mitosen. Se: Chromosome og Spindle (appa-
ratus). 
 
CONGLUTINATE: (1) Klistre sammen, klebe 
sammen, vokse sammen; det å bli (eller 
forårsake å bli) limt sammen; (2) Det å forårsake 
at kantene på sår eller bruddet ved benbrudd, 
forenes under helingsprosessen. Blodplater kan 
sies å konglutinere under blodlevringen. 
 
CONGO FEVER: Se: Crimean Congo haemorr-
hagic fever. 
 
CONGREGATE: Samle seg, samles (gather) i en 
masse; bringe eller komme sammen i en gruppe 
(assemble).   
 
CONGRESSION: Se: Chromosome congression. 
 
CONGRUENCE: (1) Kongruens, overenstem-
melse, samsvar, sammenfall, enighet; indre 
harmoni (agreement); (2) Innen matematikk, 
påstanden at to geometriske figurer eller 
mengder er konguente, overenstemmende; (3) 
Innen klassifikasjon, graden av likhet mellom 
forskjellige klassifikasjoner; (3) Innen kladistikk, 
kongruente karakterer er delte karaktertrekk hvis 
fordeling mellom organismene korresponderer 
med én eller flere andre delte karakterer. Slik 
underbygger alle karakterene den samme 
kladistiske gruppering. (Det kladogram som 
benyttes i numerisk kladisme er det som viser 
maksimum kongruens mellom alle de karakterer 
som er brukt. Se: Congruent character.) 
 
CONGRUENT CHARACTER: Innen kladistikk, 
kongruent karakter, karakter som spesifiserer 
den samme gruppe av taksa som en annen 
karakter. 
 
CONGRUENT CLADOGRAM: Innen kladistikk, 
kongruent kladogram, et sett av kladogrammer 
som samsvarer i deres topologier. Se: Con-
gruence. 
 
CONIC(AL): Kjegle-formet, kjegle-, konisk.  
 
CONIDIOSPORE (Conidia): Aseksuelt produ-
serte, ikke-bevegelige soppsporer (ektosporer), 
som til forskjell fra endosporer dannet inni en 

https://no.wikipedia.org/wiki/Stillehavet
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celle eller organ, dannes utenpå de cellene som 
produserer dem.  
 
CONIFER: Nåletre, bartre; den overlegent største 
nålevende gruppe av overveiende eviggrønne, 
nakenfrøede planter (gymnospermer) som bærer 
kongler i orden Coniferales, slik som gran 
(spruce) og furu (pine).  
 
CONIFEROUS: Som bærer kongle-lignende 
utvekster, prosesser. 
 
CONIFEROUS FOREST: Barskog, konglebær-
ende skog; skog av nåletrær (som har nåle-
lignende blader). De er vanligvis eviggrønne, 
med grunt rotsystem. Bartrær vokser fort, har stor 
klimatisk toleranse og lever fra polare områder til 
tropene avbhengig av art. De utviser stor 
toleranse for jordbunnsforholdene og kan også 
leve fra fjellområder ned til kysten, og de er ofte 
gjenstand for utplanting. Se: Deciduous forest, 
Evergreen, Rainforest og Taiga. 
 
CONIFORM: Konisk, kjegle-formet, tredimen-
sjonal struktur som avsmales sakte (ofte fra en 
flat base) mot en spiss kalt apeks eller verteks 
(punkt der to kanter, linjer eller kurver møtes).  
 
CONIOPHILOUS: Det å leve og trives på 
substrater der støv samles; term benyttet spesielt 
om lav som trives når de er dekket av et støvlag. 
 
CONJECTURAL: Uviss, bygd på en gjetning. 
 
CONJUGAL: Ekteskapelig, gift, ektefelle; rela-
sjonene mellom et par som lever i ekteskap. 
 
CONJECTURE: Antakelse, formodning, gjetting, 
påstand; hypotese. 
 
CONJUGAL DNA TRANSFER: Overførselen av 
gener mellom bakterier under konjugasjonen. 
DNA syntesen produserer komplementære tråder 
hvor tråden overført til mottageren (recipient) og 
tråden beholdt hos giveren (donor), er templetter 
av hverandre. De genetiske elementene er 
vanligvis et plasmid eller transposon. Konjuga-
sjon er den bakterielle ekvivalenten til seksuell 
reproduksjon eller paring, og skjer ved direkte 
celle-til-celle kontakt eller ved at det dannes bro-
lignende forbindelser (pilus) mellom cellene. Se: 
Conjugation, Pilus, Plasmid og Transposon. 

CONJUGATE: (1) Det å komme sammen; forent, 
festet (en konjugant er den ene av to som 
kommer sammen); (2) Innen kjemi (conjugated), 
doble- eller tredoble bindinger i et molekyl som er 
adskilt av en enkel binding og der en viss 
elektrondeling kan forekomme; (3) Innen bio-
kjemi, det å være reversibelt forbundet med 
hverandre. 
 
CONJUGATED PROTEIN: Konjugert protein, 
protein som inneholder en ikke-protein kompo-
nent som kan være en organisk substans eller et 
metall ion. 
 
CONJUGATION: (1) Konjugasjon, forening av to 
reproduksjonsceller (gameter), kjerner eller 
individer, og spesielt når de har tilnærmet samme 
størrelse (isogami); (2) En type seksuell repro-
duksjon der to celler (gamonter) av samme art, 
men forskjellig paringstype (Se: Mating type), 
forenes, men med begrenset genetisk utveksling 
mellom cellene. Konjugasjon medfører at DNA 
overføres fra en giver (donor) til en mottager 
(recipient) (individene kan både gi og få arve-
materiale). En slik form for seksuell reproduksjon 
forekommer bare hos encellede organismer som 
bakterier og protozoer (selv om termen av og til 
også er brukt om forening av like gameter). 
Detaljene i prosessen varierer meget mellom 
forskjellige arter som har konjugasjon, dessuten 
er termen generelt også brukt om forskjellige 
seksuelle prosesser hos mikroorganismer som 
forbinder, forener og fordobler kromosomer, 
kjerner, celler eller individer: (a) Konjugasjon 
(paring) av kromosomer, (b) konjugasjon av 
kjerner (Se: Karyogamy), (c) konjugasjon av 
celler (Se: Syngamy), dvs. foreningen av 
kjønnsceller (gameter ved befruktningen) eller 
fusjonen av et større antall celler til et flerkjernet 
plasmodium eller syncytium (Se: Plasmodium og 
Syncytium). Vanligvis viser cellene liten til ingen 
morfologisk differensiering fra vegetative celler 
(spesielt isogameter, Se: Zygosis), eller (d) 
konjugasjon av individer, foreningen av encellede 
organismer (eller filamenter av ekvivalente 
celler). Hos visse alger tilsvarer konjugasjon, 
dannelsen av visse forbindelser mellom par av 
nærliggende celler som leder til fusjon av cellene 
og deres kjerner. Hos cilierte protozoer, tilsvarer 
konjugasjon en midlertidig assosiasjon av to 
individer under meiosen med gjensidig kryss-
befruktning. Hos bakterier, tilsvarer konjugasjon 

https://no.wikipedia.org/wiki/Gruppe_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Nakenfr%C3%B8ede_planter
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en paraseksuell måte av ensidig (rettet, 
polarisert) overførsel av genetisk materiale 
(informasjon), noe som involverer en direkte 
cellulær kontakt mellom en donor (hann) og en 
mottager celle (hunn). Kontakten mellom cellene 
representerer en form for seksuell reproduksjon 
hvor en begrenset mengde av genetisk materiale 
overføres kun en vei, fra den ene (donor, hann) til 
den andre (resipient, hunn); fenomenet fore-
kommer hos de fleste ciliater, visse alger og 
bakterier. Hos bakterier inkluderer prosessen 
overførselen av en DNA tråd (som begynner ved 
5' enden) til en mottager celle, syntesen av en 
komplementær DNA tråd i mottagercellen for å 
gjøre den mottatte tråden dobbelttrådet, og 
rekombinasjon mellom giver DNA fragmentet og 
celle genomet. Se: Bacterial conjugation og 
Protosexual. 
 
CONJUGATIVE PLASMID: Enhver av en rekke 
større plasmider som gjør bakterieceller som har 
disse, i stand til å overføre DNA til andre celler 
gjennom bakteriell konjugasjon. Se: Conjugation 
og Plasmid. 
 
CONJUGON: Enhver av forskjellige genetiske 
elementer i bakterie-DNA som fremmer bakteriell 
konjugasjon og gen overførsel. Konjugasjonen 
foregår ved hjelp av syntesen av spesielle pilus 
på bakterieoverflaten. Se: Pilus.  
 
CONJUNCTION: (1) Forbindelse, forening; til-
standen å være forenet eller handling å forene; 
(2)   Sammentreff, felles eller samtidig begiven-
het, forekomst; som skjer samtidig i tid og rom 
(concurrence); (3) Innen grammatikk, ord i tale 
eller skrift (f.eks. fordi, hvis, men, og, som) som 
sammenbinder fraser eller setninger; (4) Innen 
astronomi, den relative posisjonen til to 
himmellegemer i relasjon til vår planet, jorden. Er 
solen og månen nær hverandre eller i en rett linje 
på samme side av jorden, er de i konjunksjon 
(noe som bl.a. gir høyvann).  
 
CONJUNCTIONAL SPIRUROSIS: Se: Thela-
zosis. 
 
CONJUNCTIVA: Konjunktiva, den mukøse 
membranen som dekker og er tett bundet til det 
hvite i øyet (sclera), og sammensatt av ikke-
keratinisert, lagdelte epitelier med gobletceller.     
 

CONJUNCTIVE SEGMENT: Se: Collochore. 
 
CONK: Nese, snyteskaft. 
 
CONKER: Kastanje, én av mange arter (8/9 
arter) i kastanjeslekten (Castanea) som er 
løvfellende løvtrær og busker i bøkefamilien 
(Fagaceae). Nøttene er spiselige og heter 
kastanjer. Arten edelkastanje (Castanea sativa) 
er den best kjente art i Europa. 
 
CONNASCENT: Produsert ved samme fødsel. 
 
CONNATE: (1) Medfødt, beslektet, oppstått 
sammen; det å eksistere i en person eller ting fra 
fødselen eller dannelsen av; (2) Fast forent, 
sammenvokst til et hele. Connate water, fossilt 
vann, vann som ble innelukket i sedimentære 
bergarter på den tiden det ble avsatt. 
 
CONNECTIVE TISSUES: Bindevev, én av de fire 
tradisjonelle kategoriene av vev hos dyr, de 
andre er: Muskelvev, epitelialt vev og nervevev 
(alt annet vev sies å være bindevev). Bindevevet 
er et ikke-cellulært vev og består av et poly-
sakkarid (stivelses likt karbohydrat) matriks, men 
utgjør hovedsakelig kollagen fibre. Bindevevet 
fungerer som støtte, transport eller har en 
utfyllende rolle mellom annet vev og organer hos 
virveldyr. Hovedbindevevene er hud, ben, sener, 
brusk og fettvev. 
 
CONNECTIVITY: Konnektivitet, statistisk uttrykk 
for grad av sammenkopling mellom knutepunker 
(noder) i et nettverk. Desto flere knutepunkter, jo 
større konnektivitet. 
 
CONNEXON: Kanal til bruk for kommunikasjon 
mellom eukaryotiske celler i forbindelse med 
såkalte gap junction. Se: Gap junction. 
 
CONNIVENT: Konvergere, komme nært sam-
men eller helt til man møtes. 
 
CONODONT: Conodont, et utdødd, åle-lignende 
dyr som lenge var kjent kun ut fra sine 
kjegleformede tann-lignende strukturer (Se: 
Coniforme), små fosfatrike strukturer som kan 
forekomme i marine sedimenter fra Paleozoikum 
(Kambrium) til Mesozoikum (Trias - Jura). Organ-
ismene som bar på denne strukturen, er ikke 
kjent. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Lauvfellende
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8kefamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Edelkastanje
https://no.wikipedia.org/wiki/Europa
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CONOID: (Tilnærmet) kjegle-formet, halvkule-
formet; sfærisk.  
 
CONOTOXIN: Giftstoff produsert av snegler i 
slekten Conus. 
 
CONS. (Conservandus): Forkortelse for: Å bli 
konservert, bli bevart. 
 
CONSANGUINEOUS: Blodbeslektet, relasjon 
gjennom avstamning fra samme forfedre; viser til 
to eller flere individer som deler en nylig felles 
stamfar (vanligvis ikke lengre tilbake enn tre til 
fire generasjoner). Blodslektskap (consanguinity) 
viser til en genetisk relasjon hvor individer deler i 
det minste én forfar i de nært foregående 
generasjonene. Blodbeslektet paring øker sann-
synligheten for homozygoti i avkommet eller i det 
minste, mindre heterozygoti enn avkommet fra en 
ikke blodbeslektet paring. Slike paringer kan 
medføre at farlige recessive alleler kan komme til 
uttrykk. Giftemål mellom søskenbarn hos 
mennesket forklarer 18 - 24 % av barna som blir 
albino. Se: Albino.  
 
CONSCIOUSNESS (Awareness): Bevissthet, 
oppmerksomhet; bevisst, oppmerksom, det å ha 
forståelse, innlevelse og åpenhet for inntrykk, 
hendelser og relasjoner. 
 
CONSECUTIVE: (1) Konsekutiv, fortløpende, 
påfølgende, som følger etter hverandre kontin-
uerlig uten avbrudd (following, running, succes-
sive); (2) Logisk sammenhengende sekvens. 
 
CONSECUTIVE HERMAPHRODITE: Herma-
frodittisk organisme med funksjonelle hannlige og 
hunnlige reproduksjonsorganer, men der 
organene kjønnsmodnes til forskjellig tid slik at 
enten er det hannlige organet først kjønnsmoden 
(protandrisk hermafroditt) eller det hunnlige 
organet (protogynisk hermafroditt). Se: Synchron-
ous hermaphrodite. 
 
CONSENSUAL: En ufrivillig handling eller be-
vegelse som er korrelert med en frivillig handling 
eller bevegelse. 
 
CONSENSUS: Samstemmighet, konsensus, 
gjengs oppfatning, enighet (om en sak). 
 

CONSENSUS JUNCTION SEQUENCE: Se: 
Intron. 
 
CONSENSUS SEQUENCE: (1) Innen genetikk, 
spesiell (ideell) nukleotidsekvens som fore-
kommer i sammenlignbare regioner av DNA eller 
RNA, og med en frekvens hyppigere en basert på 
rene tilfeldigheter (sjanse); (2) Innen kjemi, 
aminosyresekvensene i polypeptider.  
 
CONSENTRIC (Commarginal): Konsentrisk, 
former som har et felles senter, og der den større 
formen gjerne omgir den mindre formen. 
 
CONSEQUENTIAL MORTALITY: Død som inn-
treffer under en «innhentingsperiode», dvs. en 
rekonvalesensperiode etter eksponering mot en 
farlig substans eller stimulus. Se: Concomitant 
mortality og Delayed mortality. 
 
CONSERVABLE: Som holder seg, som kan 
oppbevares; bevares fra forråtnelse eller skade. 
 
CONSERVATION: (1) Bevaring, beholde; bevare 
istedenfor å forbruke og ødelegge; (2) Konser-
vering, bevisst forvaltning av jordens naturlige 
ressurser; opprettholdelsen av den naturlige 
balanse, diversitet og evolusjonære forandring i 
et område. Begrepet refererer til planleggingen 
og forvaltningen av de naturlige ressursene for å 
forhindre at de ødelegges som result av 
menneskets negative aktiviteter. Forvaltningen av 
biosfæren skal være slik at den gir et gjerne 
maksimalt, men bærekraftig utbytte til de 
nålevende generasjoner samtidig som forvalt-
ningen skal etterkomme behovene til verdens 
kommende generasjoner. Gjennom en bevisst 
forbruks-, bevarings- og forvaltningspolitikk skal 
den naturlige balanse, diversitet og evolusjonære 
forandring, opprettholdes. Globale oppgaver 
omfatter bl.a. bevaring av tropiske regnskoger og 
ozonlaget, og kontroll med karbondioksid nivået i 
atmosfæren; (3) Innen taksonomi, prosedyren 
som gir tillatelse til bruk av navn på dyr (Se: nom. 
cons); koden (Se: Code) tillater konservering av 
visse navn som på tross av at disse ikke er 
gyldige (invalide etter Koden), fortsatt kan 
benyttes ved å ha vunnet generell aksept 
(validering gjennom generell aksept). Et slikt 
navn benevnes nomen conservandum (Se: 
Nomen conservandum); (4) Innen museologi, 
bruk av vitenskapelig kunnskap til å behandle og 
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undersøke museumsobjekter og til å studere det 
miljøet disse forekom i; omfatter aktiviteter som 
dokumentasjon, preventiv behandling og konser-
vering, forskning og utdannelse. 
 
CONSERVATION BIOLOGY: Miljøvern, konser-
veringsbiologi, den del av biologien som er 
opptatt av vern av miljøer og habitater, arter og 
biodiversitet (det genetiske mangfold). 
 
CONSERVATION GENETICS: Konserverings 
genetikk, den gren av populasjonsgenetikk som 
arbeider med genenes dynamikk innen 
populasjonene og da spesielt for å forhindre 
utryddelse av arter eller underarter. Fagfeltet 
benytter som nevnet sier, genetisk metodikk 
innen konservering og resturering av naturens 
biomangfold. Se: Genetic concervation.  
 
CONSERVATION OF BIODIVERSITY: Konserv-
eringen eller forvaltningen av biomangfoldet, dvs. 
kontrollen av menneskets aktiviteter som virker 
inn på jordens økosystemer og livsformer (bio-
diversitet), slik at jordens biodiversitet sikres 
maksimal overlevelse samtidig med at naturens 
avkastning til nålevende og fremtidige gene-
rasjoner, bevares og styrkes. Se: Biodiversity og 
Conservation. 
 
CONSERVATION OF MASS AND ENERGY: 
Prinsippet om massens og energiens konstans; 
prinsippet at den totale energi i ethvert system er 
konstant (conservation of energy) og at den 
totale massen i ethvert system er konstant 
(conservation of mass / conservation of matter). I 
klassisk fysikk var disse lover uavhengige; det er 
et aksiom i Einsteins relativitetsteori for i henhold 
til denne teorien vil overførsel av energi (E) 
uansett prosess, medføre overførsel av masse 
(m) (m = E/c2) slik at bevares energi sikres også 
bevaringen av masse (Se: Aksiom). (At materie 
kan hverken bli skapt eller ødelagt, var et av 
hovedprinsippene i forrige århundres kjemi.) 
 
CONSERVATIVE: (1) Konservativ, bevarende, 
konserverende; (2) Innen systematikk, karakterer 
som gjennomløper lite evolusjonær forandring; 
taksa som har opprettholdt mange primitive 
karakterer eller karaktertrekk. 
 

CONSERVATIVE CHARACTERS: Konservative 
karakterer, karakterer som forandres sakte under 
evolusjonen. 
 
CONSERVATIVE SITE-SPECIFIC RECOMBI-
NATION: Se: Site-specific recombination. 
 
CONSERVE: Bevare, sylte, legge ned; syltet 
frukt, syltetøy. 
 
CONSERVED NAME: Se: nomen conservan-
dum. 
 
CONSERVED SEQUENCE: Innen genetikk, 
nukleotidsekvens (eller aminosyresekvens) som 
er lik i to eller flere organismer som er 
forskjellige; sekvens som omfatter identiske og 
samme antall nukleotider i sammenlignbare 
sekvenser av DNA (eller RNA) (eller at det er 
samme antall aminosyrer i tilsvarende segmenter 
av forskjellige polypeptider).  
 
CONSISTENT: (1) Kompatibel, forenlig; markert 
med enighet eller samtykke (compatible); (2) 
Overenstemmende, ensartet, homogent, sam-
menhengende, uniformt; fri for logiske mot-
sigelser og variasjon (coherent, uniform); (3) 
Uforanderlig i effekt, natur eller standard over tid; 
utført konsekvent, på samme måte over tid slik at 
det er nøyaktig, presist, eller rettferdig; (4) 
Troverdig, følgeriktig; antagelser, hypoteser eller 
postulater som ikke motsier hverandre.  
 
CONSISTENCY INDEX (CI): (1) Et mål på mini-
mumsmengde homoplasi innen et karaktersett 
eller som antydes i et tre (kladogram), kalkulert 
ved å telle minimumsantall forandringer i data-
settet delt på det aktuelle antall forandringer som 
er nødvendig i treet. Hvis det ikke forekommer 
homoplasi, vil disse størrelsene være like slik at 
konsistensindeksen er én (Se: Compatibility og 
Homoplasy). En CI kan også kalkuleres for en 
individuell karakter i, da benevnt Ci; (2) Et mål på 
jordens fasthet (firmness) basert på mengde 
vanninnhold. Jord kan opptre i fire faser: Fast, 
halvfast, plastisk og flytende. Hver fase har 
forskjellige egenskaper, og hver med sine 
ingeniørmessige utfordringer ved bebyggelse.  
 
CONSISTENCY OF CHARACTERS: Se: Com-
parability of characters. 
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CONSN: Se: Concentration. 
 
CONSOCIATION: (1) Nær assosiasjon, felles-
skap; (2) Biogeografisk term som refererer til et 
lite klimaks plantesamfunn som domineres av én 
spesiell art hvis karakterer representerer den livs-
form som er karakteristisk for dette samfunnet.  
 
CONSOLIDATION: (1) Konsolidering, styrking, 
grunnfesting, sammensveising; (2) Innen geologi, 
prosessene som medfører at løs jord blir fast og 
solid, eller at et jordvolum reduseres i omfang. I 
begge tilfeller skyldes sammenpressingen, ut-
pressingen av vann fra porehullene. 
 
CONSORT: (1) Ektefelle, make; kone og hus-
bond, gemal og gemalinne; kamerat; (2) Omgås, 
leve sammen; (3) Skip som seiler sammen. 
 
CONSORTISM: Innen biologi, symbiosen, 
relasjonen eller fellesskapet mellom to partnere i 
en assosiasjon. Se: Consortium og Helotism. 
 
CONSORTIUM: (1) Innen biologi, en gruppe 
(aggregering) av to eller flere individer av 
forskjellige arter (typisk forskjellige dyrerekker) 
som lever i nær assosiasjon med hverandre; (2) 
Consortium, assosiasjon mellom legale enheter, 
vanligvis innen næringslivet (forretningslivet). 
 
CONSPECIFIC: Conspesifikk, som hører til 
samme art; det å være et medlem av samme art. 
Conspesifikk med hensyn til artsnavn, refererer 
vanligvis til et navn benyttet for samme takson, 
dvs. et synonymt artsnavn (hvis brukt om under-
art, et synonymt underartsnavn). Se: Hetero-
specific. 
 
CONSPICUOUS: Som er synlig, fremragende, 
fremtredende, iøynefallende; klar, tydelig, påfal-
lende, lett å se.  
 
CONSPICUOUS COLOURATION: Se: Warning 
colouration. 
 
CONSTANCY: (1) Bestandighet, trofasthet, 
standhaftighet; varig og uforanderlig (2) Innen 
økologi, hyppigheten en spesiell art opptrer med i 
forskjellige prøver fra samme område eller en 
eller annen form for assosiasjon av dyr. 
 

CONSTANT: Konstant, et uforanderlig eller 
fiksert antall, kvantitet, mengde eller størrelse. 
 
CONSTANTLY: (1) Bestandig, stadig, støtt, 
permanent; (2) Innen statistikk, (constant) verdi 
som ikke varierer i en ligning. 
 
CONSTANT PLANKTON: Regulært plankton, 
flerårige planktoniske organismer som opptrer 
permanent i et gitt område.  
 
CONSTANT SPECIES: (1) Regulær art, art som 
alltid opptrer i et gitt samfunn; (2) Art som opptrer 
i mer enn 95 % av de prøver som blir tilfeldig tatt 
innen et gitt samfunn; (3) Art som opptrer i mer 
enn 50 % av de prøver som blir tilfeldig tatt innen 
et gitt samfunn. 
 
CONSTELLATION: (1) Sammenstilling, konstel-
lasjon; (2) Innen astronomi, en gruppe av stjerner 
som danner et tilsynelatende meningsfullt 
mønster på himmelen, typisk sett et dyr eller en 
eller annen mytologisk skikkelse.  IAU (Inter-
national Astronomic Union) beskriver 88 
konstellasjoner som dekker hele det nordlige og 
sørlige himmelvelv.  
 
CONSTIPATE: Opptre tett sammen, flokke seg 
sammen. Constipation, forstoppelse. 
 
CONSTITUTIONAL TYPE: Se: Habitus. 
 
CONSTITUTIVE: (1) Vesentlig, fastsettende, 
grunnleggende, det å danne eller utgjøre en del 
av noe (constituent); (2) Det å forekomme 
kontinuerlig uten hensyn til fysiologiske behov 
(constitutively); (3) Innen genetikk, ethvert gen 
som koder for produkter som er nødvendige for å 
opprettholde de grunnleggende cellulære 
prosessene, det i motsetning til gener som typisk 
sett koder for produkter som det er behov for kun 
under celleveksten, under spesielle fysiologiske 
betingelser eller som uttrykkes kun i spesielle 
celletyper; (4) Innen genetikk, mutasjoner som 
resulterer i alleler som vanligvis uttrykkes uten 
noen form for regulering; (5) Innen biokjemi, 
constitutive enzymes, enzymer som alltid 
produseres av cellen i gitte kvanta uavhengig av 
behovet, eller et substrat som alltid er tilstede i 
motsetning til induser enzymer og regulerbare 
enzymer. 
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CONSTITUTIVE HETEROCHROMATIN: Regi-
oner på kromosomene som overveiende består 
av hyppig gjentatte, ikke-kodende sekvenser av 
DNA. 
 
CONSTITUTIVE GENE (Housekeeping gene): 
Gen hvis produkt er essensielt for den normale 
cellefunksjon, uansett betingelsene i omgiv-
elsene. Med andre ord, genet transkriberes 
kontinuerlig i motsetning til fakultative gen som 
transkriberes kun når det er behov for dem.  
 
CONSTRAIN: (1) Tvinge, nøde, begrense, legge 
bånd på; (2) Innskrenke, sperre inne 
 
CONSTRICT: Trekke sammen, presse sammen; 
snøre inn, stramme; hemme. 
 
CONSTRICTION: Innen genetikk: (a) Lett farget 
segment i en gitt posisjon på metafase kromo-
somet, (b) nukleolar konstriksjon, sekundær 
konstriksjon i den regionen der nukleolus blir 
organisert (Se: Nucleolus), (c) primær (sentrisk) 
konstriksjon, konstriksjon som er assosiert med 
og bestemt av centromer regionen (Se: 
Centromere), eller (d) sekundær konstriksjon, 
enhver ikke-sentrisk konstriksjon, nukleolar eller 
ikke-nukleolar. 
 
CONSTRICTOR: En muskel som strammer eller 
presser sammen et hulrom eller organ, eller 
lukker en åpning. 
 
CONSTRUCTIONAL MORPHOLOGY: Konstruk-
sjonell morfologi, argumentasjon om at en 
organismes morfologi kan forklares ut fra en 
kombinasjon av organismens fylogenetiske 
forhistorie, funksjonalitet og de begrensninger 
organismens eget utseende, biokjemi og 
metabolisme kontinuerlig setter for dens utvikling. 
 
CONSUME: Konsumere, fortære, forbruke, øde; 
oppbruke ved forbrenning eller gjennom kon-
sumpsjon.  
 
CONSUMER: Konsument, enhver organisme 
som får sin føde gjennom konsum av organisk 
materie; heterotrofe organismer som får sin 
energi fra levende eller døde organismer eller 
deler av disse (fra det foregående trofiske nivå), i 
videste forstand fra alt dødt organisk materiale. 
Primærkonsumentene omfatter herbivorene, de 

som eter planter (de autotrofe organismene), 
karnivorene (rovdyrene) omfatter konsumentene 
på de høyere nivåene (f.eks. sekundær og 
tertiær-konsumentene) i næringsnettet. Med 
andre ord, de som eter de som eter plantene. 
Parasittene er tilpasset til å leve på og i andre 
organismer og på de andre organismenes 
bekostning (Se: Parasite). Saprotrofene er 
nedbryterne, de som tar sin næring fra dødt 
organisk materiale. Sekundær- og tertiærkonsu-
mentene er mindre tallrike enn både produ-
sentene og primærkonsumentene da bare 10 % 
av energien på ethvert trofisk nivå kan utnyttes 
på det neste høyere nivå. Konsumentene utgjør 
to hovedkategorier, makrokonsumentene (vanlig-
vis dyr som eter andre levende organismer eller 
partikulært organisk materiale) og mikrokonsu-
mentene (vanligvis bakterier og sopp som eter 
gjennom å nedbryte organisk materiale i dødt 
protoplasma). Ofte er termen «konsumenter» 
begrenset til makrokonsumentene, mens mikro-
konsumentene kalles dekompositører (Se: 
Decomposer). Se: Autotroph, Carnivore, Herbi-
vore, Heterotroph, Producer og Saprotrophic. 
 
CONSUMMATORY: Adferd hos dyr som er 
relatert til oppnådde mål til forskjell fra adferd 
som er målsøkende. Se: Appetitive behaviour. 
 
CONSUMMATORY ACT: Adferd som utgjør 
sluttfasen i en instinktiv adferdssekvens. Se: 
Appetitive behaviour. 
 
CONSUMPTION: (1) Konsumpsjon, fortæring, 
inntak av mat (eller væske) i kroppen, forbruk, 
det å bruke opp et produkt; det totale inntak av 
mat eller energi hos et heterotroft individ, 
populasjon eller trofisk enhet, per tidsenhet. 
Konsumenter (consumers) i et økosystem er 
heterotrofe organismer som spiser andre organ-
ismer eller organisk materiale (Se: Consumer); 
(2) Innen medisin, lungetuberkulose, svinnsott, 
tæring, brystsyke. 
 
CONTACT: Kontakt eller det å kontakte, være i 
berøring (med noen). En «kontakt» innen 
parasittologien er en vert eller person som har 
vært i kontakt med et infisert dyr eller miljø. 
Contact call, kontakt signal, den lyd som benyttes 
for å holde kontakt med andre individer av 
samme art. 
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CONTACT BEHAVIOUR (Huddling): Kontakt-
adferd, det å klumpe eller klynge seg sammen 
slik at de enkelte dyrene berører hverandre. 
Enkelte dyrearter søker å oppnå størst mulig 
kroppskontakt med andre individer av samme art, 
ut fra beskyttelse mot kulde eller som en funksjon 
i par- eller gruppedannelse. Fenomenet er 
spesielt utpreget hos nyfødte primater og utgjør 
et viktig ledd i en normal adferdsutvikling. 
 
CONTACT GUIDANCE: Innen kultur, orientert 
respons hos isolerte vevsceller i kultur i relasjon 
til utformingen (topografien) på underlaget. 
 
CONTACT HERBICIDE: Herbicid, plantegift som 
dreper planter gjennom kontakt istedenfor etter 
absorpsjon. 
 
CONTACT INHIBITION: Innen kultur, kontakt 
inhibering, opphør av cellebevegelser og/eller 
vekst i en cellekultur når frittvoksende celler fra 
en flercellet organisme kommer i fysisk kontakt 
med hverandre. 
 
CONTACT PARALYSIS: Kontakt paralyse, 
stansen eller paralysen i bevegelsen av pseudo-
podier hos en celle som et resultat av dens 
kollisjoner med en annen celle. Et pseudopodium 
er en midlertidig utbuktning av celleoverflaten i en 
amøboid celle for bevegelse eller næringsopptak. 
Se: Pseudopodium. 
 
CONTACT RETRACTION: Innen kultur, kontakt 
tilbaketrekning, tilbaketrekning av celler som 
resultat av at de har støtt sammen i en 
cellekultur. 
 
CONTACT RATE: Innen parasittologi, kontakt-
rate, gjennomsnittshyppighet med hvilke infiserte 
individer har kontakt med ikke-infiserte individer, 
eller på andre måter gir mulighet for overførsel av 
en infeksjon. 
 
CONTACT SPECIES: Kontakt arter, dyrearter 
uten spesiell avstand mellom enkeltindividene; 
fenomenet er ikke nødvendigvis positivt med 
hensyn til sosiale relasjoner. Se: Distance 
species og Density tolerant species. 
 
CONTAGION: (1) Smitte, smittestoff, spredning 
av en sykdom gjennom berøring med en infisert 
person, eller et eller annet objekt vedkommende 

har vært i berøring av; (2) Utbredelsen av 
spesielle former for adferd i en gruppe av 
organismer (Se: Social facilitation). 
 
CONTAGIOUS: (1) Smittsom, smittefarlig, det å 
kunne spre seg fra en infisert organisme til en 
annen organisme, typisk gjennom direkte kontakt 
(communicable); (2) Det å bli spredt og å kunne 
påvirke andre.   
 
CONTAGIOUS ABORTION: Se: Brucellosis. 
 
CONTAGIOUS DISEASE: (1) Infeksiøs, kontag-
iøs, smittsom sykdom (infectious disease); (2) 
Enhver smittsom sykdom som normalt overføres 
gjennom direkte fysisk kontakt mellom et infisert 
og et ikke-infisert individ, som for f.eks. veneriske 
sykdommer. 
 
CONTAGIOUS DISTRIBUTION (Aggregated 
distribution, Clumped distribution, Overdis-
persed distribution, Superdispersed distri-
bution): Klumpet fordeling, et fordelingsmønster 
hvor parasittene (vertene, verdiene, observa-
sjonene) er mer aggregert, klumpet fordelt 
(variansen er større enn gjennomsnittet), enn i en 
tilfeldig fordeling av organismene. Fordelingen 
indikerer at tilstedeværelsen av ett individ øker 
sannsynligheten for at et annet befinner seg i 
nærheten. Makroparasitter er uten unntak 
aggregert i vertspopulasjonene, hvor flertallet av 
vertene har lite eller ingen parasitter mens noen 
få verter har høye parasittinfeksjoner. Fordel-
ingen beskrives ofte empirisk ved hjelp av en 
negativ binomisk fordeling. Se: Random distri-
bution og Uniform distribution. 
 
CONTAGIOUS PUSTULAR DERMATITIS: Se: 
ORF. 
 
CONTAGIUM: Smittestoff, den forårsakende 
agens til en smittsom sykdom, slik som et smitte-
farlig virus.  
 
CONTAINMENT: Innen genetikk, forsikringene 
som foretas for å forhindre replikasjoner av 
produktene etter rekombinant-DNA teknologi 
utenfor laboratoriet. Biologisk sett dreier det seg 
om å bruke verter og vektorer for kloning som 
gjør de rekombinante produktene mindre i stand 
til å overleve og multiplikere utenfor laboratoriet. 
Fysisk sett dreier det seg om å bruke spesielle 
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laboratorier som forhindrer at produktene fra 
denne DNA-teknologien «rømmer» fra stedet. 
 
CONTAMINANT: Forurensende stoff, forurens-
ning; giftig stoff som gjør noe urent.  
 
CONTAMINATE: Besmitte, søle til, forurense; 
utsette noe for eller forurense noe med en giftig 
eller forurensende substans.  
 
CONTAMINATION: Forurensning, kontamina-
sjon, kontaminering, besmittelse; forurense eller 
forgifte gjennom å introdusere en uønsket agens 
(toksin, pest, patogen, kontaminant) på overflaten 
til en levende organisme, dødt objekt (gjenstand), 
eller i en prøve eller kultur. Hvis en snakker om 
kontaminert vann, tenker en spesielt på vann 
som er forurenset med radioaktivt materiale, og 
spesielt hvis det da ikke kan benyttes til noe 
tiltenkt formål.  
 
CONTAMINATIVE INFECTION: Infeksjon som 
skyldes inntak av mat (eller noe annet) som er 
kontaminert (forurenset) med patogener. 
 
CONTEMPORARY: (1) Samtidig, dalevende, 
datidig; jevnaldrende; det å leve eller foregå på 
samme tid; (2) Vår tids, nålevende, moderne; det 
å høre til eller foregå i nåtiden, nåtids- (Se: 
Contemporaneous). 
 
CONTEMPT: Forakt, følelsen at en person eller 
ting er verdiløs, ikke krever oppmerksomhet, ikke 
bør komme i betraktning. 
 
CONTEND: (1) Stride, slåss, kjempe for (å over-
vinne); (2) Forfekte, påstå, hevde, holde på. 
  
CONTENT: (1) Tilfreds, tilfredshet; tilfreds-
stillelse, tilfredsstille; (2) (Rom)innhold, volum, 
areal, den relative mengde av noe. 
 
CONTEXT: Sammenheng, bakgrunn, ramme, 
kontekst; omstendighetene som medfører en 
hendelse, påstand eller idé, og de betingelsene 
som kreves for at det skal kunne bli fullt ut 
forstått.  
 
CONTIG: Contig, et sett av overlappende DNA 
segmenter eller fysiske segmenter (fragmenter) 
som sammen representerer en konsensusregion 
av DNA (region i et spesielt kromosom). I bottom-

up sequencing refererer contig til overlappende 
sekvensdata, i top-down sequencing represen-
terer contig til overlappende kloner som danner 
et fysisk kart over genomet som benyttes til 
rettledning ved sekvensering og arrangering av 
sekvensene. Informasjonen er viktig for vurd-
eringen av bruk av sekvensavhengige enzymer 
slik som RNA polymerase. Et contig kart (contig 
map) viser til den relative orden de overlappende 
klonene har i en contig. 
 
CONTIGUITY: (1) Kontinuitet, tilstanden å grense 
til noe, være i nærkontakt; berøre hverandre uten 
å henge sammen; (2) Den sekvensielle nærhet 
mellom en stimulus og en respons som medfører 
at man føler de hører sammen.  
 
CONTIGUOUS: Som er tilgrensende, tilstøtende, 
nærliggende, sammenhengende; som har gren-
ser som berører hverandre, men utbredelser som 
ikke overlapper. 
 
CONTINENCE: (1) Måtehold, avholdenhet, selv-
beherskelse, selvkontroll; (2) Det å kunne holde 
tilbake kroppsfunksjoner. Incontinence, mangel 
på kontroll over urineringen eller avføringen, eller 
uten selvkontroll.  
 
CONTINENT: Kontinent, verdensdel, fastland, én 
av de sju store landmassene på jordens overflate 
som reiser seg relativt raskt opp fra dyphavet. De 
sju omfatter: Asia, Afrika, Nord-Amerika, Sør-
Amerika, Australia, Europa og Antarktisk. De ytre 
grenser av kontinentene kan være under vann og 
utgjøre en såkalt kontinentalhylle. Kontinentene 
utgjør ca. 1/3 av jordoverflaten, med hoved-
mengden lokalisert på den nordlige halvkule. Se: 
Continental. 
 
CONTINENTAL: (1) Utlending, kontinental, fra 
kontinentet; (2) Continental climate, det konti-
nentale klima; de klimatiske betingelser som 
råder i de indre regionene av et kontinent. 
Kontinentale luftmasser er vanligvis luftmasser 
med lav fuktighet dannet over de indre deler av 
kontinentene der høytrykk ofte dominerer. 
Kontinentalt klima beskriver et klima i det indre av 
kontinentene i motsetning til havklima eller et mer 
maritimt klima, og er ofte karakterisert med lite 
nedbør og da mest om sommeren, og store 
sesongmessige temperaturvariasjoner med 
generelt varme somre og kalde vintre. Con-
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tinental islands, kontinentale øyer, geografisk 
nære og geologisk relaterte øyer til et kontinent 
de tidligere har vært en del av, f.eks. UK og Sri 
Lanka. Det er i motsetning til oseaniske øyer som 
er geografisk isolerte fra kontinentene og som 
hever seg opp direkte fra dyphavene. Se: 
Continent og Continental climate. 
 
CONTINENTAL CLIMATE: Kontinentalt klima, 
klima der forskjellen mellom sommer og vinter-
temperatur er større enn gjennomsnittsfor-
skjellen for den aktuelle breddegraden noe som 
skyldes avstanden fra havet eller sjøen. 
 
CONTINENTAL CRUST: Den kontinentale jord-
skorpe, jordskorpen som inkluderer både konti-
nentene og kontinentalhyllene. Crust, den harde 
jordskorpen, solide jordoverflaten som er formet 
av magma (magmatisk sten) senere modifisert 
gjennom meteornedslag, erosjoner, vulkanisme 
og sedimentasjon, og som adskiller seg fra den 
underliggende mantel gjennom sine kjemiske 
sammensetninger. Se: Crust of the earth og 
Mantle of the earth.   
 
CONTINENTAL DRIFT (Displacement theory): 
Kontinentaldrift, teorien om den relative beveg-
else av kontinentene over jordoverflaten; 
kontinentene beveger seg kontinuerlig over 
jordoverflaten på grunn av svakheter i jord-
skorpen i havområdene. De kontinentale land-
massene som de ser ut i dag, er derfor resultatet 
av en oppsplitting av et tidligere større kontinent 
(Se: Pangaea) som først ble oppsplittet i to 
superkontinenter (Se: Gondwana(land) og Laur-
asia). Disse ble oppsplittet videre og de enkelte 
delene har beveget seg uavhengig av hverandre 
til sin nåværende posisjon for ca. 225 millioner år 
siden. Det er antatt å ha skjedd flere opp-
splittinger gjennom jordens geologiske utvikling; 
kontinentenes bevegelser som pågår mens dette 
skrives, kan man også forklare ut fra denne 
såkalte platetektonikk. Se: Plate tectonics. 
 
CONTINENTAL ICE-SHEET: Kontinentalt is-
dekke, en ismasse som dekker alt underliggende 
terreng og i så stort omfang i en del tilfeller at det 
kan dekke et helt kontinent, som i Antarktisk og 
Grønland. Under Pleistocen dekket flere konti-
nentale ismasser store deler av Europa og Nord-
Amerika. Se: Pleistocene. 
 

CONTINENTAL ISLAND: Kontinental øy, øy som 
ligger på kontinentalhyllen til et kontinent, dvs. er 
nær og geologisk relatert til en kontinental land-
masse og dannet gjennom adskillelse fra denne 
landmassen. Eksempler er Grønland, New-
foundland, Borneo, Java, Sumatra, Taiwan, 
England, Irland, Sicilia, Barbados og Trinidad. 
Se: Continental og Oceanic island. 
 
CONTINENTAL MARGIN (Continental terrace): 
Kontinental terrassen, havområdene fra konti-
nentenes kystlinje med kontinentalhyllen og kon-
tinentalskråningen, ned til dyphavsplatået (abys-
sal plain; ca. 2 000 meters dyp). Se: Continental 
shelf. 
 
CONTINENTAL PLATFORM: Se: Continental 
shelf. 
 
CONTINENTAL RISING: Kontinental stigningen, 
den svakt skrånende sjøbunnen under konti-
nentalskråningen (Se: Continental slope) som går 
ned til dyphavsplatået (Se: Abyssal plain) og som 
har en gjennomsnittlig helning på rundt 1o (utgjør 
en del av kontinental terrassen (Se: Continental 
margin). Se: Marine depth zones.  
 
CONTINENTAL SEA (Epeiric sea, Epiconti-
nentals sea): Kontinental sjø, de delvis inne-
lukkete sjøene som har forbindelse med havet, 
men som ligger omgitt av et kontinent eller 
kontinentalhylle, f.eks. Svartehavet, Det Baltiske 
hav og Hudson Bay. 
 
CONTINENTAL SHELF: Kontinentalhyllen, det 
relativt grunne havområdet rundt en stor land-
masse der sjøen er relativ grunn sammenlignet 
med det åpne hav. Kontinentalhyllen skrår ned 
(gradient 1 - 6o) fra kontinentenes kystlinje til ca. 
200 m dyp der kontinentalskråningen begynner; 
gjennomsnittsdybden er ca. 130 m (er en del av 
kontinental terrassen, Se: Continental margin). 
Kontinentalhyllen er dannet gjennom en over-
svømmelse av deler av kontinentet slik at 
strukturelt sett er kontinentalhyllen lik kontinentet, 
men med sedimentære avleiringer på toppen. 
Mange av disse avleiringene har klare spor etter 
tidligere erosjoner fra den tid da de var tørt land. 
Kontinentalhyller som ikke finnes langs alle 
kyster, utgjør ca. 7,6 % av havbunnen og repre-
senterer meget viktige fiskeområder. Kontinental-
hyllen er geologisk sett en del av kontinentet 



 

350 

(kontinentmassen); kontinentalplattformen (conti-
nental platform) omfatter både kontinentet og 
kontinentalhyllen (men ikke kontinentalskrån-
ingen (Se: Continental slope)).  Se: Continent. 
 
CONTINENTAL SLOPE: Kontinentalskråningen, 
den kontinuerlig skrånende del (gjennomsnittlig 
gradient ca. 4o nær de øvre områdene, 
maksimum ca. 20o) av kontinental terrassen som 
løper fra ytterkanten av kontinentalhyllen ned til 
begynnelsen på den svakt skrånende delen som 
går ned til dyphavsplatået, den abyssale sonen. 
Kontinentalskråningen utgjør ca. 8,5 % av 
havbunnen og har en lengde på ca. 300 000 km, 
og kan være gjennomskåret av dype daler, og er 
dekket av sedimenter og eventuelle rester etter 
voldsomme undersjøeiske ras. Se: Continental 
shelf. 
 
CONTINGENCY: (1) Tilfeldighet, mulighet, even-
tualitet, tilfeldig omstendighet; hendelse som er 
mulig, men ikke kan forutsies (predikeres) med 
sikkerhet; (2) Innen statistikk (contingency table, 
two-way table), tabell som viser observerte data 
klassifisert i henhold til to variabler, der rader 
indikerer den ene variabelen og kolonner den 
andre variabelen, og som benyttes for å studere 
og teste korrelasjonen mellom variabler; (3) 
Innen etologi, romlig eller tidsmessig simultane, 
sekvensielle assosiasjoner. 
 
CONTINGENT SYMBIOSIS: Tilfeldig symbiose, 
en symbiose der en art tilfeldig tar tatt tilflukt i 
eller på en annen art og da kun for ly. 
 
CONTINUAL: (1) Uavbrutt, bestandig, stadig, 
uopphørlig, som fortsetter uendelig i tid uten 
forstyrrelse eller opphold (steady); (2) Opprer 
regulært, jevnt og stabilt, i hurtig rekkefølge; 
sekvens der samme hendelse gjentas hyppig 
uten avbrytelser, pauser.   
 
CONTINUAL PARASITISM: Infeksjon med en 
parasitt som ikke har spesialiserte, frittlevende 
stadier, f.eks. gyrodactylose og trikinose. 
 
CONTINUOUS VARIATION (Continuous distri-
bution, Quantitative inheritance, Quantitative 
variation): Kontinuerlig variasjon, refererer til 
den kontinuerlige variasjonen som man kan 
observere i diverse karakterer i en populasjon. 
En kontinuerlig variabel (continuous variable) er i 

prinsipp en variabel som kan ha en hvilken som 
helst verdi innen sitt område, f.eks. volum eller 
temperatur. Innen en art refererer en kontinuerlig 
variasjon til en fenotypisk karakteristikk som viser 
variasjon som ikke kan klassifiseres i to eller flere 
(klart) adskilte grupper eller klasser. Gradasjonen 
av de små forskjellene i karakteren kan imidlertid 
i ytterpunktene vise relativt store forskjeller. 
Kontinuerlig fenotypisk variasjon forekommer 
særlig hos karakterer som kontrolleres av mange 
gener (polygen arv); eksempler er kroppsvekt, 
høyde, fot størrelse, form og reproduksjonsrate. 
Se: Discontinuous variation, Discrete variable og 
Quantitative inheritance. 
 
CONTINUUM: Kontinuum, et sammenhengende 
hele, gradvis overgang; en kontinuerlig rekke av 
verdier mellom to eller flere ekstremer (ytter-
punkter), eller en kontinuerlig serie av kompo-
nenter som sammen danner et eller annet 
referansesystem.  
 
CONTORTED: Forvridd; presset ut av form eller 
plassering. 
 
CONTOUR: (1) Kontur, omriss, spesielt et omriss 
som er buktet eller irregulært (shape); (2) Den 
generelle form eller struktur av noe (char-
acteristics); (3) Høydekote, en linje som sam-
menknytter punkter på et kart som har samme 
høyde over eller under et gitt nivå. 
 
CONTRA-: Prefiks som betyr motsatt, mot-, 
kontra-, imot-. 
 
CONTRACEPTION: Fødselskontroll, prevensjon, 
svangerskapsforebyggelse gjennom i prinsippet 
enten å stoppe selve eggproduksjonen, holde 
spermier borte fra eggene eller forhindre at 
befruktede egg fester seg til veggen i livmoren 
(uterus).  Omfatter rundt 15 forskjellige metoder. 
 
CONTRACEPTIVE: (1) Forhindre befruktning, 
graviditet; (2) Befruktningshindrende middel, 
preventivmiddel; f.eks. et kondom som også 
beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner.  
 
CONTRACT: Å dra sammen, redusere i stør-
relse, skrumpe. 
 
CONTRACTILE: Kontraktil, istand til å bli mindre, 
kortere. Kontraktile vakuoler (contractile vacuole) 
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er organeller (særlig i encellede ferskvanns-
organismer) med funksjon å fjerne overskudd av 
vann fra cellen. Cellen absorberer vann gjennom 
osmose, vokser så for deretter og sammen-
trekkes (kontrakteres) ved hjelp av mikrotubuler 
(microtubules) som medfører utskilling av vannet 
for regulering av cellens osmotiske balanse. 
 
CONTRACTILITY: Kompressibilitet, evnen mus-
kelfibre har til å trekke seg sammen.  
 
CONTRACTION HYPOTHESIS: Innen geologi, 
kontraksjonshypotesen, hypotesen som forklarer 
fjellkjededannelsene som et resultat av at jordens 
indre ble avkjølt og dermed minket i størrelse, 
noe som medførte fjellkjededannelser i jord-
overflaten. 
 
CONTRADICTION: (1) Kontradiksjon, motsig-
else, uforenlighet, uoverensstemmelse, kombi-
nasjon av utsagn eller ideer som er i motsetning 
til hverandre (discrepancy, incongruity, incon-
sistency); (2) Det å bli motsagt, innvending, 
dementi, uttalelse som er motsatt en allerede 
hevdet påstand.  
 
CONTRALATERAL: Det å befinne seg på 
motsatt side. Se: Ipsilateral. 
 
CONTRANATANT: Svømme, bevege seg; mig-
rere mot strømmen. Se: Denatant. 
 
CONTRAST: (1) Kontrast, noe som er meget 
forskjellig fra noe annet; person eller ting som har 
markert forskjellige kvaliteter enn noe annet som 
forekommer i nær forening; (2) Markert ulikhet 
eller forskjell mellom enheter som sammen-
lignes; (3) Grad av forskjell mellom lyseste og 
mørkeste parti i et bilde, TV-bilde, fotografi eller 
et eller annet  objekt; (4) En forsterkning av 
kontrasten, lys- eller klarheten, ved å kombinere 
eller sette forskjelige farger eller teksturer ved 
siden av hverandre. 
 
CONTROL: (1) Kontroll, et kontrollsystem er et 
prosess-respons system der man kontrollerer 
(styrer) en nøkkelfaktor for å få systemet til å 
utføre det ønskede; (2) Innen epidemiologi, 
kontrollere, bekjempe, det å holde prevalensen 
og infeksjonsintensiteten til en infeksiøs 
sykdomsorganisme  innen akseptable grenser; 
(3) Kontroll, et spesielt oppsett i en eksperi-

mentell prosdyre som utgjør et oppsett eksakt likt 
et annet oppsett bortsett fra det som skal 
spesifikt testes (i det andre oppsettet). Det å 
utføre samtidige kontrolleksperimenter er viktige 
ved eksperimentelle undersøkelser for gjennom 
isolasjon av den spesifikke faktoren som testes, 
vil man av resultatet kunne se om den virkelig er 
ansvarlig i henhold til hypotesen som er fremsatt. 
Med andre ord, en kontroll er et identisk, parallelt 
eksperiment, en standard (standardmål), som et 
annet eksperimentelt resultat testes mot og der 
resultatene behandles statistisk for test av 
signifikans. For undersøkelse av effekten av 
medisiner eller giftstoffer, omfatter et kontroll-
eksperiment et ufarlig medikament (placebo) gitt 
samtidig med det som skal testes; (4) 
Kontrollprosessene som gjør at vev, organismer, 
populasjoner eller økosystemer er rimelig 
balanserte og stabile. Kontroll av en organismes 
indre miljø, kalles homeostase. Se: Eradication. 
 
CONTROL GENE (Controlling gene): Kontroll 
gen, ethvert gen som regulerer gen uttrykk; et 
gen som kontrollerer tiden og raten som 
nærliggende strukturelle gener blir transkribert til 
mRNA. Gen regulering er en essensiell funksjon 
hos både virus, prokaryoter og eukaryoter da den 
øker en organismes allsidighet og tilpasnings-
dyktighet gjennom å tillate en celle å uttrykke 
proteiner når det er et spesielt behov for dem. 
Se: Transcription og mRNA. 
 
CONTROL MECHANISM: Kontroll mekanisme, 
enhver mekanisme som regulerer en biologisk 
prosess eller hjelper til med å opprettholde det 
indre miljøet i en organisme. Se: Feedback og 
Homeostasis. 
 
CONTROLLER NODE: Innen genetikk, genetisk 
reguleringsenhet som består av et sett av 
regulatorer, effektorer og reseptorer, som er 
lokalisert i nærheten av det gen som kontrolleres. 
Disse kontroll nodene er involvert i kontroll av 
transkripsjonen av et gitt gen og dets transkript. 
 
CONTUSION: Kvestelse, støt, kontusjon; mis-
farging av hud på grunn av slag, ofte etterfulgt av 
hevelse. Huden er hel, men blodårer under er 
ødelagte slik at huden blir blåsvart. 
 
CONVALESCE (Recuperation): Friskne til, være 
på bedringens vei, det å komme seg fra en 
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sykdom eller medisinsk behandling, Rekon-
valesent, person i bedring etter sykdom eller 
medisinsk behandling.  
 
CONUS: Enhver kjegle-formet struktur. 
 
CONVECTION: (1) Overføring, ledning; (2) Innen 
genetikk, gen overførsel, DNA introdusert i 
eukaryotiske celler der det stabilt etableres i et 
DNA med høy molekylvekt (Se: Transfection og 
Cell transformation); (3) Innen meteorologi, 
konveksjon, varmeoverførsel via massebeveg-
else av luft (eller vanndamp) der oppvarmet 
energirik luft beveger seg bort fra en varmekilde. 
Konveksjon fra en varm overflate som f.eks. varm 
jord, skjer ved at oppvarmet luft ekspanderer, blir 
mindre tett og dermed lettere og stiger opp; 
oppdriftskreftene skyldes tetthetsforskjeller. Luft-
massene som stiger opp, erstattes av ned-
adgående kjøligere luft som deretter kan 
oppvarmes. Sirkulasjonen kalles konveksjon 
(convection cell). Bevegelsen av molekylene i 
luften (eller i vanndampen), kalles konveksjons-
strømninger; (4) Innen fysikk/kjemi, konveksjon, 
en måte varme overføres innen en væske; en 
prosess der varme overføres fra en del av en 
væske til en annen del gjennom bevegelse av 
væsken selv. Ved naturlig eller fri konveksjon, er 
drivkraften tyngdekraften som resultat av for-
andringer i tettheten i det oppvarmede området i 
forhold til det ikke-oppvarmede området, som i en 
varmetank (tilsvarer konveksjonsstrømmene i 
luft). Tvunget konveksjon viser til overføringer av 
varm væske ved hjelp av en eller annen ytre 
agens, som pumper eller vifter (Se: Heat). 
 
CONVECTIVE RAIN: Regn dannet pga. av sol-
innstrålingen som medfører oppvarming av 
bakken med påfølgende oppadstigende luft 
(konveksjonsstrømmer); ettersom luften stiger 
opp, avkjøles den slik at luftens vanndamp 
kondenseres til skyer som igjen kan medføre 
regn (convective rain). Se: Convection, Frontal 
cyclonic rain og Orographic rain. 
 
CONVENTION: (1) Regel, måten noe utføres på, 
spesielt med tanke på en viss aktivitet eller 
fagområde; (2) Overenskomst, enigheten mellom 
land innen et gitt felt, og ofte mindre formelt enn 
en traktat (treaty); (3) Kongress, forsamling, 
møte, stevne, sammenkomst, større konferanse 
innen et fagområde; (4) Forsamling, sam-

menkomst, møte organisert for å behandle en 
spesiell sak; (5) Skikk og bruk, måten noe 
normalt utføres på; adferd betraktet av de fleste 
som akseptabel eller høflig. 
 
CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF 
SALMON IN THE NORTH ATLANTIC OCEAN 
(North Atlantic Salmon Conservation Organi-
zation, NASCO): Den nordatlantiske laksevern-
konvensjon (NASCO) (fra 1983) for bevaring, 
vern, gjenoppbygging, forøkelse og rasjonell 
forvaltning av laksebestandene i det nordlige 
Atlanterhav. NASCO har følgende medlemmer: 
Canada, Danmark (på vegne av Grønland og 
Færøyene), EU, Norge, Russland og USA.  
 
CONVENTION OF WETLANDS OF INTER-
NATIONAL IMPORTANCE (The Convention on 
Wetlands of International Importance): 
Ramsarkonvensjonen, våtmarkskonvensjonen, 
en global avtale om vern av våtmarker som 
leveområder for fauna og flora og som 
naturressurs for mennesket (ratifisert av Norge i 
1974). Ramsarkonvensjonens liste omfatter 
(2017) 2292 områder av internasjonal betydning 
(ca. 2,2 millioner kvadratkilometer). Norge har 
utpekt 63 våtmarksystemer (ca. 1 200 kvad-
ratkilimeter) til Ramsarlisten der ni er på Sval-
bard; samtlige er vernet i medhold til natur-
vernloven eller svalbardmiljøloven.  
 
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN 
ENDANGERED SPECIES (OF WILD FAUNA 
AND FLORA) (CITES): Washington-konven-
sjonen, konvensjonen om internasjonal handel 
med truede plante- og dyrearter (fra 1975). 
Artslisten omfatter en oversikt over dyre- og 
plantearter som er underlagt restriksjoner og 
derfor ikke kan transporteres fritt til eller ut av 
Norge. Totalt omfatter cites ca. 5 000 dyrearter 
og ca. 28 000 plantearter veden over. CITES 
beskytter kun ville dyr og planter som er gjen-
stand for internasjonal handel i et omfang som 
gjør overvåking og regulering nødvendig. Truede 
arter som ikke er utsatt for handel, omfattes ikke i 
CITES. På konvensjonens liste står blant annet 
ulv, oter, havørn og jaktfalk, dessuten flere hvaler 
og orkidéer. 
 
CONVENTION ON THE CONSERVATION OF 
EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL 
HABITATS: Bernkonvensjonen, konvensjonen 
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om vern av europeiske arter av dyr og planter og 
deres naturlige leveområder (fra 1979). Bern-
konvensjonen var den første internasjonale 
traktaten for å beskytte både arter og habitater og 
for å bringe land sammen for å utforme avtaler 
om bevaring av naturen (nature conversation). 
Femti land og EU har undertegnet traktaten.   
 
CONVENTION ON THE CONSERVATION OF 
MIGRATORY SPECIES OF WILD ANIMALS 
(CMS): Bonnkonvensjonen, konvensjonen om 
vern av trekkende dyrearter (fra 1979), en 
konvensjon som bringer sammen landene der 
migrerende dyrearter passerer og som legger 
grunnlaget for en internasjonal koordinering av 
arbeidet for å bevare artene over hele deres 
trekkområde.  Norge var med fra 1985 av. 
 
CONVENTION CONCERNING THE PROTECT-
ION OF THE WORLD CULTURAL AND NAT-
URAL HERITAGE (The world heritage con-
vention).  Konvensjonen om bevarelse og vern 
av verdens kultur- og naturarv (fra 1972). 
Konvensjonen har som oppgave å beskytte både 
kultur- og naturarven som er under økende 
trussel om tap og ødeleggelse ikke bare basert 
på naturlig forringelse, men også på grunn av de 
enorme økende krav om økonomisk utvikling 
med de følger det har for den globale natur- og 
kulturarven.   
 
CONVERGE: Konvergere, nærme seg, løpe 
sammen, samle seg.  
 
CONVERGENCE: (1) Innen morfologi, kon-
vergens, tilegnelsen av de samme biologiske 
karaktertrekk i urelaterte organismer; enhver 
likhet mellom organismer som ikke reflekterer 
evolusjonære relasjoner. Likhetene har oppstått 
uavhengig i organismene, dvs. de er analoge 
(Se: Analogy) og ikke homologe (Se: Homology).  
Eksempler er vingene hos fugl, insekter og 
flaggermus og øyet hos virveldyr, blekksprut, 
insekter og maneter; (2) Innen biogeografi, 
likheter som har oppstått uavhengig av hverandre 
i organismer som ikke er nært genetisk relaterte; 
den økende grad av likhet som kan observeres 
hos forskjellige arter som i utgangspunktet er 
forskjellig, men som utvikler seg slik at deres 
livsstil (økologi) blir mer lik hverandre (Se: 
Convergent evolution); (3) Innen meteorologi, en 
form for horisontale luftbevegelser der den 

innkommende luftmassen er større enn den 
utgående, men det øker ikke luftrykket da det 
ikke dannes vertikale luftstrømmer; (4) Innen 
oseanografi, et havområde der overflatevann fra 
to forskjellige områder møtes og der det tyngre 
vannet som vanligvis har forskjellig saltholdighet 
(og/eller temperatur), synker under det lettere 
vannet; fenomenet kan bl.a. observeres ved 
polene (Se: Divergence).  
 
CONVERGENT: (1) Konvergent, tendensen å 
nærme seg; (2) Organismer som har like 
karakterer eller karaktertrekk.  
 
CONVERGENT EVOLUTION (Convergent ada-
ption, Evolutionary convergence): Konvergent 
evolusjon, uavhengig evolusjonær utvikling av 
tilsvarende fenotyper (morfologiske eller funk-
sjonelle analoge likheter) hos genetisk urelaterte 
organismer pga. lignende eller identiske selek-
sjonstrykk. Ved konvergent evolusjon blir 
genetisk ulike organismer tilpasset like miljø-
betingelser (tilsvarende nisjer), samme livsstil. 
Det er mange eksempler på at utviklingen i løpet 
evolusjonen har medført strukturelle (f.eks. ytre 
morfologi) eller funksjonelle (f.eks. økologiske og 
fysiologiske) likheter i to eller flere genetisk 
urelaterte arter eller fylogenetiske utviklingslinjer. 
Slike likheter er uavhengige og ikke homologe, 
men som nevnt, analoge. En konvergent 
evolusjon skyldes med andre ord et tilsvarende 
seleksjonstrykk hos genetisk forskjellige 
organismer som lever i samme type habitat og 
har samme livsstil. Eksempler er vingene til fugl 
og flaggermus, og likhetene utviklet mellom 
placentale pattedyr og pungdyrene. Se: Adaptive 
radiation, Convergence, Evolution, Iterative 
evolution, Parallel evolution og Syntechny. 
 
CONVERSION: (1) Forvandling, omlegging, 
overgang fra en bruksform til en annen form for 
bruk; (2) Handlingen eller tilstanden av å ha blitt 
omdannet, omformet eller forvandlet; (3) Innen 
religon, konvertering, overgang fra en religion, tro 
eller overbevisning  til en annen; (3) Innen fysikk, 
ombytting, omdannelsen av en kvantitativ verdi 
som skyldes overgang fra en måleenhet til en 
annen; (4) Innen psykiatri, manifestasjonen av 
mentale forstyrrelser som fysisk lidelse eller 
sykdom; utviklingen av fysiske symptomer 
(paralyse og sansemessig svikt) som respons på 
stress, konflikter eller trauma; (5) Innen genetikk, 
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gen konversjon, en prosess hvor et allel i et gen, 
tapes og erstattes med det andre allelet under 
rekombinasjonen (Se: Gene conversion); (6) 
Utvekslingen av en type valuta med en annen. 
 
CONVERTANT: Innen genetikk, produktet av en 
gen konversjon. Se: Gene conversion. 
 
CONVERTOGENIC: Innen genetikk, agenser 
som er i stand til å indusere gen konversjoner. 
Se: Gene conversion. 
 
CONVEX: Konveks, utbuet, som danner en rund 
overflate slik at gjenstanden, f.eks. en linse, er 
tykkere i sentrum. Se: Concave. 
 
CONVEXUS: Hvelvet, buet. 
 
CONVIVIUM: (1) Leve sammen; (2) Fest, ban-
kett; (3) Convivium, en gruppe genotyper innen 
én commiscuum som er geografisk isolert fra 
andre slike grupper. Se: Commiscuum. 
 
CONVOLUTED (Convolute): Sterkt vindet eller 
snodd, foldet, sammenrullet. Convolute, rullet, 
snodd eller foldet rundt seg selv. 
 
CONVOLVULUS: (1) Vindel, tvinnet; (2) Plante-
slekten Convolvulus.   
 
COO: Kurre, kurring. 
 
COOL: (1) Kjølig, sval, moderat kaldt, hverken 
varmt eller særlig kaldt (fresh); (2) Kjøle, svale, 
kjølne, som letter eller lindrer ubehagelig varme 
(cool breeze); (3) Rolig, følelseskald, kaldblodig; 
med selvkontroll; (4) Likegyldig, likegyldighet, 
som mangler glød eller vennlighet; uvennelig, 
uresponsiv, med motvilje eller uvilje; (5) Relatert 
til eller karakteristisk for farger som gir følelse av 
kjølighet, kulde og ro; (6) Akseptabelt, tilfreds-
stillende, utmerket, storartet (excellent); som er i 
tråd med de seneste trender eller utviklinger 
(fashionable, hip).   
 
COOMB: Dyp, trang dal. 
 
COOP: (1) Hønsebur, hønsekorg; (2) Sperre 
inne, sette i bur; (3) Teine. 
 
CO-OPERATE: Medvirke, samvirke. 
 

CO-OPERATION: Kooperasjon, medvirkning, 
samarbeid, medarbeiderskap, organisert sam-
arbeid til gjensidig støtte mellom to eller flere 
medlemmer av samme art (intraspesifikt 
samarbeid) eller mellom forskjellige arter (inter-
spesifikt samarbeid). Kooperatør er et medlem i 
et slikt samvirke. Interspesifikt samarbeid er en 
løsere assosiasjon enn mutualisme. Se: Altruism 
og Mutualism. 
 
COOLANT: Kjølevæske, gass, vann eller flyt-
ende metall som sirkulerer i et system og som 
brukes til å redusere temperaturen i systemet 
gjennom å lede bort varme. 
 
COOLIDGE EFFECT: Fenomenet at en ny 
partner kan stimulere hannen til økt seksuell 
aktivitet. Hvis en hann kopulerer med en hunn til 
all seksuell interesse er borte, kan en ny hunn 
stimulere til fortsatt kopulasjon. Dette maksimerer 
hannens individuelle fitness etter at en kopula-
sjon med en gitt hunn har ledet til befruktning, 
men det kan også skyldes kun nyhetens 
interesse da samme hunn i nye omgivelser kan 
lede til samme økte seksuelle aktivitet. Feno-
menet er vanlig hos en rekke pattedyr og fisk. Se: 
Fitness. 
 
COOLING WATER: Kjølevann, vann som 
benyttes for å fjerne overskuddsvarmen fra en en 
eller annen prosess eller del av et utstyr. Vannet 
kan benyttes direkte eller indirekte ved hjelp av 
en varmeveksler. Utslipp av kjølevann kan 
medføre uønsket temperaturstigning i en 
resipient. 
 
COOMASSIE BRILLIANT BLUE: Sensitivt 
fargestoff for proteiner der den røde formen 
(anionet) av fargen blir blå når den bindes til 
aminogruppene i proteinet. 
 
COOPERATION: Samvirke, samarbeid, med-
virkning; hos mennesket og dyr, en gjensidig 
fordelaktig adferd som omfatter flere individer. Et 
slikt samvirke innbefatter altruisme; forekommer 
samarbeidet mellom ulike arter er samarbeidet et 
symbiotisk fenomen. Se: Symbiosis. 
 
COOPERATIVE BREEDING: Enhver situasjon 
hvor flere enn to voksne tar seg av et avkom. 
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CO-ORDINATE: (1) Sideordnet, jamstilt; (2) 
Innen taksonomi, av lik nomenklaturisk status. 
Se: Nomenclature. 
 
CO-ORDINATION: Koordinering, etableringen av 
en harmonisk interaksjon mellom de forskjellige 
delene eller prosessene i en organisme. 
 
COORDINATES: Innen statistikk, koordinater, 
tallene som lokaliserer posisjonen til en variabel i 
rommet. I et tredimensjonalt rom brukes vanligvis 
de tre kartesiske fikserte referansekoordinatene 
x, y og z (med vinkelrette akser som alle går 
gjennom punktet O (origo), dvs. xo, yo og zo) for 
å lokalisere et gitt punkt P. Punktet P relativt til 
disse tre aksene, er gitt med den loddrette 
(perpendikulære) avstanden P har fra de tre 
koordinatplanene xoz, yox og zoy. Disse tre 
distansene (x, y, z) er koordinatene til P. (Det 
finnes også to andre koordinatsystemer: (a) 
sylindriske polare koordinater og (b) sfæriske 
polare koordinater.) 
 
COOT: (1) Sothøne (Fulica atra) i familien 
riksefugler (Rallidae); sothønene deles inn i fire 
underarter. I Norge finnes sothøna som hekke-
fugl i Oslofjorden og sørover til Rogaland; (2) 
Narr. 
 
COPAL: Kopal, sort harpiks (resin) produsert av 
visse tropiske tre. Mange fossile insekter har blitt 
funnet innlemmet i kopal, der de til og med har 
bibeholdt fargen og enhver liten kroppslig detalj, 
selv i vingene og i øyet. 
 
COPARASITISM: Parasittisme i en vert av mer 
enn én parasitt. 
 
COPEPODID: Copepoditt, juvenilt larvestadium 
som etterfølger nauplius stadiet hos copepoder 
og som kan svømme med funksjonelle ben, de er 
ofte ganske like det voksne stadium. Omfatter 
vanligvis fem stadier etter de seks nauplius 
stadiene hos copepodene. 
 
COPE'S RULE: Copes regel, generalisering som 
sier at det er en fylogenetisk trend med økende 
kroppsstørrelse innen en evolusjonær serie av 
organismer hos mange dyregrupper (inkludert 
pattedyr, krypdyr, leddyr og bløtdyr). 
 

COPIA ELEMENT: Innen genetikk, en klasse 
flyttbare DNA sekvenser (i Drosophila) som har 
stor likhet med retrovirus hos vertebrater. 
 
COPIOTROPH: Kopiotrof, enhver organisme 
som kun kan vokse i nærvær av meget høye 
næringskonsentrasjoner. 
 
COPIOUS: Som er rik, rikelig, i overflod; tallrikt i 
mengde eller kvantitet.    
 
COPPER: Kobberkjel, kobbermynt, forkobre, 
kobber (Cu), rød-brunt grunnstoff, mineral, med 
atomnummer 29, atommasse (u) 63,55, smelte-
punkt 1 083,4oC og kokepunkt 2 582oC. Kobber 
har blitt utvunnet i tusener av år. Metallet er 
smidig, smibart, seigt og strekkbart, og en god 
leder for varme og elektrisitet. Kobber brukes til å 
lage elektriske kabler og ledninger. I legeringer 
brukes kobber mye sammen med sink (gir 
messing) eller tinn (gir bronse). Vann angriper 
ikke kobber, men i luft dannes et karakteristisk 
grønt overflatelag (gir patina). Kobber finnes i 
isolerte lommer i berget i enkelte områder i 
verden, og i forskjellige mineraler (f.eks. Cu2O). 
Kobber er en essensiell bestanddel i levende 
organismer og utgjør en nødvendig del for flere 
av kroppens enzymer, bl.a. dem som påvirker 
nedbrytningen av jern og oksygen. Kobber deltar 
også i cellenes forsvar mot frie radikaler og er et 
essensielt mineral i funksjonen og kontrollen av 
kolesterol, sukker og urinsyre nivåene i kroppen, 
dessuten hjelper kopper med å styrke benvevet, 
opprettholde immunfunksjonene og andre 
nøkkelfunksjoner. Mangel på kobber er svært 
sjelden hos friske personer, men kan oppstå i 
forbindelse med visse tarmsykdommer. De som 
lever på ekstrem vegetarkost, kan få kobber-
mangel. For mye kopper kan øke aktiviteten til 
frie radikaler noe som igjen kan skape helse-
problemer. Kobberioner (Cu2+) er giftige for de 
fleste organismer, f.eks. 0,5 ppm er dødelig for 
de fleste alger og de fleste fisker dør ved et fåtall 
deler per million. Hjerneskader kan oppstå pga. 
kobber hos høyere dyreformer. Forurensning av 
kobber kan ha sitt utspring fra flere kilder som 
kobbergruver og fra kobbersulfater brukt som 
fungicider. Slike forurensninger kan skape 
alvorlige vannproblemer. Kobber finnes i våre 
matvarer, først og fremst i lever og oksekjøtt, og i 
nøtter. Anbefalt dagsinntak for voksne er 1,5 - 3 
mg. Se: Essential elements. 
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COPPICE: (1) Krattskog, kratt, skogsområde 
som periodevis kuttes ned for å stimulere vekst til 
tømmer og ved; (2) Det å beskjære trær eller 
kratt til grunnen for å stimulere ny vekst; (3) 
Plante småskog. 
 
COPRA: Kopra, kokoskjerne, tørkede kokos-
kjerner som er frukten av kokospalmen (Cocos 
nucifera) som kan etes direkte, eller fra hvilke 
kokosolje produseres.  
 
COPRO- (Feces, Faeces, Fecal): Prefiks som 
refererer til gjødsel (avføring, ekskrementer). Se: 
Scato- og Copro-. 
 
COPROANTIBODIES: Antistoffer (vanligvis IgA 
klassen) som produseres av tarmmukosa og som 
forekommer i tarmlumen eller avføringen.  
 
COPROBIONT: Koprobiont, ethvert dyr (kopro-
zoitt) eller plante (koprofytt) som lever på eller 
eter av gjødselhauger.  
 
COPROLITE: Koprolitt, forstenet avføring fra et 
utdødd dyr fra en tidligere geologisk periode. 
Koprolitter kan analyseres for å bestemme 
dietten til utdødde organismer. Se: Stromatolite. 
 
COPROLOGY (Scatology): Koprologi, skatologi, 
innen medisin og biologi, studiet av ekskrementer 
(avføring, feces) fra dyr. Gjennom slike studier 
innhentes biologisk informasjon om artens eller 
organismens føde, helsetilstand og mulige syk-
dommer.  
 
COPROPHAGOUS (Koprophagous, Merdi-
vorous, Scatophagous): Som eter gjødsel, 
ekskrementer, eller annet materiale fra av-
føringer. Se Coprophagy. 
 
COPROPHAGY: Koprofagi, det å ete avføring for 
tilgang på næringsstoffer. Avføring berikes ofte 
gjennom mikrobiell aktivitet under eksponeringen 
i det ytre miljøet.   
 
COPROPHILOUS (Coprophilic): Koprofilisk, det 
å være tiltrukket av, leve og trives på gjødsel eller 
annet avføringsmateriale.  
 
COPROPHYTE: Koprofytt, plante som lever på 
gjødsel eller annet materiale fra avføringer. 

 
COPROZOIC: Koprozoisk, det å leve i gjødsel 
eller annet materiale fra avføringer. 
 
COPROZOITE: Koprozoitt, dyr som eter og lever 
på gjødsel eller annet materiale fra avføringer. 
 
COPTIST'S ERROR: Se: Error. 
 
COPULA: (1) Innen statistikk, en funksjon som 
forener univariate fordelingsfunksjoner for dan-
nelse av multivariate fordelingsfunksjoner; (2) Et 
verb som linker predikatet i en setning med sitt 
subjekt (linking verb).  
 
COPULATE: (1) Kopulere, pare seg, ha samleie, 
det å introdusere spermier (spermatozoer) i en 
hunn; (2) Konjugere, smelte sammen, tilsvarende 
den hannlige og hunnlige gameten ved paring 
(Se: Copulation). 
 
COPULATION (Coition, Coitus, Mating, Pair-
ing, Pairing behaviour, Sexual intercourse): 
Paring, samleie, kopulasjon, seksuelt samleie 
mellom to organismer som har indre befruktning; 
seksuell forening (kopling) av en hann og hunn 
som medfører en sammensmelting av gameter 
der ett egg befruktes av én spermie (sper-
matozo). Med andre ord, en forening av 
seksuelle enheter til en zygote (Se: Zygote). I 
videste mening, selve seksualakten der hannens 
kopulasjonsorgan (penis) innføres i hunnens 
paringsåpning (vagina) under paringsakten, og 
spermiene gjennom ejakulasjon (ejaculation) 
sprøytes inn i hunnen. Fugl som mangler penis 
presser kloakkene sammen under overførselen 
av spermier. Mange virvelløse dyr kopulerer ikke, 
men har ytre befruktning noe også fisk har. Se: 
Courthship, Pair bond, Pair formation, Pairing og 
Mating. 
 
COPULATORY ORGAN: Paringsorgan, f.eks. en 
penis som gir hannen mulighet til plassering av 
sine spermier direkte i den utvalgte hunnens 
vagina eller ovidukt. 
 
COPY DNA: Se: cDNA. 
 
COPY ERROR: Innen genetikk, feil i DNA for-
doblingen (replikasjonen) som gir opphav til en 
gen mutasjon. 
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COPYWRITER: Tekstforfatter (spesielt innen 
reklamebransjen). 
 
CORACIDIUM: Coracidie, larven til en bendel-
mark med ciliert epitel og som lever i vann. 
Coracidien klekkes fra egget hos enkelte 
bendelmarkarter og representerer en ciliert 
onkosfære. Se: Oncosphere. 
 
CORAL: Korall, det ytre kalsiumkarbonat skje-
lettet som produseres av koraller som lever i 
grunne, varme tropiske områder og bygger opp 
korallrev (coral reef) og koralløyer. Corallite, 
skjelettet til en individuell korall polypp i en koloni. 
Corallum, skjelettet til en solitær korall polypp.  
 
CORALLIFEROUS: Som angår koraller. Se: 
Coral. 
 
CORBICULATE: Det å ha form av en liten kurv 
eller korg. 
 
CORD: Bånd, ledning, snor; enhver lang, rund og 
snor-lignende struktur. 
 
CORDATE (Cordiform): Det å ha form som et 
hjerte. 
 
CORE: (1) Kjerne, marg, det innerste, indre del; 
hjerterot; (2) Innen virologi, den sentrale del av et 
virion omgitt av et kapsid, og som består av 
proteiner og nukleinsyre genomet (Se: Virus); (3) 
Innen geologi, den sentrale, indre del av jorden 
under mantelen og som strekker seg helt inn til 
jordens senter. Jordens indre består (antagelig-
vis) av en tett, nikkel-jern kjerne med en 
temperatur på ca. 2 700oK. Den ytre omkretsen til 
kjernen (Gutenberg diskontinuiteten) befinner seg 
ca. 2 900 km fra jordoverflaten; (4) Den vertikale 
søylen i et bunnsediment.  
 
CORE AREA: Kjerneområde, området innen et 
dyrs normale areal for næringssøk (home range) 
som hyppigst blir besøkt og utnyttet, eller der 
dyret føler seg tryggest og avkommet kan sikrest 
vokse opp. Kjerneområdet forsvares gjerne mot 
andre av samme art som ikke deler dette 
kjerneområdet. 
 
CORECTOMY: Kirurgisk fjerning av iris. 
 

CORE OF THE EARTH: Det sfæriske senter av 
jordens indre, dybden på 2 900 km (under 
Gutenberg diskontinuiteten) og innover til senter 
(6 371 km) av vår planet. Dette senteret i jordens 
indre er delt i to soner: Den flytende ytre kjernen 
(2 900 - 5 080 km) og den faste indre kjernen 
(5 080 - 6 371 km). 
 
COREPRESSOR: Innen genetikk, et protein som 
som sammen med transkripsjonsfaktorer senker 
gen transkripsjonsraten. Se: Transcription factor. 
 
CORE SPECIES: Innen parasittologi, hovedart, 
parasittart som opptrer med relativt høy hyppig-
het og tetthet, dvs. at parasittiske kjernearter er 
regionalt vanlige og kan lokalt være meget tallrike 
(Se: Satellite species). Se: Evenness. 
 
CORF: Fiskebrønn, fiskekiste, beholder til hold 
av levende fisk.  
 
CORIACEOUS: Som ligner eller har en tekstur lik 
lær; med lær-lignende overflate. 
 
CORIANDER: Koriander, arabisk persille, kine-
sisk persille, indisk persille, havekoriander, 
krydderkoriander (Coriandrum sativum), en 
urteplante i skjermplantefamilien (Apiaceae). 
Som krydder benyttes både bladene (som friske) 
og frøene (som tørkede). Smak og lukt er 
imidlertid så forskjellige at disse brukes ikke om 
hverandre, så koriander er egentlig to krydder-
sorter. I Europa spiller frøene den største rolle 
(koriander i Europa, er frøene); i asiatisk koke-
kunst benyttes bladene. 
 
CORING AUGER: Kjernebor, et bor som kan ta 
opp prøver fra ulike dybder i en bre eller i jorden. 
 
CORIOLIS EFFECT: Coriolis effekt, avbøyende 
komponent i sentrifugalkraften produsert pga. 
effekten fra jordrotasjonen, og som påvirker 
jordens værmønstre og havstrømmer. Effekten 
medfører at vind (og havstrømmer) i nord-sør 
retning bøyes av. På den nordlige halvkule dreies 
de nordgående bevegelsene østover, mens de 
sørgående dreies mot vest. Se: Trade wind. 
 
CORM: Kort, oppsvulmet stengel under jorden 
hos visse planter, og med struktur lik stengelen.   
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Urt
https://no.wikipedia.org/wiki/Blad
https://no.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B8
https://no.wikipedia.org/wiki/Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Asia
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CORMORANT: (1) Skarv, skarver (Phalacro-
coracidae), familie med mellomstore til store (45 -
100 cm) dykkende svømmefugler i orden 
sulefugler (Suliformes). Familien omfatter ca. 34 
arter fordelt på to slekter (Microcarbo med 5 
arter; Phalacrocorax med 29 arter). To av artene 
hekker i Norge: Storskarv (Phalacrocorax carbo) 
og toppskarv (småskarv, P. aristotelis); (2) Umet-
telig, grådig person. 
 
CORN: (1) Korn, mais (US) (Zea mays), ettårig 
kornslag i gressfamilien (Poaceae) som blir opptil 
6 m høyt (normalt 2 til 3 m), og som er en dyrket 
(domestisert) form av vill teosint (Zea mays ssp. 
parviglumis). Datering (molekylær og arkeolog-
isk) viser at de skilte lag for 8 000 - 9 000 år 
siden og at mais stammer fra Mexico. Mais er det 
viktigste matkornet eller grønnsaken i store deler 
av Sør- og Mellom-Amerika, og nå også i Afrika. 
Mais forekommer i ulike «raser» basert på hvor 
hardt kornet er, noe som avgjør bruksegen-
skapen, det samme gjelder fargen på frøskallet. 
Mais er verdens viktigste kornart med en produk-
sjon på ca. 1 021 millioner tonn (2014) som 
utgjør 40 % av den samlede kornforsyningen i 
verden. Mais er diploid plante med 10 par 
kromosomer, men maisgenomet kan variere mye 
både mellom individer og etter geografisk opp-
hav. Disse variasjonene antas å være grunnlaget 
for heterose-effektene som utnyttes i plante-
foredlingen (Se: Heterosis). Genmodifiserte 
sorter dyrkes på minst 90 % av USAs maisareal. 
Det gjelder sorter med resistens mot ugrasmiddel 
som RoundUp (Round-Up Ready, RR); såkalt Bt-
resistens mot insekter som stengelborer og 
rotmark (eller begge), er også utviklet. Corn oil, 
maisolje, er olje ekstrahert fra frøene av mais, og 
som er en hovedingrediens i enkelte margariner 
og kan også benyttes som drivstoff i biler; (2) 
Havre (Skottland) (Se: Oat); (3) Hvete (England) 
(Se: Wheat); (4) Liktorn. 
 
CORN-: Prefiks som betyr horn. 
 
CORNEA: Hornhinne, det gjennomsiktige, ytre 
vevet over iris og linsen i øyet hos virveldyrene 
og som fungerer som en fiksert linse, slik at lyset 
delvis fokuseres før linsen.  
 
CORNEOUS: Som er hornaktig, hornet. 
 

CORNICE: Toppskavl, overhengende avsetning 
av is og/eller vindtransportert snø, typisk lokal-
isert på kanten av en rygg eller brattheng i 
landskapet. 
 
CORNICULATE: Det å ha horn eller små horn-
lignende strukturer.  
 
CORNIFICATION: Dannelse av horn eller horn-
lignende materiale; keratinisering. Se: Keratin. 
 
COROLLA: Blomsterkrone, en samleterm for den 
ytterste delen av en blomst, sammensatt av 
kronblad (Se: Petal). Se: Flower. 
 
COROLLARY: Biprodukt av et annet forhold; et 
forhold (teorem) som følger så innlysende fra 
beviset for et annet forhold at intet (eller nesten 
intet) bevis er nødvendig. 
 
CORONA: (1) Innen anatomi, den krone-lignende 
øvre delen av en kroppsdel eller kroppsstruktur, 
som f.eks. en tannkrone eller issen, hodets 
høyeste punkt; (2) Innen fysikk, gløden eller lyset 
rundt en elektrode ved høye felt-styrker der det 
skjer en delvis nedbrytning av den omgivende 
gass; (3) Innen astronomi, korona, den svakt 
fargede og lysende ringen eller haloen som ser ut 
til å omgi et himmellegeme (som solen og 
månen) når de betraktes under disig eller svakt 
skyet vær (også kalt aureole), og som  skyldes 
spredningen eller diffraksjonen av lyset fra 
partikler og vanndråper i atmosfæren, eller den 
lyssterke, irregulært formede og ekstrem varme 
koronaen på utsiden av solens kromosfære som 
man særlig kan observere rundt den mørke 
måneflaten ved total solformørkelse (og som har 
en temperatur på ca. 1 millioner grader) (Se: 
Halo); (4) Overhengende del nær toppen på en 
gesims med en relativt bred og flat ytre flate. 
 
CORONARY: (1) Krone-formet, kronelik; om-
ringe; (2) Relatert til eller arteriene som omgir og 
supplerer hjertet med blod; (2) Kort for 
hjertesvikt, hjerteatakk (coronary thrombosis). 
 
CORONATE: Det å ha en krone eller tilsvarende 
struktur. Coronet, en liten krone. 
 
CORONAVIRUS: Coronavirus (koronavirus), 
slekt innen familien Coronaviridae; enkelttrådet 
RNA virus som er ansvarlig for diverse 

https://no.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%B8mmefugler
https://no.wikipedia.org/wiki/Sulefugler
https://no.wikipedia.org/wiki/Art
https://no.wikipedia.org/wiki/Microcarbo
https://no.wikipedia.org/wiki/Phalacrocorax
https://no.wikipedia.org/wiki/Hekking
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Molekyl%C3%A6rbiologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Arkeologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Arkeologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Kromosom
https://no.wikipedia.org/wiki/USA
https://no.wikipedia.org/wiki/Olje
https://no.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B8
https://no.wikipedia.org/wiki/Mais
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sykdommer hos mennesket i luftveier og tarm. 
Coronavirus omfatter mange ulike virus som gir 
luftveisinfeksjoner, og regnes som en hyppig 
årsak til vanlig forkjølelse (15 - 20 %). Men 
enkelte coronavirus kan også gi alvorlig sykdom 
og forårsake dødsfall.  Coronavirus infeksjoner 
skjer vanligst på senvinteren/vårparten (Se: 
Enterovirus).  Coronavirus finnes også hos dyr og 
det har vist seg at enkelte kan smitte fra dyr til 
mennesket, for deretter også mellom mennesker. 
Det viste seg for SARS-epidemien (2002) som 
antagelig kom fra flaggermus via katter eller 
andre dyr. Et annet coronavirus som forårsaket 
MERS (2012), viste seg å ha dromedarer og 
kameler som smittekilde. I 2019 dukket et nytt 
coronavirus opp (SARS-CoV-2), i Kina, og som 
man antar smittet mennesket fra flaggermus eller 
pangoliner (mauretende skalldyr i orden Pholi-
dota). Sykdommen dette koronaviruset forår-
saker, er benevnt COVID-19, og ble først påvist i 
Wuhan, Kina, for senere å ha spredt seg globalt 
og resultert i en (2019-2020) pandemi. De 
vanligste symptomene er feber, hoste og kort-
pustethet. Muskelsmerter og økt spyttsekresjon 
kan også forekomme. De fleste tilfellene 
resulterer i milde symptomer, men infeksjonen 
kan også gå over i alvorlig lungebetennelse, 
organsvikt og død. I gjennomsnitt dør 3,4 % (2 - 
20 %) av de som er infisert, for dem over 80 år, 
dør 15 %. Dødeligheten varierer med alder og 
kjønn. Viruset sprer seg typisk via luftdråper (fra 
hoste og nysing). Symptomer inntreffer etter et 
gjennomsnitt på fem dager (4 - 14 dager). I mars 
2020 er 1 683 infiserte i Norge, og seks døde; 
verden over er 219 000 infiserte, 3 000 døde i 
Kina og 6 000 utenfor Kina. Se: COVID-19, 
MERS-CoV og SARS-CoV. 
 
CORONAVIRUS 2019-CoV: Se: COVID-19. 
 
CORPORA (Corpus): Korpus, legeme, kropp. 
 
CORPSE: Lik, død kropp (brukt mer i forbindelse 
med mennesket enn dyr). 
 
CORPUS: (1) Legeme, kropp; menneske eller 
dyr og spesielt når det er dødt; (2) Masse, 
mengde, en eller annen struktur. 
 
CORPUS ADIPOSUM: En fet kropp. 
 

CORPUSCLE: (1) Liten kropp; liten partikkel, et 
atom eller molekyl; (2) Blodlegeme, blodcelle, 
celle i en kroppsvæske som flyter fritt, f.eks. 
erytrocytter eller leukocytter i blodet. Se: 
Gymnoplast. 
 
CORPUS LUTEUM (Yellow body): Det gule 
legeme, den omdannede rest av den Graafske 
follikel i ovariet etter eggløsningen (ovulasjonen). 
Det gule legemet sekrerer hormonet progesteron 
som klargjør uterus for graviditet. Skjer det ingen 
befruktning, nedbrytes det gule legemet. 
 
CORRAL: Kve, hestehage, innhegning til kveg; 
sette i kve. 
 
CORRASION: Innen geomorfologi, avsliping, 
mekanisk erosjon av jordens overflate pga. en 
bevegelig agens eller materiale som tran-
sporteres over flaten med rennende vann, bølger, 
vind, isbreer eller kun tyngdekraften. Berg og 
klipper blir mekanisk slitt og fraktet bort gjennom 
disse påvirkningene; resultatet av en slik prosess 
kalles abrasjon (slitasje). Se: Corrosion og 
Erosion. 
 
CORRECT (Corr., Correctus, Correxit): (1) 
Korrigere, rette, forbedre, bedre; riktig, rett, 
korrekt, uten feil i kalkulering eller prinsipp; (2) 
Innen nomenklatur (corr., corrected name, 
nomen correctum), benyttet for å indikere et navn 
som er korrigert, gitt korrekt ortografi (botanikk) 
eller gjort valid (valid navn, justified emendation) 
(zoologi). Se: Emend. 
 
CORRECTION: (1) Korrigere, handlingen eller 
prosessen å korrigere noe, forandre for å gjøre 
det mer korrekt; et tilfelle av endring, rettelsen av 
en feil eller unøyaktighet (amendment, rectifi-
cation); (2) Det å bringe noe i samsvar med en 
standard; (3) Corrections, korreksjon, iretteset-
telse, straff gitt med formål å rehabilitere, 
forbedre (punishment, rebuke); (4) Avhjelping, 
noe gitt eller tilbudt som erstatning for et mistak, 
noe galt, gjort feil; (5) Kvantitet eller mengde lagt 
til eller trukket fra som korreksjon; (6) Avstaffelse, 
behandlingen eller rehabilieringen av lovbrytere, 
gjerningsmenn, innbefattet betinget fengsel eller 
prøvetid; (7) Midlertidig omslag i trenden i priser 
eller aksjemarked, spesielt et fall som etterfølger 
en  generell oppgang. 
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CORRECT ORIGINAL SPELLING: Se: Original 
spelling. 
  
CORRELATE: (1) Motsvarende, motstykke, som 
svarer til; enhver av to eller flere relaterte eller 
komplementære ting; (2) Det å etablere eller 
demonstrere en korrelasjon, gjensidige for-
bindelser og relasjoner der ting påvirker og 
avhenger av hverandre; (3) Det å være relatert 
ved en korrelasjon (Se: Correlation), spesielt å ha 
korresponderende karakteristikker. Correlative, 
enhver av to korrelerte enheter.  
 
CORRELATED PROGRESSION: Innen evolu-
sjon, korrelert progresjon, hypotesen at en 
evolusjonær forandring i karakterer skjer 
gjennom korrelerte responser der forandringen i 
en karakter influerer forandringen i en annen 
karakter slik at forandringsraten i de to karak-
terene ikke er uavhengig. I en evolusjonær 
prosess som omfatter mange karakterer (karakter 
komplekser), vil enkelte forandringer i fenotypen 
ikke forekomme før andre har inntruffet. 
 
CORRELATED RESPONSE: Innen genetikk, 
korrelert respons, forandringen i en karakter som 
tilfeldig konsekvens av seleksjon i en tilsyne-
latende uavhengig karakter; fenomenet at en 
seleksjon som virker på enkelte karakterer (eller 
genotypen) kan også samtidig forandre andre 
karakterer. Den korrelerte responsen skyldes 
koplinger, genetiske korrelasjoner mellom gener, 
pleiotropi på genotype nivået eller også en form 
for coadaptasjon på gen pool nivået. Se: Genetic 
correlation og Pleiotropy. 
 
CORRELATION: (1) Korrelasjon, vekselvirkning, 
sammenheng, en forbindelse eller relasjon 
mellom to ting som opptrer samtidig eller med 
samme forandringsmønster; (2) Det å korrelere 
eller en tilstand av korrelasjon; (3) Innen 
statistikk, tendensen til at to statistiske variabler 
varierer eller forandrer seg sammen, enten 
tilsvarende eller i motsatt retning (positiv eller 
negativ korrelasjon), og vanligvis målt i form av 
en korrelasjonskoeffisient. Med andre ord, en 
korrelasjon viser til en gjensidig relasjon mellom 
to (eller flere) variable målestørrelser (x og y) slik 
at hvis én forandrer seg, forandrer også den 
andre seg. Hvis korrelasjonen ikke er innlysende 
kan benyttes diverse statistiske modeller og 
metoder for å teste om korrelasjonen er 

signifikant eller ikke. Autokorrelasjon viser til en 
korellasjonen mellom medlemmene i en ordnet 
prøveserie i tid og rom som skyldes avhengig-
heten mellom dem. 
 
CORRELATION ANALYSIS: Korrelasjonsana-
lyse, statistisk prosedyre for å bestemme grad av 
korrelasjon mellom to verdi- eller målesett. 
 
CORRELATION COEFFICIENT: Korrelasjons-
koeffisient (r; 1≥ r ≥-1), et statistisk mål på grad 
av assosiasjon (korrelasjon) mellom to variabler; 
indeks for avhengigheten mellom to variable der 
korrelasjonskoeffisienten r = 0 står for ingen 
korrelasjon, r = +1 for perfekt (full) korrelasjon og 
r = -1 for (total) negativ korrelasjon.   
 
CORREXIS: Se: Correct. 
 
CORRIDOR: Innen biogeografi og geologi, 
korridor, en mer eller mindre kontinuerlig for-
bindelse mellom tilstøtende landmasser som har 
eksistert over geologisk tid. 
 
CORRIE GLACIER: Se: Cirque glacier. 
 
CORRIGENDUM (pl. Corrigenda): Rettelser, 
rettelsesliste; notat publisert av forfatteren, 
redaktøren eller forleggeren til et arbeid for 
eksplisitt å vise til én eller flere rettinger eller 
mangler ved arbeidet. 
 
CORRIGIBLE: Forbederlig, som kan forbedres, 
avhjelpes. 
 
CORROBORANT: Styrkende, styrkemiddel. 
 
CORROBORATE: Bekrefte, styrke, stadfeste; gi 
støtte til en teori, uttalelse eller et funn. 
 
CORRODE: (1) Gnage, ete på, fortære; (2) Tære 
på, etse, ruste. 
 
CORROSION: Korrosjon, rust, opptæring, opp-
løsning, naturlig kjemisk eller elektrokjemisk 
prosess som omdanner et foredlet materiale til en 
mer kjemisk stabil form som f.eks. et oksid, 
hydroksid eller sulfid; fortæring eller avsliping av 
metall gjennom kjemiske påvirkninger på 
metallets overflate som f.eks. ved rusting 
(elektrokjemisk korrosjon og dannelse av jern-
oksider) eller irring (verdigris, basisk blanding av 
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kobberforbindelser som oppstår når kobber 
korroderer). Termen korrosjon benyttes også om 
selve skaden som er oppstått ved et kjemisk 
angrep. Korrosjon, degradering (degradation), 
forekommer også i keramikk og polymere 
substanser; flere legeringer (alloys) korroderer 
ved eksponering mot luftfuktighet. Korrosjon kan 
bekjempes eller beskyttes mot ved hjelp av 
elektrokjemiske metoder (aktiv korrosjons-
bekjempelse) eller gjennom påføring av et korro-
sjonshindrende belegg (passiv korrosjons-
bekjempelse). Korrosjonshastigheten kan angis 
som vekttap per flate- og tidsenhet, eller 
angrepsdybde per tidsenhet. Se: Corrasion. 
 
CORROSIVE: Korrosiv, et medium som fuktig luft 
eller surt vann som kan medføre eller påskynde 
korrosjon. Korrosivt vann er vann som pga. lav 
pH-verdi eller høyt innhold av visse ioner, kan 
fremkalle eller øke en korrosjon. Se: Corrasion 
og Corrosion. 
 
CORRUGATE: Bølge, rynke, folde; det å danne 
folder, parallelle og alternerende rynker, kammer 
og furer. Korrugerte overflater eller materialer har 
økt fasthet og styrke.   
 
CORTEX: (1) Cortex, bark; det ytre lag; (2) Innen 
anatomi og zoologi, den ytre cytoplasmiske 
regionen (ektoplasm) som inkluderer cellemem-
branen og begrenser og definerer den enkelte 
cellen, eller det ytre vevet av forskjellige organer 
som f.eks. nyrene, ovariene, binyrene (adrenal-
glands), brisselen (thymus) og deler av hjernen 
(inkludert bl.a. hjernebarken, cerebral cortex). 
Hos plantene refererer termen til de ikke-
spesialiserte cellene rett under overflatecellene 
mellom epidermis og karsystemet i både stilk og 
rot. 
 
CORTICAL: Innen anatomi, relatert til det ytre 
laget av et indre organ eller kroppsstruktur, slik 
som nyren eller hjernen (storhjernen (cerebrum) 
som ligger innen det ytre laget, Se: Cortex). 
 
CORTICIFORM: Det å være skulpturert eller ha 
tekstur som barken på et tre. 
 
CORTICOLOUS (Corticicolous): Som lever eller 
vokser på bark. 
 
CORTICOTROPHIN: Se: ACHT. 

CORTISOL (Hydrocortisone): Kortisol, hydro-
kortison, steroid hormon som sekreres i binyre-
barken; betraktes som et stresshormon fordi 
konsentrasjonen øker i blodet under stress eller 
ved fall i blodsukkernivået. Forøket kortisol nivå i 
blodet knyttes opp til en rekke sykdommer i 
tillegg av tidlig aldring. Man måler blodets kortisol 
nivå gjennom en blodtest.  
 
CORUNDUM: Korund, krystallinsk form for 
aluminiumoksid (Al2O3) med spor av jern, titan, 
vanadium og krom. Mineralet korund er naturlig 
transparent, men med forskjellige farger av-
hengig av innhold. For eksempel er rubin og safir 
vitenskapelig det samme mineral, men rubin er 
rød, safir kan ha forskjellige andre farger der blå 
er den mest populære.   
 
CORUSCATE: Glitre, glimte, lyse.  Coruscant, 
hurtig blinkende lys som hos ildfluer. 
 
CORVINUS: Dyp og skinnende svart. 
 
CORYNEBACTERIAL DISEASES: En blandet 
gruppe av sjeldne bakterieinfeksjoner på men-
nesket som overføres fra husdyr (eller gjennom 
melk). Omfatter flere Gram-positive, aerobe eller 
fakultativ anaerobe arter, f.eks. Corynebacterium 
diphtheriae (toksinogene strainer av arten er 
ansvarlig for difteri) og C. pseudotuberculosis 
(tidligere C. ovis, som er årsak til sykdommer i 
kveg, hest og sau). 
 
CORYPHILOUS: Det å leve og trives i alpine 
engområder. 
 
CORYPHOPHYTE: Koryfofytt, plante som lever 
på alpine engområder. 
 
COSMIC(AL): Kosmisk, verdens-, fenomener 
som har sin opprinnelse utenfor jordens atmos-
fære. Cosmogeny, kosmogeni, refererer til de 
teoretiske undersøkelsene over opphavet til 
solsystemet. Cosmology, kosmologi, refererer til 
det vitenskapelige studiet av universets lover (Se: 
Cosmology). Cosmos, ordnet univers i mot-
setning til kaos (Se: Cosmos). 
 
COSMIC BACKGROUND RADIATION: Kosmisk 
bakgrunnsstråling, den diffuse strålingen fra 
verdensrommet som kan registreres over en 
rekke bølgelengder i det elektromagnetiske 
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spektrum. Den viktigste er mikrobølgebak-
grunnsstrålingen som når en topp ved en bølge-
lengde på 1 mm og utgjør den svart-materie 
strålingen som er karakteristisk for en temperatur 
på 2,9 K. Den har samme intensitet i alle 
himmelretninger og man regner den som en rest 
av strålingen fra universets tilblivelse. Se: Kelvin 
scale. 
 
COSMIC RAYS: Kosmisk stråling, høyenergi-
partikler som beveger seg raskt gjennom rommet 
og som kontinuerlig bombarderer jordens 
atmosfære fra alle retninger. Kosmisk stråling 
består vesentlig av partikler fra de mest tallrike 
grunnstoffene i universet, og da spesielt protoner. 
Men strålingen omfatter også mindre mengder av 
elektroner, positroner, antiprotoner, neutrinoer og 
gammastråling (fotoner). Disse utgjør den 
primære kosmiske stråling, og representerer et 
meget vidt energi-spektrum. De primære 
partiklene kolliderer med oksygen og nitrogen 
kjerner i atmosfæren noe som medfører at det 
dannes en rekke sekundærpartikler og fotoner 
som utgjør den sekundære kosmiske strålingen. 
Et stort antall partikler kan dannes fra en 
primærpartikkel og gi en partikkeldusj, kaskade-
dusj eller såkalt ekstensiv luftdusj. Opphavet til 
de kosmiske strålene er usikkert, men en antar at 
strålingen med energinivåer mindre enn 1018 eV 
dannes fra kilder i vår galakse; supernova-
eksplosjoner kan danne stråler med høyere 
energinivåer mens sol protuberansene gir kun 
lavenergi partikler. Se: Van Allen belts. 
 
COSMID: Cosmid, hybrid bakteriofag, klonings-
vektorer som stammer fra plasmider som kan 
klone større fragmenter av DNA i E. coli. 
Plasmiden bærer bakteriofagens Lamda phage 
cos sequence (gen) og er ofte brukt som 
kloningsvektor innen genteknologi, og kan 
benyttes til oppbygging av genom biblioteker. Se: 
Cloning og Genetic engeneering. 
 
COSMOGONY: Kosmogoni, det vitenskapelige 
studiet av universets og da spesielt solsystemets, 
opprinnelse. Se: Cosmic. 
 
COSMOLOGY: Kosmologi, den del av astro-
nomistudiet som er opptatt av universets 
opprinnelse, generelle struktur, natur og evolu-
sjon (som en helhet) fra Big Bang og inn i 
fremtiden. Se: Cosmic. 

COSMOPOLITAN (Cosmopolitan distribution): 
(1) Kosmopolitisk, universell; (2) Det å ha en 
verdensomspennende utbredelse, effekt eller 
innflytelse (Se: Cosmopolite). 
 
COSMOPOLITE: Kosmopolitt, verdensborger; 
dyr eller plante som forekommer i de fleste 
områder av verden. Det er få organismer, 
grupperm eller arter, som forekommer på alle 
jordens seks kontinenter (Se: Ecumenical, 
Pandemic og Ubiquitous). 
 
COSMOS (Universe): Kosmos, hele universet. 
Kosmos benyttes særlig om universet når det 
betraktes som et komplekst, men ordnet system 
eller enhet i motsetning til kaos. 
 
COSMOTROPICAL: Se: Circumtropical. 
 
COSPECIATION MODEL: (1) Parallell utvikling 
av to nært assosierte arter; (2) Innen parasit-
tologi: (a) Parallell kladogenese (Se: Parallel 
cladogenesis) mellom en vert og dens parasitter 
(Se: Coaccomodation), eller (b) evolusjon av 
parasittenes infrasamfunn hvor fylogeniene til 
verts- og parasitt samfunnene har utviklet seg 
sammen (coevolvert) så lenge at konkurranse 
ikke lengre er en viktig organiserende faktor. Se: 
Asymptotic nonequilibrium model, Nonasymptotic 
model og Theory of island biogeography. 
 
COSTAL: Bryst-, ribbens-. 
 
COST-BENEFIT ANALYSIS: Kost-nytte analyse, 
undersøkelsen over fordelene og ulempene ved 
en spesiell handling eller prosess for bedre å 
kunne vurdere om handlingen skal utføres eller 
ikke; analysen av en liste over fordelene og 
bakdelene av en foreslått handling. Et kost-nytte 
forhold (cost-benefit ratio) refererer til en 
sammenligning mellom hva som oppnås gjennom 
en handling og de kostnader handlingen vil måtte 
medføre. Metoden benyttes under planlegging av 
en eventuell bruk eller utnyttelse av bl.a. natur-
ressurser gjennom å vurdere fordelene opp mot 
ulempene. 
 
COST-EFFECTIVENESS: Kost-effektivitet, en 
handling er mer kost-effektiv hvis den medfører 
at et gitt mål oppnås ved bruk av mindre 
kostnader enn hva andre handlinger ville ha 
medført for å oppnå samme mål. 
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COSTIOSIS (Blue slime disease): Costiose, 
sykdom på gjeller og hud hos ferskvannsfisk 
forårsaket av protozoen, flagellaten Ichthyobodo 
necator (= Costia necatrix). En parasitt som kan 
forårsake stor dødelighet under oppdrett. 
Flagellaten har samme størrelse som hudcellene 
på fisken. Sjøvanns Costia skyldes muligens en 
marin variant av arten. 
 
COST OF SELECTION (Cumulative substi-
tional load): Seleksjonskostnad, den akkumu-
lerte belastning for en populasjon ved å skifte ut 
ett allel med et annet gjennom evolusjonære 
prosesser. Prosessen med utskiftningen gir en 
mindre fitness i populasjonen og skaper derfor en 
genetisk belastning: Se: Fitness og Genetic load. 
 
COSTULATUS: Forsynt med små ribber. 
 
COSYMBIONTS: Cosymbionter, refererer til 
partnerne som inngår i en symbiose. Se: Sym-
biosis. 
 
COTERI: Koteri, klikk, sosial gruppe av dyr eller 
folk som forsvarer et felles territorium eller 
interesser mot medlemmer av andre tilsvarende 
grupper. 
 
COTERMINOUS: Som har samme utbredelse. 
 
COTRANSDUCTION: Innen genetikk, cotrans-
duksjon, overførsel av mer enn ett vertsgen innen 
den samme Fag partikkel. Siden mengden av 
DNA i hodet på en Fag partikkel er lite, medfører 
cotransduksjonen at de angjeldende gener 
kommer nærme hverandre på vertskromosomet. 
Se: Transduction. 
 
COTRANSFORMATION: Innen genetikk, co-
transformasjon, samtidig transformasjon av to 
eller flere gener der kun gener i nærheten av 
hverandre i kromosomet kan bli transformert, og 
desto nærmere de ligger jo hyppigere kan de 
cotransformeres. Teknikken tillater en å integrere 
to eller flere urelaterte gener samtidig inn i 
eukaryote celler som vokser i kultur. Termen 
refererer også til en genteknologi for inkubering 
av vertsceller med to typer av plasmider, hvor en 
er selekterbar den andre ikke. 
 
COTTON: Bomull, bomullstøy, bomullstråd, rå-
bomull (vatt, cotton wool). Bomull er fibre som 

vokser som en beskyttende ball rundt frøene av 
bomullsplanten i slekten Gossypium. Fiberen 
utgjør nesten ren cellulose. Under naturlige 
forhold øker bomullsballen spredningsevnen til 
frøene.  
 
COTTON WOOL DISEASE: Se: Columnaris dis-
ease. 
 
COTYL-: Prefiks som betyr kopp, kopp-formet 
(cotyliform, cotyloid); hul.  
 
COTYLEDON: Frøblad, det første bladet (eller 
bladene) hos blomsterplanter og andre frø-
bærende planter som dannes under embryo-
genesen, dvs. før spiringen. Frøbladet tjener til å 
absorbere næringsemnene fra frøet til frøplanten 
selv er i stand til å starte fotosyntesen og 
produsere de første ekte bladene. Antall frøblad 
er et nøkkeltall for å identifisere de to store 
hovedgruppene av blomsterplanter (angio-
spermer): Énfrøbladete (monocotyledons) og to-
frøbladete (dicotyledons). For den sistnevnte 
gruppen er frøbladene fotosyntetiske og funk-
sjonelt lik de senere bladene.  
 
COTYLOCERCOUS CERCARIA(E): Marin hale-
ikte (cercarie) med en hale som er bred, kort og 
kopp-formet og som fungerer som en sugeskål. 
Se: Cercaria(e). 
 
COTYLOCIDIUM: Cotylocidie, frittsvømmende 
larvestadium hos aspidogastreer med cilier som 
svømmeorgan og en bakre ventralsugeskål med 
alveoler og haker. Aspidogastreene er en spesiell 
ikte-gruppe (underklasse) i klassen Trematoda 
(ikter sensu lata) blant flatmarkene (rekken Platy-
helminthes). 
 
COTYPE: Cotype, en type som ikke er anerkjent 
av Koden. Tidligere ble termen benyttet for 
syntype eller paratype, men skal nå ikke lengre 
benyttes. Se: Code og Type. 
 
COUGAR (Catamount, Mountain lion, Puma, 
Red tiger): Kugar, puma (Puma concolor), en art 
i underfamilien Felinae, med utbredelse fra 
Canada til de sørlige Andesfjellene i Sør-
Amerika. Arten er det mest utbredte, ville 
terrestriske pattedyr på Den vestlige halvkule. 
Se: Catamount.  
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COUGH: Hoste, hosting, reflekshandling for å 
klarne halsen for mukus eller fremmede stoffer 
som irriterer slimhinnen i halsen. Varer hosten 
mindre enn tre uker, er det kun en akutt hoste. 
 
COULOMB (C): Coulomb, enhet for elektrisk 
ladning (q/Q), en SI-enhet som tilsvarer en 
elektrisk mengde lik den som overføres av en 
strøm på én ampere i ett sekund 1C = 1A x 1s. 
(1C tilsvarer 6,242 x 1018e; der e = ladningen til 
ett elektron). Den tidligere enheten røntgen (R) er 
lik 2,58 x 10-4 Ckg-1. Se: Roentgen og SI-units. 
 
COUNTER: (1) Motsatt, imot, motsette seg, i 
møtegå, motarbeide (prefikset counter- (mot-) 
betyr å bevege seg mot, i motsatt retning); (2) 
Telleverk, apparat som teller eller måler noe; (3) 
Lang, smal og flat bordplate for servering eller 
andre tjenester; bardisk, disk. 
 
COUNTERACT: Motvirke, motarbeide, utlikne; 
kjempe mot noe for å redusere styrken eller 
nøytralisere det. 
 
COUNTERACTIVE SELECTION: Motvirkende 
seleksjon, seleksjonstrykk på to eller flere 
organisasjonsnivåer (f.eks. individ, populasjon 
eller familie) slik at visse gener favoriseres på et 
nivå, men er i disfavør på et annet nivå. Se: 
Reinforcing selection. 
 
COUNTERCURRENT HEAT EXCHANGE: 
Varmeveksel, mekanismen som medfører at 
væsker med forskjellig temperatur som flyter i 
kanaler i motsatte retninger, kan utveksle varme 
uten og blandes. Et eksempel er blodåresystemet 
i bena hos fugl der varmen i arterier varmer opp 
blodet som returnerer til hjertet via venene som 
ligger inntil og som da bedre makter å 
opprettholde temperaturen når det er kaldt.   
 
COUNTEREVOLUTION: Motevolusjon, evolu-
sjon av karaktertrekk innen en populasjon som 
svar eller respons på negative interaksjoner 
(konkurranse om samme ressurser) med andre 
populasjoner. 
 
COUNTERPOISON: Motgift (antidote), gift benyt-
tet mot en annen gift.  
 
COUNTERSHADING: Dyr som har en mørkt 
farget ryggside og en lysere farget bukside og 

som derfor reduserer silhuetten hos dyret i en 
lys-mørke gradient. 
 
COUNTLESS: Utallig, tallrike, for mange til å 
kunne telles. 
 
COUNTING ABILITY: Innen zoologi, telleevne, 
dyrs evne til numerisk telling. Øvre nivå varierer, 
men er vanligvis under 10. Dyr, bortsett fra 
muligens noen aper, har ikke noe språklig begrep 
om tall, men en uartikulert preverbal evne til å 
kunne telle. 
 
COUNTRY: (1) Lende, område, distrikt, eng, 
trakt, terreng; fedreland, et land som ikke er en 
by (eller hovedstad); (2) Region som en politisk, 
distinkt nasjonal enhet som kan utgjøre en 
uavhengig stat eller en del av en større stat.  
 
COUNTRY OF ORIGIN OF GENETIC RES-
OURCES: Opprinnelsesstedet for gen ressurser; 
land som er i besittelse av gen ressurser under in 
situ forhold. Se: Biological resources. 
 
COUNTRY PROVIDING GENETICAL RESOUR-
CES: Land som leverer genetiske ressurser fra in 
situ kilder, herunder bestander av både ville og 
domestiserte arter, eller leverer gen ressurser 
hentet fra ex situ kilder uansett om de har eller 
ikke har sin opprinnelse i vedkommende land. 
 
COUNTY: Fylke, geografisk region i et moderne 
utviklet land for administrative eller andre hensyn. 
 
COUPLE: (1) Par, ektepar, nært assosiert; (2) 
Romantisk, seksuelt koblet; pare, pare seg; (3) 
To personer eller ting av samme sort som 
betraktes eller vurderes sammen. 
 
COUPLET: (1) Kuplett, karakter kuplett; et par 
deskriptive motstående utsagn; (2) To påfølg-
ende linjer i et vers som rimer og er av samme 
lengde. 
 
COUPLING: Kobling, det å bringe eller komme 
sammen, spesielt i en seksuell forening. 
 
COUPLING (CONFIGURATION): (1) Innen 
genetikk, genetisk arrangering der de to vill-type 
allelene er på det ene av de to homologe 
kromosomene og de to recessive mutante alleler, 
på det andre; (2) Innen kjemi, en type reaksjoner 
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der to molekyler bindes kjemisk sammen. Se: 
Repulsion configuration. 
 
COURSE: (1) Naturens gang, naturens virke-
måte; (2) Kurs, flyt, bevegelse uten hindring; en 
rute eller retning til noe (f.eks. en elv, vei, båt, 
fly); (3) Matrett, et sett av matretter servert 
sammen; (4) Fremskritt, fremgangsmåte; (5) 
Sedvane, skikk; (6) Forfølge, løp, jage etter; 
hunder som forfølger noe basert på syn, ikke lukt.  
 
COURT: (1) Gårdsplass, gård, tun, smug, bane, 
felt, sidegate; (2) Oppvartning, gjøre kur til, prøve 
å få; oppfordre, innby til; (3) Innen zoologi: (a) 
Gruppe arbeidere som omgir dronningen i en 
insektkoloni, eller (b) den del av et område som 
forsvares av en spesiell hann. 
 
COURTSHIP (Display, Pairing behaviour): 
Paringslek, beiling, kur, frieri, etablering av par-
binding; dyrs adferd overfor en partner i den 
hensikt å forsøke å starte (eller starte) en paring 
og som særlig omfatter tiltrekningen og stimu-
leringen fra hannens side. Paringsleken sikrer at 
paring finner sted mellom medlemmer av samme 
art og forskjellig kjønn, og at hunnen er klar til å 
ta imot hannen. Men også at hunnen kan velge 
mellom forskjellige hanner (sukk). En paringslek 
kan også ha andre viktige funksjoner knyttet til 
pardannelse og parbinding. Paringslekene 
varierer fra art til art, men omfatter ofte en mer 
eller mindre ritualisert overrekkelse av mat eller 
mat-lignende objekter fra hannen til hunnen for å 
behage henne (Se: Courtship feeding). Kjemiske 
stimuli (feromoner) er også viktige hos mange 
pattedyr og insekter. Se: Copulation, Pair bond, 
Pair formation og Pairing. 
 
COURTSHIP FEEDING: Paringsmating, feno-
menet at hannen gir eller presenterer mat for 
hunnen som en rituell handling i løpet av 
paringsleken. Fenomenet observeres ofte hos 
fugl. Se: Courtship. 
 
COURTSHIP FLIGHT (Display flight): Parings-
flukt, (sang)flukten hos fugl og da særlig arter 
som lever i åpne landskap. Termen er noe 
misvisende da flukten ikke initierer paring, men 
først og fremst er et middel hannen benytter for å 
hevde sitt territorium, advare andre hanner og 
tiltrekke seg hunner på. Se: Courtship og 
Courtship song. 

COURTSHIP SONG: Paringssang, sang som 
utelukkende tjener til å tiltrekke og stimulere 
hunner, og derigjennom bidra til paring. Se: 
Courtship og Courtship flight. 
 
COUSIN (Coz): Fetter, kusine, søskenbarn; 
slektning. 
 
COV. (Covariance): Forkortelse for: Covarians. 
Se: Covarians. 
 
COV: Se: Crossover value. 
 
COVALENT BOND: Kovalent binding, en sterk 
form for kjemisk binding der to atomer holdes 
sammen til ett molekyl gjennom å dele ett enkelt 
par av elektroner i det ytre elektronskall. Se: 
Chemical bond. 
 
COVARIANCE: (1) Innen statistikk, kovarians, et 
statistisk mål på tendensen to uavhengige 
variable har til å variere i samme retning (positiv 
kovarians) eller i motsatt retning (negativ 
kovarians) sett over mange observasjoner.  
Tilsvarer det summerte produktet av avvikene fra 
de korresponderede verdiene av to variabler fra 
deres respektive gjennomsnitt; (2) Innen mate-
matikk, egenskapen en funksjon har til å beholde 
sin form når funksjonens variabler lineært 
transformeres; (3) Innen fysikk, prinsippet at 
fysikkens lover har den samme form uansett 
koordinatsystem de uttrykkes på.  
 
COVARIATION: Kovariasjon, tilfeldig variasjon 
eller korrelasjon. 
 
COVE: Bukt, fjord, vik, våg. 
 
COVER: (1) Dekke, dekke til, skjule, beskytte; 
dekning, ly; (2) Bedekke, pare seg med; (3) 
Plantemateriale, et levende (vegetasjonsdekke, 
kratt, tykning; vegetation cover) eller dødt (strø, 
humus; litter) plantemateriale på jordoverflaten; 
(3) Den delen av jordoverflaten som er dekket av 
vegetasjon med en gitt planteart, oppgitt som 
mengde i en eller annen skala (f.eks. Braun-
Blanquet skalaen eller Domin skalaen) eller som 
en prosentdel. 
 
COVERAGE: Overdekning, den del (oppgitt ofte i 
prosent) av et prøveområde som er tildekket, 
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vanligvis av vegetasjon, eventuelt en spesiell 
planteart eller en individuell trekrone. 
 
COVERT: (1) Skjul, ly, gjemmested, smutthull, 
tilfluktssted (for vilt); (2) Skjult, fordekt, maskert. 
 
COVER TITLE: Omslagstittel. 
 
COVET: Begjære, trakte etter, attrå. 
 
COVID-19 (Coronavirus-nCoV, SARS-CoV, 
SARS-CoV-2): I 2019 dukket et nytt coronavirus 
opp i Wuhan City, Hubei Province, i Kina, kalt 
SARS-CoV-2) og som gir en mild til alvorlig, 
dødelig sykdom lik MERS-CoV (Middle East 
Respiratory Syndrome) og SARS-CoV (Severe 
Acute Respiratory Syndrome). Viruset ble identi-
fisert av de kinesiske helsemyndighetene 7. 
januar 2020. COVID-19 er navnet på sykdommen 
viruset medfører. WHO følger tett på spredningen 
og helsekonsekvensene av viruset, som har 
utviklet seg til en alvorlig pandemi (erklært av 
WHO 12. mars 2020; Se: Pandemi). Virusets 
kliniske manifestasjoner kan ligne influensa 
(ortomyxovirus) (Se: Coronavirus). Man antar at 
viruset smittet over til mennesket fra flaggermus 
via pangoliner (mauretende skalldyr i orden 
Pholidota), men viruset har senere også vist seg 
å kunne spre seg mellom mennesker. WHOs 
«Weekly update on COVID-19 9 October 2020» 
viser: 37 773 829 smitttet i verden, 1 081 667 
døde. I Norge er det etter FHIs uke-40 rapport: 
275 døde (5,1 per 100 000), gjennomsnittsalder 
døde: 82 år, antall infiserte: 80 290 – 103 098. 
Flere genetiske undergrupper av SARS-CoV-2 er 
rapportert i Norge. Se: Coronavirus, MERS-CoV 
og SARS-CoV.   
 
COVIRUS: Se: Multicomponent virus. 
 
COW: (1) Ku; (2) Kue, forkue; (3) Gjøre motløs. 
 
COWBANE: Selsnepe (Cicuta virosa), en giftig 
plante i skjermplantefamilien. 
 
COW MADNESS DISEASE: Se: Prion. 
 
COWPER’S GLAND: Et par små kjertler på hver 
side av prostata som sekrerer væsker inn i 
ureter. Se: Ureter.  
 

COWPOX: Kukopper, sjelden og ufarlig (benign) 
virus (Poxviridae) infeksjon hos storfe som kan 
overføres til mennesket gjennom sår i huden 
(f.eks. under melking). 
 
COXA: Hoften; hofteleddet. 
 
COYOTE: Prærieulv (Canis latrans), rovdyr som 
forekommer i Nord-Amerika og som er mindre 
enn den grå ulven (Canis lupus). Prærieulven 
fyller den samme økologiske nisjen som sjakalen 
(golden jackal, Canis aureus) har i Sør-vest 
Europa og Asia. 
 
cpDNA (ctDNA): Se: Chloroplast DNA. 
 
CPM: Forkortelse for: Antall per minutt (benyttes 
for radioaktivitet). 
 
Cr: Se: Chromium. 
 
CR: Se: Coeffisient of relatedness. 
 
CRAB: Krabbe (Pleocyemata i infraorden Bra-
chyura, underorden Reptantia, orden tifotkreps, 
Decapoda); krabber (mellom fra 5 - 300 mm i 
størrelse) kjennetegnes ved en redusert 
bakkropp bøyd innunder et bredt og vanligvis flatt 
bryst. Krabbene har fem velutviklede benpar der 
første par har klosakser. Eggene bæres av 
hunnen en tid før de klekkes til pelagiske larver 
som ikke ligner voksne krabber. De første 
stadiene har lange pigger på skallet og en lang 
hale (kan ligne på en liten hummer). Antallet 
larvestadier varierer fra art til art, 2 - 5 er det 
vanlige. Krabber lever i havet, men i tropene 
finnes arter både i ferskvann og på land. Langs 
norskekysten forekommer ca. 30 krabbearter. 
Taskekrabben (Cancer pagurus) lever på 
hardbunn i Nordsjøen, Nordvest-Atlanteren og 
Middelhavet og er blant de kommersielt viktigste 
krepsdyrene, og den største spiselige krabbe-
arten i norske farvann. Levetiden er vanligvis 25 -
30 år, men de kan bli opptil 100 år. Alminnelig 
kjent blant våre øvrige 30 krabbearter, er 
strandkrabbe (Carcinus maenas), den vanligste 
krabben i tidevannssonen i norske farvann 
(ryggskjoldet blir opptil 8 cm bredt). Strand-
krabben lever på all slags botn i vann fra 0 - 6 
meters dup. Den overlever temperaturer fra 0 - 
30°C og saltinnholder fra 4 - 52 ‰. En nylig 
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innvandret art er ullhåndskrabbe (Eriocheir 
sinensis). 
 
CRAB APPLE: Villeple, paradiseple.  
 
CRAB LOUSE: Flatlus. Se: Pubic louse. 
 
CRADLE: (1) Rede, reir; vogge; (2) Ale opp, 
fostre; (3) Holde forsiktig og beskyttende.   
 
CRADLE OF MANKIND: Menneskets vugge, 
den geografiske lokalisering (krybbe) til men-
neskehetens opprinnelse, dvs. Afrika. Afrika var 
allerede foreslått av Charles Darwin (1871) som 
området for menneskehetens opprinnelse. 
 
CRAG: Fjellknaus, berghammer, en bratt grov 
klippe eller berg, eller et løst og skarpt fragment 
av en klippe. 
 
CRAKE: Åkerrikse (Crex crex), en fugl i rikse-
familien (Rallidae). 
 
CRANBERRY: Tranebær, en gruppe eviggrønne 
dvergbusker i lyngfamilien (Ericaceae) (regnes 
(vanligvis) til underslekten Oxycoccus i slekten 
Vaccinium (bærlyng), eller plassert i egen slekt). 
Navnet skyldes at kronbladene er bøyd tilbake, 
slik at støvbærerne og griflene stikker fram som 
nebbet på en trane. Det skiller tranebær fra de 
andre bærlyngartene med klokke-formet blomst. 
Tre arter med nordlig utbredelse: Vanlig tranebær 
(Vaccinium oxycoccus), småtranebær (Vaccinium 
microcarpum) og amerikansk tranebær (Vac-
cinium macrocarpon). 
 
CRANI-: Prefiks som betyr skalle. 
 
CRANIAD: Mot hodet; den fremre enden. 
 
CRANIAL: Av eller i relasjon til kraniet, hjernen. 
 
CRANIAL CAPACITY: Hjernevolum, volumet av 
et individs hjernekasse vanligvis målt i cm3. 
Nålevende menneskers hjernevolum variererer 
fra 950 til 1 800 cm3, i gjennomsnitt ca. 1 400 
cm3. Hjernevolumet er ikke direkte korrelert med 
intelligens. Neandertalerne hadde større hjerne-
volum enn det moderne mennesket. 
 
CRANIUM: Kranium, hodeskalle, den klokke-
formede delen av skallen som omgir og beskytter 

hjernen og som omfatter mange sammen-
smeltede benplater. 
 
CRASH: (1) Brak, bulder, knak, krasj; styrte 
sammen; (2) Populasjonskrasj, et dramatisk 
(bratt) fall i en populasjonsstørrelse. Se: Flush. 
 
CRASSI-: Prefiks som betyr tykk. 
 
CRASSUS: Tykk, grov og hard i struktur. 
 
CRAW CRAW: Se: Onchocerciosis. 
 
CRAYFISH (Crawfish): (1) Krepsdyr (Crusta-
cea), stor gruppe av leddyr (Arthropoda) som 
utgjør den mest tallrike gruppe av marine leddyr, 
men forekommer også i ferskvann og på land. 
Krepsdyrene omfatter bl.a. krabber, reker, kreps, 
krill, tanglopper, raudåte (Calanus finmarchicus) 
og tallrike andre arter av dyreplankton; (2) 
Edelkreps, elvekreps (Astacus astacus), fersk-
vannslevende tifotkreps som lever i elver, inn-
sjøer og tjern over store deler av Norden og 
nordlige Europa (inklusive UK). I Norge finnes 
den hovedsakelig på Østlandet, spesielt Steins-
fjorden, en del av Tyrifjorden). Edelkreps tilhører 
de største ferskvannskrepsdyrene i Europa 
(hunner er opptil 12 cm lange, hanner 18 cm, 
vekt opptil 350 g). Krepsepest (Aphanomyces 
astaci) er en soppsykdom som rammer edelkreps 
og som kom til Europa med innføringen av 
signalkreps (Pacifastacus leniusculus) til Sverige 
fra Nord-Amerika; (3) Krepsen (Cancer), stjerne-
bilde mellom løven og tvillingene på den nordlige 
himmelhalvkulen. Krepsen inneholder noen av 
stjernehimmelens største og flotteste stjerne-
hoper. 
 
C-REACTIVE PROTEIN (CRP): C-reaktivt 
protein, hjertespesifikk markør i blodet. Økt 
mengde av slike plasmaproteiner i blodet hos 
mennesket viser at det foregår en inflamma-
sjonsprosess pga. vevsskader i kroppen, eller en 
infeksiøs hjertesykdom. 
 
CREATINE: Kreatin, nitrogenholdig stoff som 
kombinert med fosfat, danner en energirik 
substans (kreatin fosfat) i musklene som øker 
både energien og muskelstyrken. 
 
CREATIONISM (Fundamentalism): Kreasjon-
isme, den ortodokse jødisk-kristne tro at jorden 
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og alt liv er oppstått direkte (de novo) i løpet av 
en uke for 6 000 - 10 000 år siden og har gjen-
nomløpt liten til ingen senere forandringer. 
Kreasjonistene avviser evolusjonen og de geo-
logiske og paleontologiske dateringer basert på 
bl.a. radiologi. Teorien er selvsagt feil. Se: 
Creation «science». 
 
CREATION «SCIENCE»: En ekstrem form av 
kreasjonismen som påstår at vitenskapen ikke 
motbeviser den kreasjonistiske tro, men isteden 
bekrefter den. Teorien er selvsagt feil. Se: 
Creationism og Science. 
 
CREATURE: (1) Skapning, kreatur, dyr, husdyr; 
laverestående dyr; (2) Et menneske, spesielt en 
person som sees på med medlidenhet, medynk, 
forakt eller begjær; (3) Vesen, noe usikkert, 
ubestemt i naturen; fiktivt, imaginært, typisk sett 
skremmende; (4) Alt som er levende eller som 
eksisterer; (5) Person (eller organisasjon) be-
traktet å være under kontroll av en annen.  
 
CRÊCHE: (1) Småbarnshjem, daghjem, hjem for 
foreldreløse småbarn; (2) Innen ornitologi, unge 
fugler som har forlatt reiret og dannet en gruppe 
med et lite antall voksne (mindre enn én fra hver 
familie) som ledere og voktere. Fenomenet er 
spesielt kjent hos ender. 
 
CREEK: (1) Krik, vik, bukt; (2) Sideelv, bekk.  
 
CREEP: (1) Krype, krabbe, liste, snike seg, 
vandre; kryping; (2) Ekkel skapning/fyr, snik.  
 
CREEPING ERUPTION (Cutanous larva mig-
rans): Hudutslett hos mennesket forårsaket av 
hakemarker (rundmarker) fra hund og katt. 
Hakemarkene er ikke i stand til å nå kjønns-
modenhet i mennesket. Se: Larva migrans. 
 
CREMNOPHILOUS: Det å leve og trives på 
klipper. 
 
CRENATED (Crenulated): Takket, tagget, som 
bærer en rekke runde utvekster, lik ribbene langs 
en kant (indented, notched). Crena, hakk, skar, 
innsnitt, fordypning. Se: Crenulate. 
 
CRENATURE: Et avrundet fremspring, utspring, 
utvekst. 
 

CRENIC (Creno-): Oppkomme, kilde; det tilhør-
ende og nærliggende utløp (brook water) fra 
oppkommet. 
 
CRENICOLOUS: (1) Som lever i kilder, opp-
kommer; (2) Utløperne (brook water) fra kilder. 
 
CRENON: Kildevannsbiotop. Se: Stygon, Thalas-
son og Troglon. 

 
CRENOPHILOUS: Det å leve og trives i kilder, 
oppkommer. 
 
CRENULATE: Fint tannet; innhakket. Se: Cren-
ate. 
 
CREODE: En kanalisert utviklingsretning, trend. 
 
CREOPHAGOUS: Som er karnivorisk, rovetende 
(brukt spesielt om karnivore insektetende 
planter). 
 
CREOSOTE: Kreosot, nesten fargeløs, flytende 
blanding av fenoler som er dannet gjennom 
destillasjon av tretjære, eller en mørk kreosot 
som produseres gjennom destillasjon av kull-
tjære. Den lyse formen brukes medisinsk til 
antiseptisk behandling eller klaringsmiddel, den 
mørke formen benyttes til impregnering av 
treverk. 
 
CREPITATION: (1) Knitrende, sprakende (lyd); 
(2) Krepitasjon, forsvarsmekanisme hos insekter 
hvor en sterkt irriterende væske plutselig og 
eksplosivt blir skutt ut (fra bakkroppen på en 
bombarderbille). 
 
CREPUSCULAR (Vespertine): (1) Demrende, 
relatert til skumring, tusmørke; (2) Innen zoologi, 
skumringsaktiv, det å være aktiv eller kommer 
tilsyne i skumringen (eller grålysningen). Se: 
Diurnal og Nocturnal. 
 
CRESCENTIC (Crescent, Crescent-shaped): 
Halvmåne-formet (sicle-shaped). 
 
CRESS: Karse (Lepidium sativum), flerårig, liten 
grønnsaksplante i karseslekten (Lepidum) som 
tilhører korsblomstfamilien. 
 
CREST: (1) Bakketopp, toppen av en bakke, eller 
bølge, bølgetopp; (2) Kam, hanekamp, toppen på 
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hodet hos en fugl eller annet dyr; fremstående 
del på en dyrekropp; (3) Hjelm, fjærtopp, 
fjærbusk (plume), dekorasjon på toppen av en 
(ridder)hjelm; (4) Kulminerende punkt (culmi-
nation) på et elvenivå, eller karriere (climax, 
peak); (5) Mønen på et hus. 
 
CRATON: Kraton, den gamle, stabile delen av 
den kontinentale litosfæren; jordens ytre lag som 
består av jordoverflaten (crust) og mantelens 
(mantle) øvre lag, men som er distinkt forskjellig 
fra den dypereliggende mantel, og som ikke har 
gjennomgått deformasjoner pga. oppsprekkinger, 
tektoniske kollisjoner og fjellhevinger. Kratoner 
forekommer spesielt i de indre områdene av de 
tektoniske platene.  
 
CRETACEOUS (Cretaceous period): Kritt, geo-
logisk periode i Mesozoikum (145 - 65 millioner 
år siden). Kritt var en periode med varmt klima og 
høye havnivåer. Navnet stammer fra det latinske 
ord (creta) for kalk; de tidligste Kritt-formasjonene 
besto av kalk. Se: Geological time scale. 
 
CRIBRIFORM: Sil-lignende (cribrose). 
 
CRINITE: Det å ha hår eller hår-lignende ut-
vekster. Crinose, håret. 
 
CRITACEOUS-TERTIARY MASS EXTINCTION: 
Kritt-tertiær masseutryddelsen; masseutdøingen 
som skjedde i slutten av Kritt perioden (i den 
mesozoiske æra). Man regner med at 
dinosauriene døde ut i denne perioden, bortsett 
fra den utviklingsgrenen av dinosaurier som har 
gitt nåtidens fugler.  
 
CREUTZFELDT-JACOB DISEASE (CJD): Se: 
Bovine spongiform encephalopathy og Prion. 
 
CREVICE: Sprekk, trang åpning, fissur, spesielt i 
fjell eller i diverse former for vegger. 
 
CRIMEAN CONGO HAEMORRHAGIC FEVER 
(Congo fever): Virus (Bunyaviridae) sykdom der 
mennesket blir infisert gjennom midd fra kveg, 
harer og fugl. Utbredt blant landbruksarbeidere i 
USSR (Krim), Sentral Afrika og Pakistan. 
 
CRIMSON (NR4): Blodrød, høyrød, karmosinrød, 
fargestoff produsert frå de døde kroppene til 
insektene i slekten Kermes (orden Hemiptera). 

Disse artene drikker saft fra eik (oak), og av 
denne saften produserer hunnene et rødt 
fargestoff kalt kermes som igjen er kilden til 
karmosinrød, crimson.  
 
CRISIS: Krise, kritisk punkt, vendepunkt. 
 
CRISPATE(D): Kruset, krøllet, med bølget eller 
buktet kant. 
 
CRISPATUS: (1) Kruset (hår), fremstår bølget; 
(2) Skjelve, dirre, vagle. 
 
CRISPR (Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats, CRISPR/Cas9): 
CRISPR/Cas9, CRISPR assosiert protein 9, en 
molekylærgenetisk metodikk som vil få økende 
biologisk bruksanvendelse innen f.eks. klinisk 
genterapi da det muliggjør en meget spesifikk 
klipping og liming i et hvilket som helst gen i 
DNA. Metoden baserer seg på at det ble 
oppdaget at visse bakterier hadde evnen til å 
skjære og kutte DNA som et ledd i et selvforsvar 
mot virus. CRISPR/Cas systemet utgjør en form 
for erhvervet immunsystem hos bakterier (pro-
karyoter) mot virus, fremmede genetiske 
elementer som er tilstede i bakteriofager (virus 
som infiserer bakterier) og plasmider. Bakteriene 
har i sitt DNA spesielle sekvenser kalt CRISPR 
(Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats) som er korte, gjentatte 
basesekvenser som er identiske i begge 
retninger (Se: Palindrome) og som stammer fra 
virus. Hver sekvens-repitisjon følges av et kort 
segment av spacer DNA fra tidligere ekspo-
neringer mot fremmed DNA (virus eller 
plasmider). Små samlinger av Cas (et CRISPR-
assosiert system) er lokalisert ved siden av 
CRISPR-sekvensene. Når en bakterie angripes 
av et virus de har blitt tidligere infisert med, 
benytter bakteriene et enzym (CRISPR assosiert 
protein, Cas) som finner og kutter ut virus DNAet. 
Deretter tar bakterien og skjøter sammen DNA 
endene med enten et tap av noe DNA eller så 
benyttes noe tilgjengelig DNA for å erstatte tapet. 
Med andre ord, når en bakterie infiseres med et 
virus, kopieres CRISPR-sekvensene til RNAet 
(guide-RNA, gRNA) som deretter benytter et 
enzym Cas (f.eks. Cas9, protein-9-nuklease, det 
mest kjente Cas enzymet som stammer fra 
bakterien Streptococcus pyogenes) til å kutte 
virusets matchende DNA. Det man innså var at 
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det samme systemet med diverse tilpasninger, 
kunne benyttes til å kutte, bytte ut eller legge til 
spesifikke sekvenser i menneskets DNA og på 
hvilket som helst sted man måtte ønske seg. Ved 
slike gen modifiseringer guides enzymet Cas9 av 
dette spesielle RNA-molekylet (guide-RNA, 
gRNA) til å binde seg til en matchende sekvens i 
cellens DNA. Cas9 kutter så begge DNA-trådene 
og bruddet kan deretter repareres av andre 
enzymer igjen, f.eks. som nevnt, gjennom å sette 
inn et eller annet ønsket, spesialdesignet DNA. 
En sykdomsgivende mutasjon kan slik byttes ut 
med en frisk DNA-sekvens. Genmodifiseringer av 
menneskets em-bryoer har allerede blitt utført. 
Se: Bacteriophage og Plasmid.                                                                                                 
 
CRISS-CROSS INHERITANCE: Innen genetikk, 
criss-cross arv, arv av kjønnskoblede karakterer 
overført fra far til datter eller mor til sønn; 
transmisjonen av et X gen fra mor til sønn eller et 
Y gen fra far til datter. 
 
CRISTA (pl. Cristae): (1) Kam, rygg, topp; (2) 
Foldene i den indre membranen i mitokondrier 
hvortil ATPase er bundet. Mitokondrier med crista 
finnes vanligvis i dyreceller med høy respiratorisk 
aktivitet, og er mindre vanlig å se i planteceller. 
 
CRISTATE: Det å bære en skarpt uthevet kam, 
rygg eller topp. 
 
CRITERION: (1) Kriterium, kjennetegn, skille-
merke, en karakteriserende markering eller 
karaktertrekk, egenskap; (2) Målestokk, lov eller 
prinsipp, standard eller test ved hvilke noe (ting 
eller folk) kan sammenlignes og bedømmes. 
 
CRITICAL GROUP: Taksonomisk gruppe av 
organismer som ikke kan oppdeles i mindre 
grupper. 
 
CRITICAL HABITAT: Kritisk habitat, de fysiske 
og biologiske forholdene som er essensielle å 
opprettholde, for å bevare arter eller én spesiell 
art fra utryddelse som konsekvens av økonomisk 
vekst og utvikling. Termen er knyttet til The 
Endangered species act (ESA, The Act) (av 
1973), en hovedlov i USA for å beskytte utsatte 
arter fra utryddelse og for å gjenopprette 
artsbestandene til et nivå der loven ikke lengre er 
nødvendig. Det omfatter både å beskytte arten 

og de økosystemer arten er avhengig av ved 
hjelp av forskjellige tiltak og metoder. 
 
CRITICALLY ENDANGERED (CE): Kritisk truet, 
dvs. et takson av dyr eller planter som er i kritisk 
fare for å bli utryddet fra naturen i nær fremtid. 
Se: Endangered, Extinct, Lower risk og Vulne-
rable. 
 
CRITICAL POINT (Critical state): Innen fysikk, 
kritisk punkt, punktet i et fasediagram med én 
komponent (væske-damp kritisk punkt) der 
substansens væske og gassfase har samme 
tetthet og derfor er uadskillelige; temperaturen og 
trykket er slik at væsken og dets damp er 
identiske i alle egenskaper. Væsken er da ved 
sin kritiske temperatur, kritiske trykk og kritiske 
volum (dvs. i sin kritiske tilstand, critical state). 
Over den kritiske temperaturen (Se: Critical 
temperature) kan ikke gassen gjøres flytende ved 
bare å øke trykket. Ved det kritiske punktet 
definert ved den kritiske temperatur (Tc) og det 
kritiske trykk (pc), forsvinner fasegrensene. An-
dre eksempler omfatter det kritiske punkt i 
blandinger av væsker (væske-væske kritisk 
punkt). Se: Critical. 
 
CRITICAL TEMPERATURE: Kritisk temperatur, 
temperaturen der man ikke kan overføre en gass-
fase til væskefase ved å øke trykket.  
 
CRIT. (Critical): Forkortelse for: Kritisk. 
 
CRITICAL: (1) Kritisk, avgjørende, som har 
naturen av et vippepunkt (crucial, decisive); (2) 
Vurderer kritisk, som finner feil, eventuelt gir 
akademiske kommentarer, tolkninger (3) Eks-
tremt viktig eller essensielt; (4) Innen matematikk, 
punktet der en kurve har en horisontal 
tangent(linje) på sitt maksimum eller minimum; 
(5) Innen kjemi, måleverdien på en kjemisk 
substans der en forandring medfører en brå 
overgang i egenskaper og kvaliteter; (6) Innen 
fysikk: (a) Kritisk tilstand, tilstanden til en 
substans når den er ved sin kritiske temperatur, 
trykk eller volum. Ved disse betingelsene er 
tettheten til væskefasen og vanndampen den 
samme. Det punktet som korresponderer til 
tilstanden på en isoterm, er det kritiske punkt. 
Kritisk temperatur (critical temperature) er den 
temperaturen der en spesifikk gass ikke kan 
omformes til flytende tilstand (væske) bare 
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gjennom trykkendringer (heving av trykket) (som 
er en terskeltemperatur av stor betydning for 
vekst og overlevelse av organismer). For de 
fleste planter forekommer det ikke vekst under 
6oC, mens en temperatur under frysepunktet (< 
oC) kan ødelegge eller drepe planter i visse faser 
av livssyklus (Se: Critical point), eller (b) i stand til 
å opprettholde en kjernefunksjon 
 
CRITICAL VELOCITY: (1) Kritisk hastighet, 
hastigheten et fallende objekt oppnår når tyngde-
kraften og luftmotstanden på objektet utligner 
hverandre; (2) Vannhastigheten der en laminær 
strøm går over til turbulent strøm (eller omvendt). 
 
cRNA: Se: Complementary RNA. 
 
CROAK: Kvekke, kvekking (som en frosk), 
skrike, skriking (som en ravn), knurre, knurring 
(som en hund) eller brumme, brumming (som en 
bjørn).  
 
CROCEOUS: Som er safran-gul farget. 
 
CROP: (1) Krås, kro; (2) Topp; (3) Avling, grøde, 
plante eller dyreprodukt som er under intens 
dyrkning for profitt eller bevaring; (3) Mengde, 
samling; (4) Skjære av, stusse; (5) Gresse, beite, 
gnage; (6) Beskatte, drive jakt på.  
 
CROCODILIA (Crocodylia): Krokodiller (croco-
dilians), orden av vesentlig store, semi-akvatiske 
krypdyr (reptilier, Archosaurian); omfatter alliga-
torer, krokodiller og gavialer. 
 
CRO-MAGNON (MAN): Kro-magnon, den tid-
ligste gruppen av det moderne mennesket (Homo 
sapiens) som holdt til i Europa for ca. 35 000 år 
siden, men som man antar oppsto i Afrika og 
Asia. Navnet stammer fra Cro-magnon grotten i 
sør-vestre Frankrike der de første fossilene ble 
funnet i 1868. 
 
CRON: Kron, tidsenhet for evolusjonære pro-
sesser. Én kron = 1 000 000 år; én kilocron = 109 
år; én millicron = 1 000 år. 
 
CRONISM (Kronism(us)): Kronisme, det å drepe 
og ete avkommet; fenomenet at foreldrene eter 
eller forsøker å ete sine levende eller døende 
unger. Blir ungen drept. men ikke spist, benevnes 
det barnedrap (infanticide). Kronisme utgjør en 

spesiell form for kannibalisme. I fangenskap kan 
kronisme oppstå under sosialt stress, og er oftere 
observert hos domestiserte dyr, enn hos ville dyr. 
 
CROOK: Krok, en tilbakebøyd tupp. 
 
CROP: (1) Avling, høst, en viss mengde planter 
intensivt dyrket til mat eller for profitt; (2) Kro, 
tynnvegget utvidelse av spiserøret for lagring av 
mat, spesielt velutviklet hos enkelte arter av 
frøspisende fugl der kroen forekommer mellom 
svelget (oesophagus) og kjertelmagen (proven-
triculus). Kro kan man også finne hos insekter, 
mark og andre virvelløse dyr. I kroen begynner 
nedbrytelsen av føden. 
  
CROSS: (1) Innen genetikk, krysning mellom to 
distinkte typer organismer, for eksempel to ulike 
homozygoter (genotyper, AA x aa) der genetisk 
materiale bringes sammen for å oppnå genetisk 
rekombinasjon eller for å studere nedarvingen av 
gitte karakterer; (2) Hybrid, avkom produsert fra 
en slik paring; (3) Pare seg eller det få til en 
paring med et individ av en distinkt type. Hos 
eukaryote organismer med seksuell reproduk-
sjon, oppnås genetisk krysning gjennom kjerne-
sammensmeltning (karyogami) og meiose. Hos 
bakterier oppnås genetisk krysning gjennom 
paraseksuelle fenomener som konjugasjon, 
transduksjon, sexduksjon og transformasjon. Hos 
virus og bakteriofager, oppnås genetisk krysning 
gjennom multiple infeksjoner av vertsceller med 
partikler av forskjellig genotype; hvis bakterier er 
samtidig infisert med to eller tre forskjellige virus 
partikler, kalles krysningene biparentale, triparen-
tale, etc. Se: Crossing. 
 
CROSSABILITY: Kryssbarhet, graden to dis-
tinkte organismetyper kan krysses med suksess. 
Se: Cross. 
 
CROSSBILL: Korsnebb, omfatter to arter fugl i 
Norge: Furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus) og 
grankorsnebb (Loxia curvirostra) i finkefamilien 
(Fringillidae). 
 
CROSS-BREED: Bastard, kjøter, krysningsav-
kom, blandingsrase; det å krysse. 
 
CROSS-BREEDING (Cross-fertilization, Exo-
gamy, Outbreeding, Outcrossing, Xenogamy): 
Krysningsavl, utkrysning, ale opp ved krysning, et 
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krysningssystem der kjønnet formering involverer 
paring mellom forskjellige utvalgte, genetiske 
urelaterte individer; krysningsforedling hvor det 
ikke er blodslektskap mellom individene. Se: 
Consanguineous, Cross fertilization, Self-
fertilization og Out-breeding. 
 
CROSS-FERTILIZATION (Allogamy, Allomixis, 
Cross-breeding, Exogamy, Staurogamy, Xen-
ogamy): Kryssbefruktning, foreningen av en 
hannlig med en hunnlig gamet (fra forskjellige 
individer) av samme art; sammensmeltningen 
(syngami) av gameter fra genetisk urelaterte 
indvider for å oppnå genetisk rekombinasjon (det 
motsatte av selvbefruktning). Se: Allogamy, 
Cross-breeding, Inbreeding, Outcrossing, Self-
fertilization, Syngamy og Xenogamy. 
 
CROSS-FOSTERING: Kryssfostring, erstatning-
en av egg eller unger av en art med egg eller 
unger av en annen art slik at ungene oppfostres 
av foreldre som ikke er det biologiske opphavet. 
 
CROSS INFECTION: Kryssinfeksjon, smitte eller 
spredning av en infeksjon (sykdomsagens), 
enten: (a) Fra en kilde til en annen (fra person til 
person, dyr til person, person til dyr eller mellom 
dyr), (b) enhver infeksjon som en pasient får i et 
sykehus eller annen helseinstitusjon, eller (c) 
gjensidig infeksjon mellom infiserte organismer.  
 
CROSSING: (1) Innen biologi, krysning, paring 
av individer av forskjellig raser, strainer eller 
former for å oppnå nye genetiske rekombi-
nasjoner (Se: Hybridize, Cross, Cross-breeding 
og Hybridization); (2) Kryss, overgang, et sted 
der gater (crossroad), stier (pedestrian crossing), 
jernbansespor (railway crossing) eller linjer 
krysser eller gjennomskjærer (an intersection). 
 
CROSSING BARRIER: Innen genetikk, krys-
ningsbarriere, enhver genetisk kontrollert mekan-
isme som helt eller delvis reduserer muligheten 
en populasjon har til å kunne krysses med 
individer fra andre populasjoner. Dannelsen av 
krysningsbarrierer er et fundamentalt biprodukt 
av den naturlige seleksjonen og medfører 
genetiske forandringer i reproduksjonsforhold-
ene innen en populasjon som fører popula-
sjonene inn i særegne populasjonsspesifikke 
evolusjonære utviklingsretninger og da med 
potensiale for dannelse av nye arter. 

CROSSING-OVER (Crossover, Recombina-
tion): Innen genetikk, overkrysning, rekombi-
nasjon, utveksling av kromosomsegmenter 
mellom ikke-søster kromatidene under meiosens 
første profase. Disse midlertidige overkrysnings-
stedene kalles chiasma. Overkrysninger er en 
fundamental prosess under seksuell reproduk-
sjon da det derigjennom dannes nye genetiske 
kombinasjoner i gametene som ikke forekommer 
i foreldergenomene og dermed bidrar til økt 
genetisk variasjon. Hos eukaryoter kan 
overkrysningen være enten meiotisk eller mitotisk 
der meiotisk overkrysning som nevnt er ansvarlig 
for de såkalte «chiasma» som en ofte ser mellom 
homologe kromosomer. Innen en cellepopulasjon 
som gjennomløper meiose, er hyppigheten av 
utvekslinger mellom to gitte punkt i et 
kromosompar, sterkt korrelert med avstanden 
mellom punktene (gen loci) og uttrykkes gjennom 
overkrysningsverdien (COV). En rekombinasjon 
er alltid gjensidig og i hvert tilfelle omfattes bare 
to av de fire kromatidene (normalt ikke-søster 
kromatidene) av de to homologe kromosomene. 
Multiple overkrysninger (compound crossing-
over) kan imidlertid involvere alle fire kromatider. 
Mitotisk (somatisk rekombinasjon) er en form for 
genetisk rekombinasjon som forekommer i de 
somatiske cellene under forberedelsene til mitose 
i både seksuelle og aseksuelle organismer. Hos 
aseksuelle individer er det den eneste kilde til 
rekombinasjoner og som også gir en mulighet til 
å studere genetiske koblinger (Se: Genetic 
linkage). Mitotiske rekombinasjoner kan også 
medføre uttrykningen av recessive gener i et 
heterozygotisk individ. Mitotisk homologe 
rekombinasjoner forekommer hovedsakelig 
mellom søsterkromatidene etter replikasjonen og 
før celledelingen. Resultatet av mitotisk over-
krysning avhenger av orienteringen og lokali-
seringen av overkrysningsstedet og derved 
fordelingen av centromeren som er involvert i 
overkrysningen. Generelt medfører rekombi-
nasjon i form av overkrysning, dannelse av ny 
genetisk variasjon gjennom bruddene og 
gjenforeningene av de komplementære DNA 
trådene, og kan benyttes til kartlegging av 
genenes relative posisjon (Se: Genetic map) og 
dermed grad av koplinger mellom dem. Se: 
Crossover value. 
 
CROSSING-OVER MAP: Innen genetikk, over-
krysningskart, genetisk kart som viser over-
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krysningsfrekvensene som et mål på den relative 
avstand mellom genene i en koplingsgruppe. Er 
genene på det samme kromosomet langt fra 
hverandre, vil de sorteres uavhengig under 
overkrysningen. Se: Genetic map og Linkage 
group. 
 
CROSSING-OVER MODIFIER: Innen genetikk, 
ethvert gen eller strukturell forandring som øker 
eller reduserer overkrysningsfrekvensen. De 
genene eller heterozygote strukturelle forand-
ringene som reduserer eller undertrykker 
overkrysninger (crossing-over suppressor), virker 
i de fleste tilfeller lokalt. Se: C-factor. 
 
CROSSING-OVER SUPPRESSOR: Se: 
Crossing-over modifier. 
 
CROSSING-OVER UNIT: Innen genetikk, over-
krysningsenhet, tilsvarer en overkrysningsfrek-
vens på 1 % mellom to par av koplete gener. En 
overkrysning på 1 % tilsvarer én kartenhet på et 
koplingskart (Se: Map unit). Se: Linkage map. 
 
CROSSING-OVER VALUE: Se: Crossover 
value. 
 
CROSS-MATCH TEST: Innen immunologi, 
krysningstest, en prosedyre for å teste blodet fra 
en blodgiver ved blodtransfusjon eller organ-
transplantasjon der giverens blod blir blandet 
med mottagerens. Skjer det da en agglutinering 
eller cytolyse i nærvær av komplement, er 
blodparet ikke kompatibelt. Se: Agglutination og 
Complement. 
 
CROSSOVER POSITION INTERFERENCE: In-
nen genetikk, fenomenet at en overkrysning 
påvirker sannsynligheten for at det forekommer 
en annen i nærheten. Se: Interference. 
 
CROSSOVER SUPPRESSION: Innen genetikk, 
overkrysningssuppresjon, gen-kodet effekt eller 
kromosomal strukturell forandring, som reduserer 
hyppigheten av overkrysninger ved meiose. 
 
CROSSOVER VALUE (COV, Crossing-over 
value): Innen genetikk, overkrysningsverdi/-grad, 
frekvensen av kromosomale overkrysninger 
(rekombinanter) mellom to gen-loci (markører) 
blant det totale avkom fra en gitt krysning. 
Generelt vil ved gitte genetiske og miljømessige 

betingelser, rekombinasjonen i en spesiell region 
av et kromosom (koplingsstruktur, linkage 
structure) være tilnærmet konstant. Det vil gi en 
overkrysningsverdi som kan benyttes til 
produksjon av genkart som viser den relative 
posisjonen til genene på et kromosom (Se: 
Linkage map).  Ved lav overkrysningsgrad, 
befinner genene seg nær hverandre på 
kromosomet. Se: Crossing-over. 
 
CROSS-POLLINATION (Allogamy, Xeno-
gamy): (1) Kryssbefruktning, krysspollinering, 
overførselen av pollen fra pollenbæreren (anther) 
i en blomst til arret (stigma) i en annen blomst av 
samme art (Se: Allogamy, Self-pollination og 
Xenogamy); (2) Inspirasjon og påvirkning mellom 
eller blant forskjellige enheter, elementer. 
 
CROSS-REACTION: Innen immunologi, kryss-
reaksjon, kombinasjonen av et antigen (cross 
reacting antigen) med et antistoff (cross reacting 
antibody) produsert som en respons på et annet 
antigen. Kryssreaksjonen viser i hvilken grad de 
to antigenene har determinanter som er identiske 
eller ligner hverandre strukturelt. 
 
CROSS SECTION: (1) Innen epidemiologi, stud-
iet av infeksjonsbelastningen på individer av 
forskjellig alder og kjønn ved en gitt tid; (2) Innen 
anatomi og histologi, et tverrsnitt av en kropp 
eller et vev (transverse cut); et kutt i rett vinkel til 
den longitudinelle aksen.  
 
CROSS-STERILITY: Kryss-sterilitet, gjensidig 
sterilitet, feil i befruktningen pga. de genetiske 
eller cytologiske betingelsene under krysningen 
mellom to individer og det på tross av normalt 
funksjonelle gameter; ikke i stand til reproduksjon 
pga. hybridisering. 
 
CROTCH: (1) Kløft, gaffel; (2) Skritt (det mellom 
bena).  
 
CROTOVINA: Se: Krotovina. 
 
CROUPOUS (Croupy): Strupehosteaktig, krup-
pøs. Krupp (croup) er en sykdom som gjør det 
vanskelig å puste og som medfører sterk hoste, 
særlig hos barn, og som skyldes betennelser i 
strupehodets slimhinner. Ekte krupp kan være en 
tilstand ved difteri som er en infeksjonssykdom 
som skyldes bakterien Corynebacterium diphter-
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idae som medfører dannelse av hinner i svelget 
som gjør det vanskelig å puste. Falsk krupp som 
forekommer hyppigst hos små barn (1 - 5 år), 
skyldes vanligvis virus infeksjoner, spesielt para-
influensavirus som gir betennelser og hevelser i 
luftrøret og strupen. 
 
CROW: (1) Kråke (Corvus cornix), art i familien 
kråkefugler (Corvidae, og som omfatter 8 arter); 
(2) Hanegal, gale; (3) Pludre. 
 
CROWD: (1) Flokk, sverm, mylder, vrimmel, 
samling, en mengde organismer; det å fylle et 
rom slik at det gis liten til ingen mulighet for 
bevegelse; (2) Stimle sammen, trenge seg 
sammen (uten form for organisering); (3) Bevege 
seg for nær (til noen).  
 
CROWDING EFFECT: Innen parasittologi, en 
reduksjon i eggproduksjons størrelse hos den 
enkelte marken i en infrapopulasjon i relasjon til 
størrelsen på parasittpopulasjonen; eggreduksjon 
proporsjonal med antall mark til stede. 
 
CROWN: Krone, høyeste punkt, høyeste lag, 
spesielt det høyeste bladdekket hos trær, tre-
kronene. 
 
CROWN GROUP: Innen kladistikk, hovedgruppe, 
alle taksa som stammer fra en kladogenese og 
som gjenkjennes gjennom deres deling av 
kladens synapomorfier. Se: Cladogenesis, Stem 
group og Synapomorphy. 
 
CRP: Se: C-reactive protein. 
 
CRUCIAL: Avgjørende, ekstremt signifikant eller 
viktig; et sentralt problem. 
 
CRUSIATE: Kors, kryss, formet som et kors. 
 
CRUCIFORM: Det å ligne et kors; kors-formet. 
 
CRURAL: Ben-, lår-, legger. Crura, en ben-
lignende del.  
 
CRUST: (1) Skorpe, den harde ytre strukturen på 
en overflate; (2) Skare, et hardt overflatelag av 
snø over et bløtere lag; (3) Innen geologi, det 
solide ytre laget på jorden (eller månen) over 
mantelen (Se: Crust of the Earth); (4) Det harde 
ytre dekket eller integumentet hos visse dyr (som 

krepsdyr) og planter (som lav); (5) Skorpen på et 
sår dannet av tørket puss eller levret blod. 
 
CRUST OF THE EARTH (Lithosphere): Jord-
skorpen, litosfæren, det ytre, tynne jordskallet 
som utgjør mindre enn 1 % av jordens totale 
volum og som ligger over Mohorovicic diskon-
tinuiteten (dvs. som går ned til 30 - 75 km dybde 
under de fleste kontinenter og ned til 5/10 - 12 
km under de fleste hav). Tykkelsen kan altså 
variere mellom 5 - 75 km. Under jordskorpen 
ligger mantelen hvis øvre del består av peridotitt, 
et tettere berglag enn det som danner 
jordskorpen. En antar at jordskorpen omfatter to 
lag, et basislag under havene (Se: Sima) og et 
ytre lag under kontinentene (Se: Sial). Jord-
skorpen består av forskjellige former av materiale 
med forskjellig opprinnelse: Magmatisk (igneous; 
størknet fra lava eller magma, et materiale fra 
vulkanske eller plutoniske prosesser), metamor-
fisk eller sedimentært. Se: Lithosphere og Mantle 
of the earth. 
 
CRUSTACEAN: Krepsdyr, organismer som hører 
til leddyrene (Arthropoda) i gruppen Crustacea 
som inkluderer en rekke underklasser: Blad-
føttinger (Branchiopoda), muslingkreps (Ostra-
coda), hoppekreps (Copepoda), fiskelus (Bran-
chiura), rankeføttinger (Cirripedia) og storkreps 
(Malacostraca, som omfatter ordenen tifotkreps 
(Decapoda), dvs. grupper som reker, krabber og 
hummer).  
 
CRYERGIC: Refererer til fryse-tine prosesser og 
de resulterende fysiske fenomener. 
 
CRYMNION: Krymnion, planktoniske organismer 
i evig snø og is. Se: Cryoplankton. 
 
CRYMOPHILOUS: Det å leve og trives i polare 
områder. 
 
CRYMOPHYTE: Krymofytt, plante som lever i 
polare områder. 
 
CRYO-: (1) Kryo-, prefiks som betyr kald, som 
angår kulde, snø og is. Kryologi (cryology), 
glasiologi (glaciology), det vitenskapelige studiet 
av is og snø (Se: Crysosphere); (2) Frysning, 
vitenskapen som omfatter nedkjøling, kjøle-
teknologi. 
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CRYOBIOLOGY: Kryobiologi, det vitenskapelige 
studiet av effektene av lave temperaturer på de 
levende organismene, deres vev og celler. 
 
CRYOCHORE: Kryokor, de områdene eller 
regionene på jordens overflate med et kontin-
uerlig liggende snø eller isdekke. 
 
CRYOCONITE: Kryokonitt, organismer eller 
detritus som fraktes med vinden til isbreer og der 
forårsaker små smeltehull i isen. Se: Detritus. 
 
CRYOGENIC LAKE: Krygenisk innsjø, innsjø 
dannet gjennom lokal opptining i et område der 
grunnen er permanent frosset. 
 
CRYOGENICS: (1) Kryogenikk, den del av 
fysikken som arbeider med effektene av meget 
lave temperaturer; (2) Innen biologi, det å 
preservere levende organismer i en hviletilstand 
gjennom frysning, tørking eller gjennom kombi-
nasjoner av disse metodene. Kryometer, 
termometer som er laget for å måle meget lave 
temperaturer. Kryogene temperaturer refererer til 
temperaturene som er lavere enn -100oC. 
 
CRYOPEDOLOGY: Kryopedologi, det viten-
skapelige studiet av frostens virkning på jorden 
og de resulterende strukturene. 
 
CRYOPHILOUS (Cryophile, Cryophilic): Kulde-
elskende, kryofil, det å leve og trives ved lave 
temperaturer (i polare strøk), eller dyrenes og 
plantenes respons på lave temperaturer. Kryo-
fytter er planter som er tilpasset til å leve i miljøer 
med kontinuerlig is og snødekke. Kryoplankton er 
de mikroskopiske organismene som lever i 
regioner som er permanent dekket av snø og is. 
Kryovegetasjon refererer til plantesamfunn, 
spesielt alger, moser og lav, som er tilpasset til å 
leve i miljøer med kontinuerlig snø og is. Se: 
Thermophile. 
 
CRYOPHYLACTIC: Kryofylaktisk, resistent mot 
lave temperaturer, frysing. 
 
CRYOPHYTE: (1) Kryofytt, plante som vokser på 
is eller snø; (2) Plante som lever og trives under 
lave temperaturer. De fleste kryofytter er alger, 
men de finnes også blant moser og sopp.  
 

CRYOPLANKTON: Kryoplankton, planktoniske 
organismer som lever i permanente vann-
ansamlinger i forbindelse med snø, is og isbreer. 
Se: Crymnion. 
 
CRYOSPHERE: Kryosfære, den del av jordens 
overflate og atmosfære som kan ha temperaturer 
under 0oC for i det minste en del av året, dvs. der 
vann forekommer i fast tilstand. Kryosfæren 
omfatter: Sjøis (sea ice), elveis (river ice), 
snødekker (snow cover), isbreer (glacier, i 
kontinuerlig bevegelse pga. sin egen vekt), 
iskapper, platåbreer (ice cap, flerårige is og 
snødekker), innlandsis (ice sheet; continental 
glacier: Grønland og Antarktisk) og frossen jord, 
permafrost (permafrost, permanent frosset lag av 
varierende dybde under overflaten i de iskalde 
regioner av jorden som er under vannets 
frysepunkt 0oC). Kryosfæren overlapper hydros-
færen (Se: Hydrosphere) og er en viktig og 
integrert del av det globale klimasystem. 
Deglasifisering refererer til tilbakedannelsen eller 
reduksjonen i kryosfærens utstrekning. Se: Cryo-. 
 
CRYOTROPISM: Kryotropisme, orienterende 
respons til kulde og frost. Se: Tropism. 
 
CRYOTURBATION: Fysisk blanding av materi-
aler pga. vekslinger mellom tining og frysning. 
 
CRYPSIS: Kamuflasje, en fremtoning av en 
organisme som forhindrer det å bli sett av andre, 
spesielt predatorer. Se: Camouflage og Cryptic 
colouration. 
 
CRYPT- (Crypto-): Prefiks som betyr skjult, 
gjemt; grop-lignende fordypning, søkk. 
 
CRYPTIC: (1) Kryptisk, hemmelig, mystisk, lite 
iøynefallende, ukjent, (Se: Phaneric); (2) Innen 
taksonomi, fenotypisk meget like arter (cryptic 
species); (3) Strukturelt heterozygote individer 
som ikke kan identifiseres på grunn av unormal 
meiotisk kromosomparing (cryptic structural 
hybrid); (4) Enhver baseforandring som ikke 
registreres pga. at den ikke resulterer i synlige 
fenotypiske forandringer (cryptic mutation), noe 
som kan ha flere årsaker, f.eks. synonyme 
kodoner (Se: Codon); (5) Polymorfisme som 
kontrolleres av recessive gener (cryptic 
polymorphism); (6) Ethvert inaktivt gen (cryptic 
gene) hos prokaryoter som kan reaktiveres 
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gjennom mutasjon; (7) Plasmid som når tilstede, 
ikke medfører noen synbar forandring i vertens 
fenotype; (8) Hyppig forkommende satellitt-DNA 
(cryptic satellite) med en tetthet lik hoved-
mengden av DNA; (9) Kryptisk, farger, farge-
tegninger og strukturelle mønstre som ligner 
omgivelsene eller underlaget slik at de virker som 
kamuflasje. 
 
CRYPTIC ALLELE: Kryptisk allel, tidligere u-
uttrykket (uoppdaget, ikke observert) gen variant 
ved et gen locus, som kan uttrykkes under 
spesielle betingelser, f.eks. i et nytt miljø eller ved 
forandringer i den genetiske bakgrunnen. Med 
andre ord, den normale observerte gen 
variasjonen omfatter ikke det totale genetiske 
potensial. Cryptic genetic variation (CGV) er 
definert som den del av den genetiske 
variasjonen som ikke bidrar til den normale 
fenotypiske variasjonsbredden i en populajson, 
men som ved miljømessige forandringer og 
introduksjon av nye alleler i genomet kan 
medføre modifiseringer av fenotypen. 
 
CRYPTIC COLOURATION (Crypsis): Kamu-
flasjefarge, fargetegninger hos dyr som medfører 
at de er kamuflert i sine rette omgivelser. 
Gjennom å kamuflere seg blir individene mindre 
utsatt for predasjon. Effekten er avhengig av i 
hvilken grad dyret kropp forsvinner, kamufleres 
mot bak-grunnen, eller dyrets konturer oppløses 
mot bakgrunnen. Begge disse effektene kan fore-
komme hos samme individ. Se: Anticryptic 
colouration, Batesian mimicry, Müllerian mimicry, 
Procryptic colouration og Protective colouration. 
 
CRYPTIC PLASMID: Kryptisk plasmid, plasmid 
som tilsynelatende ikke har noen effekt på 
fenotypen til den celle det forekommer i. 
 
CRYPTIC SPECIES: Se: Sibling species. 
 
CRYPTIC VIRUS: Kryptisk virus, virus-lignende, 
isometriske partikler, ca. 30 nm, som en har 
påvist i planter de senere år. Enkelte av disse 
kryptiske virus er vist å inneholde dsRNA. Se: 
dsRNA. 
 
CRYPTOBIOLOGY: Cryptobiologi, biologiske 
studier, feltundersøkelser og tolkninger av 
tidligere observasjoner, utført av kryptobiologer 
(cryptobiologists) for å undersøke om ukjente, 

mytiske organismer og arter virkelig eksisterer i 
naturen, og da i utilgjengelige miljøer og områder 
hvor de har kunnet gjemt seg eller er kjent kun 
gjennom mer eller mindre kryptiske sportegn. Se: 
Cryptozoa og Cryptozoic.   
 
CRYPTOBIOSIS (Anhydrobiosis): (1) Krypto-
biose, det å leve på et avsidesliggende sted, 
skjult, dekket eller tilbaketrukket; (2) Tilstanden 
hos en organisme i dvale der alle tegn på 
biologisk og metabolsk aktivitet er fraværende, 
vanligvis som resultat av ekstreme livsbe-
tingelser. Kryptobiose fører til uttørring eller 
dypfrysing. Forekommer særlig hos rundmark, 
hjuldyr, spretthaler og bjørnedyr. Se: Dormancy. 
 
CRYPTOBIOTIC: Kryptobiotisk, organismer som 
vanligvis holder seg gjemt i fjellsprekker eller 
under stener. 
 
CRYPTOCLIMATE (Kryptoclimate, Microclim-
ate): Kryptoklima, mikroklima, klimaet i et 
begrenset, lite område, slik som i fjellsprekker, 
naturlige eller kunstige huler eller rom inne i en 
bygning (f.eks. låve, drivhus). Se: Bioclimate, 
Macroclimate og Microclimate. 
 
CRYPTOCOCCOSIS (Torulosis, European 
blastomycosis): Cryptococcose, sykdom på 
mennesket og dyr som skyldes soppen 
Cryptococcus neoformans. Infeksjonen skjer 
gjennom inhalering av støv forurenset med 
soppen. Hos svekkede personer kan sykdommen 
spres til nesten alt kroppsvev og få en fatal 
utgang. 
 
CRYPTOFAUNA: Kryptofauna, faunaen i be-
skyttede eller spesielt godt skjulte habitater. 
 
CRYPTOGAM: Kryptogam (tidligere en formelt 
anerkjent taksonomisk gruppe), laverestående 
plante eller plante-lignende organismer som 
reproduserer gjennom sporer, dvs. de mangler 
de iøynefallende reproduksjonsstrukturene som 
blomster, frø eller kongler. Kryptogamer omfatter 
grupper som alger bregner, lav, moser og sopp. 
Se: Phanerogam. 
 
CRYPTOGENE: Av ukjent opphav. 
 
CRYPTOGRAM: (1) Kryptogram, en metode som 
uttrykker i en standard kodeform, en samling data 
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benyttet innen klassifikasjon; (2) Forkortet 
beskrivelse av egenskapene til et virus eller virus 
takson, og som omfatter fire egenskaper: (a) 
Nukleinsyre typen, (b) molekylvekten av nuklein-
syren (prosentdel nukleinsyre i den infeksiøse 
partikkel), (c) formen på partikkelen/nukleinsyren 
og det omgivende protein (nukleocapsid), og (d) 
verten/vektoren. 
 
CRYPTOGYNE: Det at dronningen er umulig å 
skille fra arbeiderne i en maurkoloni. 
 
CRYPTOPHYTE: Kryptofytt, flerårig plante med 
fornybare knopper som vokser under jord-
overflaten (eller under vannspeilet). Se: Geo-
phyte, Helophyte og Hydrophyte.  
 
CRYPTOMERE: Kryptomer, gen eller genetisk 
faktor, f.eks. heterozygotisk recessiv arvefaktor, 
som ikke oppdages ved normale undersøkelser 
av individet som bærer det, men som kan 
påvises gjennom krysninger. 
 
CRYPTONEURONS: Det å ikke ha noe distinkt 
nervesystem. 
 
CRYPTONISCUS: Intermediært, frittsvømmende 
larvestadium (utvikles etter microniscus) hos 
isopoder (familien Epicaridae), og som fester seg 
til sluttverten. 
 
CRYPTORCHID: Individer hvis testikler ikke har 
senket seg ned i pungen (scrotum). 
 
CRYPTOSPORIDIOSIS: Cryptosporidiose, en 
relativ vanlig protozosykdom utbredt hos spedyr 
og spebarn over hele verden. Sykdommen 
skyldes infeksjon med arter i slekten Crypto-
sporidium som overføres som sporulerte oocyster 
til mennesket via avføring (faeces) fra infiserte 
dyr. Organismene utvikler seg i tarm mukosa. 
Hos svekkede personer kan sykdommen være 
farlig. Cryptosporidiose er primært en zoonose. 
 
CRYPTOZOA: Kryptozooer, en økologisk gruppe 
av små terrestre dyr som lever i fjellsprekker, 
under stener, under bark, i jord og strø på bakken 
der de vanskelig kan observeres uten bruk av 
spesielle hjelpemidler og undersøkelsesmetoder. 
Se: Cryptozoic. 
 

CRYPTOZOIC: (1) Kryptozoisk, skjult liv, det å 
leve i habitater som vanskeliggjør observasjoner 
(Se: Cryptobiology og Cryptozoa); (2) Primitive 
livsformer i Prekambrium, den geologiske tids-
perioden da kun primitive livsformer eksisterte 
(Se: Geological time scale). 
 
CRYPTOZOITE: Cryptozoitt, pre-erytrocyttisk 
schizont hos Plasmodium spp., et stadium hos en 
malaria parasitt som dannes fra de injiserte 
sporozoittene som forekommer i vevet før de 
ender i blodet. Se: Plasmodium og Schizont. 
 
CRYPTOZOOLOGY: Kryptozoologi, studiet av 
kryptozoiske organismer; studiet og søkingen 
etter spesielt legendariske dyr i håp om å kunne 
påvise eller evaluere muligheten for deres 
eksistens. En egen forening for kryptozoologer, 
The International Society of Cryptozoology (ISC), 
opprettet i 1982, arbeidet med disse spørs-
målene om mulig eksistens av kryptiske 
organismer, men ble nedlagt i 1998. Foreningen 
gav ut i samme tidsrom The Journal of Crypto-
zoology og et nyhetsbrev (ISC News), dessuten 
en web-side inntil 2005. Se: Cryptozoic. 
 
CRYSTAL: Krystall, krystallinsk fast stoff der 
bestanddelene er periodisk arrangert i en ordnet 
mikroskopisk struktur, et tredimensjonalt perio-
disk arrangement av krystallets atomer. 
 
CHRYSTALLOCHOROUS: Som blir spredt ved 
hjelp av isbreer. 
 
CRYSTALLOGRAPHY: Krystallografi, studiet av 
krystallers form og struktur, og da spesielt atom-
strukturen. En krystall er et fast legeme med en 
regulær mangesidet overflate. Alle krystaller av 
samme substans, vokser likt slik at de har de 
samme vinkelstørrelser mellom sidene, men de 
behøver ikke nødvendigvis se like ut da de 
forskjellige sidene kan vokse med forskjellig 
hastighet avhengig av miljøbetingelsene. Den 
regulære arrangeringen av atomer, ioner eller 
molekyler i en krystall, kalles krystallstrukturen. 
Krystallsystemet refererer til sju måter å 
klassifisere krystallinske substanser på ut fra 
deres grunnenheter (unit cells). Det å være 
krystallinsk (crystalline) viser til det å ha et 
regulært indre arrangement av atomer, ioner eller 
molekyler. Krystallisering refererer til prosessen 
som danner krystaller fra en gass eller væske. 
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Cs: Se: Caecium.  
 
CS: Se: Selection coefficient. 
 
C-S-R TRIANGLE: C-S-R triangel, viser til øko-
logiske strategier med tre ekstremer: (a) Kon-
kurransedyktige arter (c-strateger), (b) stress-
tolerante arter (s-strateger), og (c) ruderale arter 
(r-strateger). Se: C-strategist, S-strategist og R-
strategist. 
 
C-STRATEGIST (Competitive species): C-
strateg, konkurransedyktig art, art som typisk sett 
har hurtig vekst, relativt lang livslengde, effektiv 
spredning, stor kroppsstørrelse og som bruker 
bare en liten del av sin energi til produksjon av 
avkom. Se: C-S-R triangle. 
 
ctDNA (cpDNA): Se: Chloroplast DNA. 
 
CTEINOPHYTE (Cteinotrophic plant): Cteino-
fytt, parasittisk sopp som ødelegger sin vert og 
da mer på grunn av de kjemiske påvirkningene 
enn det som skyldes soppens parasittiske 
livsførsel.  
 
CTEN-: Prefiks som betyr kam. Cteniform, kam-
formet. Se: Ctenoid. 
 
CTENOID (Ctenose): Kam-lignende, det å ha 
mange små utvekster, fremspring (projections) 
ved kantene lik tennene på en kam, eller som 
består av kam-lignende (ctenoide) skjell (som 
skjellene hos mange benfisker).  
 
CTETOLOGY: Ctetologi, den del av biologien 
som omfatter studiet av opprinnelsen og ut-
viklingen av ervervede karakterer. Se: Acquired 
character. 
 
CTL: Se: Cytotoxic T-cells. 
 
Cu: Se: Copper. 
 
CUB: Hvalp, unge; yngle, valpe. 
 
CUBIC (cu.): Kubikk, f.eks. mm3. 
 
CUBICAL: Kube; terning-formet. Cuboid, som 
nesten ligner en kube eller terning i form. 
 
 

CUCUMBER: Agurk, slangeagurk, spiselig 
grønnsak (botanisk sett en frukt) som vokser på 
plantearten Cucumis sativus i gresskarfamilien 
(Cucurbitaceae) som omfatter 120 planteslekter 
(squash, gresskar og melon tilhører også denne 
familien). Agurk kom til Norge, og dyrkes i dag 
ofte i vannkultur med røttene i en næringsopp-
løsning i flytende form. 
 
CUCUMIFORM: Agurk eller slangeagurk-lign-
ende. 
 
CUCKOLDERY: Hor, det at hanner sniker seg til 
å fertilisere hunner uten noe bidrag ut over det. 
Én av de to hannlige paringsstrategiene: Paren-
tal eller cuckolder. Cuckold, det å gjøre en annen 
mann til hanrei gjennom å ha seksuell omgang 
med hans kone. 
 
CUCKOO: Gjøk, gauk (Cuculus canorus), fugl i 
gjøkfamilien (Cuculidae) som ikke bygger rede, 
men legger egg i redet til andre fuglearter som da 
fungerer som fosterforeldre.  
 
CULEX: Culex, slekt av mygg (9 arter i Norge) i 
familien stikkemygg (Culicidae) som omfatter 
arter som tjerner som vektor for en rekke 
sykdommer hos mennesket, bl.a. filariose 
(elefantsyke), gulfeber, denguefeber, vestnil-
feber, chikungunya og malaria. Familien stikke-
mygg omfatter nærmere 40 arter i Norge. 
Malariamyggen er arter innen slekten Anopheles; 
gulfebermyggen er arter innen slekten Aedes.  
 
CULICIDES: Mygg, omfatter ca. 3 000 arter i 
familien Culicidae som har stikkende snabel og 
stive munnpalper. Voksne mygg er kjente for å 
overføre en rekke sykdommer til mennesket 
(f.eks. gulfeber og malaria) og da særlig arter i 
slektene Aedes, Culex og Anopheles. Se: Culex. 
 
CULICOIDES: Culicoides, sviknott, slekt i 
familien Ceratopogonidae. Sviknott artene kan 
overføre rundmarker til mennesket, f.eks. Dipe-
talonema perstans, D. streptocerca og Man-
sonella ozzardi. (Merk at sviknott ikke tilhører 
knottfamilien Simuliidae). Se: Gnat og Mosquito. 
 
CULL: (1) Velge ut, lete fram; sortere fra, vrake, 
f.eks. ting som er sortert fra på grunn av dårlig 
kvalitet eller liten verdi; (2) Innen biologi, å 
redusere antall dyr i en gruppe gjennom å fjerne 

https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkultur
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mindre vellykkede individer eller drepe spesielt 
utvalgte dyr. 
 
CULMICOLOUS: Som lever og vokser på gress-
strå. 
 
CULMINATION: (1) Prosessen å kulminere; 
kulminasjonen av en viktig aktivitet eller prosess; 
(2) Kulminasjon, høydepunkt, toppunkt, det 
kulminerende punkt (som ofte først oppnås etter 
en lengre tidsperiode, climax); (3) Innen 
astronomi, tidspunktet for passasjen av et 
himmellegeme (sol, stjerne, måne, planet) over 
observatørens lokale meridian (meridian transits), 
og som benyttes for navigasjon og tidsfast-
settelse. Ethvert himmellegeme følger tilsyne-
latende en sirkel på himmelkulen pga. jordens 
rotasjon, der himmellegemet (bortsett fra ved de 
geografiske polene) ved passasjen av meri-
dianen har en øvre kulminasjon når det når sitt 
høyeste punkt over horisonten, etterfulgt 12 timer 
senere av sin laveste kulminasjon ved passasjen 
av det laveste punktet.     
 
CULT. (Cultus): Forkortelse for: Kultivert. 
 
CULTELLATE: Kniv-lignende i tilsynekomst. Cul-
tellus, liten kniv; skarpt kniv-lignende organ. 
 
CULTIGEN (Cultivar): Kultigen, organisme som 
bare er kjent fra kulturer. Se: Cultivar. 
 
CULTIVAR (cv., Cultigen): (1) Kultivar (CULTI-
vated VARity), takson som består av en samling 
av kultiverte planter eller sopp i jordbruk eller 
hagebruk; en spesiell kommersiell, kultivert og 
domestisert genotype (strain, varietet, utvalgt 
klon) som opprettholder sine spesielle særtrekk 
under kultivering, spesielt gjennom aseksuell 
formering eller kontrollerte krysninger; (2) Den 
korresponderende taksonomiske kategori, 
forkortet cv (Se: Variety). 
 
CULTIVATE: (1) Kultivere, bearbeide, løse opp, 
jordbearbeiding; pløye, gjødsle og klargjøre jord 
til å bli sådd eller beplantet; tilretteleggelse og 
bruk av land for jordbruk og hagebruk (Se: 
Cultivation); (2)  Avle, dyrke og utvikle, spesielt i 
stor skala for kommersielle mål; (3) Dyrke og 
opprettholde levende celler eller vev i kultur; (5) 
Erverve, forbedre og utvikle evner, talent, 
ferdigheter og kvaliteter gjennom studier, 

utdannelse eller hardt arbeid (refine); (6) Dyrke 
vennskap; gjøre seg til venns med. 
 
CULTIVATED SPECIES: Se: Domesticated spe-
cies. 
 
CULTIVATION: (1) Kultivering, tilstanden å være 
kultivert, eller det å dyrke, plante og bruke 
landområder til å avle på innen jordbruk og 
hagebruk. Kultivering omfatter også forskningen 
for å forbedre avkastningen og kvaliteten på 
avlingene (Se: Cultivate); (2) Foredling, kultur 
(refinement) (Se: Culture).  
 
CULTO-TYPE (Cultype): Levende kultur produ-
sert fra holotypen av en art. 
 
CULTRIFORM (Knife-shaped): Knivblad-formet. 
 
CULTURAL EVOLUTION: Kulturell evolusjon, 
den fremadskridende, progressive, utvikling og 
akkumulering av kulturell arv som omfatter 
overførselen av kulturell informasjon fra en 
generasjon til den neste uten at gener er involvert 
(Se: Imprinting og Imitation). I samspill med 
organisk evolusjon, spiller den kulturelle 
evolusjonen en viktig rolle for menneskets totale 
evolusjonære utvikling. Spesielt adferd kan 
kulturelt modifiseres, slik at tradisjoner kan 
variere meget mellom populasjoner av samme 
art, men som har forskjellig kultur. Se: Cultural 
heritage. 
 
CULTURAL HERITAGE: Kulturell arv, all akku-
mulert, oppsamlet kunnskap og forståelse innen 
teknologi og kunst, seder og skikker, som er 
tilgjengelig for en gruppe av sosialt samvirkende 
mennesker ved en gitt tid i gruppens historie. 
Den kulturelle arv overføres fra generasjon til 
generasjon gjennom utdannelse og sosiale 
interaksjoner. Se: Cultural evolution. 
 
CULTURAL VEGETATION: Kulturell vegetasjon, 
plantedekket eller vegetasjon i et område som 
har blitt påvirket av menneskets aktiviteter, 
direkte eller indirekte. Se: Natural vegetation. 
 
CULTURE: (1) Kultur, dannelse; sivilisere, 
mental foredling gjennom sofistikert og raffinert 
dyrkelse av kunst, kultur og naturvitenskap; (2) 
Uttrykksmåter, tro og institusjoner, kunst og 
håndverk, og andre produkter av menneskets 
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virksomheter, spesielt sett som en enhet over en 
gitt tidsperiode og for en viss sosial gruppe; settet 
av de dominerende holdninger og adferd som 
karakteriserer en gruppe mennesker eller organi-
sasjon; (3) Kultur knyttet til en spesiell form 
trening eller utvikling; (4) Dyrking, kultivering av 
jorden; jordbearbeiding (tillage) eller åkerdyrking 
(Se: Cultivate); (5) Kultur, populasjon av mikro-
organismer (spesielt bakterier eller celler/vev av 
dyrisk eller botanisk opphav) dyrket i laboratoriet 
under gitte betingelser (av næringsstoffer, 
temperatur, pH, oksygennivå, osmotiske faktorer, 
lys, trykk og vanninnhold) på et fast eller flytende 
medium (kulturmedium (culture medium); en ren 
kultur (pure culture) er identisk med en klon), 
eller det å dyrke slike mikroorgansismer eller 
anne form for levende materie i spesielt 
tilrettelagte vekstmedia; (6) Det å fremme vek-
sten av spesielle mikroorganismer under kontrol-
lerte betingelser (det forekommer en rekke 
former for kultur); (7) Kultur, (ikke-genetisk) 
muntlig (verbal) eller visuell overførsel av 
adferdsmåter mellom individer. Kultur i den 
forstand, er mest utviklet hos primater, spesielt 
mennesket, men kan også forekomme hos 
spesielt sosiale insekter. 
 
CULTURE MEDIUM: Kulturmedium, et mer eller 
mindre flytende næringsmiddel som utgjør de 
fysiske omgivelser og kjemiske substanser som 
er nødvendig for vekst og vedlikeholdelse av 
mikroorganismer (eller av celler/vev/organer) i 
kultur. Se: Culture. 
 
CULTUS: Se: Cult. 
 
CULTYPE: Se: Culto-type. 
 
CULUS: Anus, endetarmsåpningen. 
 
CULVER: Skogdue (Columba oenas), dueart i 
duefamilien (Columbidae) som ligner på både 
brevduer (som nedstammer fra klippeduer, C. 
livia) og byduer (C. livia var domestica; en vari-
ant av klippedue). Skogduer er litt lysere i fargen 
enn de andre duene, og med et tydelig blankt og 
grønt felt på halsen. 
 
CUM: (1) Latin for preposisjonen «med» eller 
setningssammendraget «når, fordi, selv om»; (2) 
Semen, vaginalvæsken produsert under ejakula-
sjonen (Se: Semen); (3) Forskjellige nivåer av 

økende ros: Cum laude (med ros), magna cum 
laude (med stor ros), maxima cum laude (med 
ekstra stor ros), summa cum laude (med høyeste 
ros) og egregia cum laude (med eksepsjonell 
ros); (4) Med tiden (cum tempore). 
 
CUMAPHYTE (Cymaphyte): Cumafytt, plante 
som lever i brenningssonen. 
 
CUMATOPHYTIC: Strukturelle modifiseringer og 
tilpasninger hos planter som en respons på 
bølgepåvirkninger. 
 
CUMIN: Karve (Carum carvi), to-årig urt i 
skjermplantefamilien (Umbelliferae), en tofrø-
bladet plantefamilie med karakteristiske opp-
blåste bladslirer.  
 
CUMULATE: (1) Samle sammen, dynge sam-
men, dynge opp, samle i en hop (accumulate); 
cumulus, en akkumulasjon; (2) Kombinere til én 
(merge). 
 
CUMULATIVE SUBSTITIONAL LOAD: Se: Cost 
of selection. 
 
CUMULUS: Cumulus, haug, haugsky, skyer med 
flat base som ofte har en bomullsaktig eller 
dunaktig, myk og lodden (fluffy) tilsynekomst.  
 
CUNEIFORM (Cuneate): Kile-formet; triangulær-
formet. Se: Sphenoid. 
 
CUNETTE: Grøft, renne. 
 
CUNICULINE: Det å leve i huler lik dem som 
graves ut av kaniner. 
 
CUP CRYSTAL: Innen meteorologi, begerkry-
stall, kopp- eller beger-formet snøkrystall som er i 
sluttfasen av sin metamorfose. Begerkrystaller 
dannes ved sublimasjon i et snølag og ofte nær 
bakken eller en is overflate, derved nedsettes 
kohesjonen og tettheten slik at et lag med 
begerkrystaller kan danne en glideflate ved 
snøskred. 
 
CUPID (Amor, Eros): Cupido, amor, eros; 
Guden for lyst, erotisk kjærlighet, ofte portrettert 
som sønnen til kjærlighetsgudinnen Venus og 
krigsguden Mars.  
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Brevdue
https://no.wikipedia.org/wiki/Bydue
https://en.wikipedia.org/wiki/Cum_laude
https://en.wikipedia.org/wiki/Magna_cum_laude
https://en.wikipedia.org/wiki/Magna_cum_laude
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxima_cum_laude
https://en.wikipedia.org/wiki/Summa_cum_laude
https://en.wikipedia.org/wiki/Egregia_cum_laude
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CUPREOUS: Som er kobberaktig, kobber-, 
kobberholdig (cupriferous).  
 
CUPROPHYTE: Kuprofytt, plante som er til-
passet eller som tolererer høyt kobberinnhold i 
jorden, og som derfor også kan benyttes som en 
indikatorplante på slik jord.  
 
CUPPULATE (Cupuliform, Cyathiform): Kopp-
formet, eller som bærer en liten sugeskål (ace-
tabulum, cupule). 
 
CURARE: Curare, harpiks som utvinnes av 
barken til Sør-amerikanske trær (i slektene 
Strychnos og Chondrodendrun) som medfører 
lammelse (paralyse) i muskelatur. Curare blok-
kerer acetylkolin (neurotransmitter) i synapsene 
der celler møtes. Curare blir benyttet som pilgift 
eller som muskelavslappende stoff ved kirurgi.  
 
CURATION. Kuratering, prosessen der natur-
historiske prøver (specimens) eller artefakter blir 
identifisert, organisert og preservert (konservert) i 
henhold til de rekommandasjoner som gjelder i 
den forskningsdisiplinen for det aktuelle 
materialet, og hvor en benytter den mest 
moderne ekspertise og relevante litteratur. Gjen-
nom studier, tolkninger og dokumentasjon, av de 
kuraterte objektene og prøvene, økes den 
generelle kunnskap innen det spesifikke fag-
område prøvene tilhører. 
 
CURE: (1) Kur, helbredelse, gjenvinne helse; 
kurere, helbrede, lege, hele; (2) Konservere, 
salte, salte ned, tørke; preservere organisk 
materiale gjennom f.eks. salting eller tørking. 
 
CURIE (Ci): Curie, tidligere måleenhet for 
aktiviteten til en radioaktiv nuklid, lik 3,7 x 1010 
disintegreringer per sekund (tilnærmet lik 
aktiviteten til 1 g av radium-226). Enheten er nå 
erstattet av becquerel. Curie punktet (Curie point) 
viser til den temperaturen da fenomenet 
ferromagnetime i en ferromagnetisk substans, 
forsvinner og substansen blir paramagnetisk. 
Curie punktet er vanligvis lavere enn smelte-
punktet. I praksis er enheten for stor slik at en har 
benyttet picocurie (dvs. 1 million million del av en 
curie; 10-12). Se: Becquerel og Ferromagnetic. 
 
CURIOUS: (1) Nyskjerrig, vitebegjærlig; ivrig å 
forske og lære mer; (2) Markert med sterk 

interesse i det som angår andre (nosy); (3) 
Kunstig, merkelig, besynderlig, rar, uventet (odd, 
strange, unusual). 
 
CURIOSITY BEHAVIOUR: Se: Exploratory be-
haveiour. 
 
CURLEW: Spove, storspove (Numenius arquata) 
eller småspove (Numenius phaeopus), fuglearter 
i snipefamilien (Scolopacidae) som søker føde i 
fjære- eller strandområder. 
 
CURLY CALE: Grønnkål (Brassica oleracea 
convar. acephala var. sabellica), variant av arten 
kål, med mørkegrønne, krusete blad på utdratte 
stengler. Grønnkål tilhører korsblomstfamilien 
(Brassicaceae). 
 
CURRENT (I): (1) Gangbar, gyldig, almen, 
gjengs; løpende, inneværende; (2) Strøm, beveg-
elsene til elektrisk strøm, luft, jord og vann (og 
andre flytende stoffer), henholdsvis: (a) Strøm, 
strøm-styrke, en elektrisk ladning i en substans 
som kan være fast, flytende eller i gassfase. Det 
som bærer ladningen kan være elektroner eller 
ioner; mengden strøm angis ved den mengde 
ladning som passer per tidsenhet, og måles i 
ampere (1 ampere (A) = 1 C(coulomb)/s(sekund); 
6,242 x 1018 e/s, Se: Ampere, Current meter, 
Faraday og Coulomb), (b) luftstrøm, konvek-
sjonsstrøm, relativ sterk vertikal strøm i 
luftmassene (Se: Pressure), (c) bevegelser i 
jordens astenosfære (den viskøse, mekanisk 
svake og formbare regionen av mantelens øvre 
lag, Se: Asthenosphere) pga. oppvarminger av 
mantelens øvre deler nærmest jordskorpen, (d) 
havstrøm, horisontal mer eller mindre sterk 
bevegelse i sjøen som ikke skyldes tidevanns-
strømmen (en svakere strøm er drift), eller (e) 
innen limnologi, en kontinuerlig vannstrøm.  
 
CURRENT AND PRESSURE: Strøm og trykk, to 
fysiske faktorer i omgivelsene som har stor 
innvirkning på faunaen og floraen. I akvatiske 
økosystemer påvirker strømmer både gass-
innholdet og næringsforholdene, dessuten av-
viker organismesamfunnene mye avhengig av 
om de lever i stillestående eller i rennende vann. 
Vannstrømhastigheten har også medført utvik-
lingen av spesielle tilpasninger morfologisk og 
fysiologisk slik at organismene kan motstå 
strømmen og trykket, og også makte å oppta 
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næring fra omgivelsene. Mange arter har fått 
utviklet en strømlinjeform eller spesielle 
festeorganer for å kunne overleve i slike miljøer. 
Noen arter kan til og med kun overleve i 
rennende vann (f.eks. knott (Simulium spp.), Se: 
Rheotaxis). I terrestriske økosystemer medfører 
vindtrykket, erosjoner og har medført utviklingen 
av spesielle morfologiske tilpasninger eller 
asymmetriske vekstformer hos organismene. Ved 
store høyder medfører lav temperatur sammen 
med sterk vind, dvergvekst hos planter. Vind-
trykket påvirker også aktivitetene til organismene 
og deres geografiske utbredelse. Det hydro-
statiske trykket i havene påvirker også i stor 
utstrekning på faunaen. Generelt øker vann-
trykket med 1 atmosfære (760 mm kvikksølv) per 
10 m vannsøyle. I de dypeste partiene kan 
trykket komme opp i 1 000 atmosfærer. Organ-
ismer som lever på 10 500 m dyp er utsatt for et 
trykk på ca. ett tonn per kvadratcentimeter. 
 
CURRENT METER: Strømmåler, instrument for 
mekanisk måling av vannhastighet ved et gitt 
punkt i strømmende vann, f.eks. en elv, kanal 
eller turbinrør. Det finnes flere typer strømmålere 
basert på ulike prinsipper. Det vanligste er en 
mekanisk måler der en propell settes i rotasjon 
av vannstrømmen som da måler strømmens 
hastighet. Akustiske og elektroniske målere er 
også utviklet i senere tid.  
 
CURRENT(RED): Rips (Ribes), en slekt av 
busker i ripsfamilien (Grossulariaceae, regnes 
vanligvis som den eneste slekten i ripsfamilien, 
men enkelte skiller stikkelsbær og noen andre 
arter med torner ut i en egen slekt, Grossularia). 
Frukten er et kjøttfullt bær; blomstene er som 
regel tvekjønnede, men noen arter har adskilte 
hann- og hunnblomster på samme busk (sambu). 
Av arter kan nevnes: Alperips (R. alpinum), 
blodrips (R. sanguineum), gullrips (R. odoratum), 
villrips (R. spicatum) og hagerips (R. rubrum). I 
samme slekt har vi også solbær (R. nigrum), 
stikkelsbær (R. uvacrispa) og svartstikkelsbær 
(R. divaricatum). 
 
CURRICULUM: (1) Fagkrets, en gruppe relaterte 
kurser ofte innen et faglig spesialområde; (2) 
Kursplan, studieplan, alle kursene som det 
undervises i ved en utdannelsesinstitusjon, skole, 
høyskole eller universitet.   
 

CURRICULUM VITAE (CV, C.V., Curriculum of 
life): Kort levnedsbeskrivelse, livshistorie, ned-
tegnet oversikt over en persons personalia, 
utdannelser, kvalifikasjoner og erfaringer, f.eks. til 
bruk ved søknad om spesifikke arbeidsmuligheter 
(jobber). 
 
CURSORIAL (Running): Løping, fart; tilpasset 
eller adapert for løping, det å ha lemmer tilpasset 
løping (løpefot). Omfatter tilpasninger til et liv på 
land gjennom å kunne bevege seg lett og fort ved 
hjelp av korte forben, lange bakben og strøm-
linjeform.  
 
CURSORY: Hurtig, flyktig. 
 
CURTILAGE: Inngjerdet område, landområde 
knyttet til og som omgir et bolighus. 
 
CURVATE: Kurvet. 

CUSK: Brosme (Brosme brosme), fisk i brosme-

familien (Lotidae) som omfatter bortsett fra 
brosme: Blålange (Molva dypterygia), lake (Lota 
lota) og lange (Molva molva). 

CUSP: (1) Punkt på overflaten på en tann; (2) 
Hjerteklaff; (3) Innen botanikk, enhver rigid, 
spisset struktur.  
 
CUSPIDATE: Det å ende opp i en skarp spiss, 
ett punkt. 
 
CUT: (1) Kutt, sår forårsaket av en skarp 
gjenstand; (2) Selvskading ved kutt eller risp på 
kroppen; (3) Såre ens følelser; (4) Gjennom-
trenge; dele, adskille; (5) Innen genetikk, 
dobbelttrådet brudd i et dobbelttrådet DNA 
(duplex DNA), dvs. to DNA sekvenser der 
nukleotidene er bundet sammen for deretter 
snodd til en dobbelspiral (double helix). 
 
CUTANEOUS: Som er relatert, påvirker eller har 
natur av hud; hud -.  
 
CUTANEOUS LARVA MIGRANS: Se: Creeping 
eruption. 
 
CUTANEOUS LEISHMANIOSIS: Se: Leishman-
iosis. 
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CUTANEOUS RESPIRATION: Respirasjon gjen-
nom huden. Hos en rekke virveldyr (spesielt 
amfibier) har huden blitt meget vaskularisert noe 
som gir mulighet for gassutveksling med om-
givelsene. 
 
CUTICLE (Cuticula): (1) Innen zoologi, overhud, 
kutikula (kutan betyr med med hensyn på huden), 
den ytre (ekstracellulære), hornaktige, flerlagete 
hinnen som er sekrert av epidermis og utgjør et 
dødt ikke-cellulært overflatelag, vanligvis bestå-
ende av fibrøse molekyler som kitin eller 
kollagen-lignende proteiner, av og til forsterket 
med mineraler som kalsiumkarbonat avleiringer. 
Kutikulaen reduserer vanntapet og fungerer som 
et ytre skjelett (eksoskjelett) hos mange 
virvelløse dyrearter, f.eks. hos leddyrene. 
Veksten av dyrene skjer mellom skallskiftene 
(Se: Ecdysis); (2) Innen botanikk, kutikula, den 
voksaktige overflaten på den delen av plantene 
som er eksponert mot luft og som forhindrer 
uttørring. Kutikulaen der cutin (uløselig blanding 
av polymerer, fettsyrer og harpiks-lignende 
materialer, krysskoblet som et nettverk innleiret i 
voksstoffer) er hovedbestanddelen, og som 
sekreres av og danner et kontinuerlig ytre lag 
utenpå epidermis med hovedfunksjon å hindre 
vanntap (og inntrengning av patogener); (3) 
Neglebånd.  
 
CUTICULARIZATION: Kutikularisering, det å 
formes til en kuticula, overhud. 
 
CUTIS: Skinn. Se: Skin.  
 
CUTTING: (1) Skjærende, skarp, bitende; (2) 
Hogging, klipping; (3) Skurd, kornskurd; (4) 
Stikling, del av en plante som plantes, setter 
røtter og vokser opp til en ny plante.  
 
CUTTING EDGE: Forreste linje; posisjonen der 
den største fremgangen skjer i et fagfelt. 
 
CUTTLEFISH (Calamari, Squid, Octopus, 
Cephalopod): Blekksprut, klasse (Cephalopoda) 
blant bløtdyrene (Mollusca) som omfatter to 
nålevende underklasser: (a) Nautiloidea (6 arter) 
som har et utvendig skall i motsetning til de fleste 
andre nålevende blekkspruter med et mer eller 
mindre tilbakedannet skall. Nautilus-artene er en 
eldgammel dyregruppe, de første fossilene er 
kjent fra sen Kambrium (i Kina), og (b) Coleoidea, 

med innvendig eller manglende skall, men med 
en porøs kalkplate (hvalspø) som gir støtte og 
oppdrift og som man kan finne drevet inn på 
strandene. Coleoidea deles inn i undergrupper 
etter hvor mange tentakler de har. Belemnittene 
(Belemnoidea, utdødd) hadde antagelig ti like 
store armer i fem par, nummerert forfra og 
bakover fra I til V. Moderne arter har enten 
modifisert eller mistet et par armer. Deca-
podiformes (de ti-armede blekksprutene) har 
endret par IV til lange tentakler som stort sett 
bare har sugekopper på den klubbeformede 
enden. Octopodiformes (de åtte-armede blekk-
sprutene) har endret par II som har blitt 
betraktelig redusert og brukes kun som sanse-
organ (Vampyromorphida), mens Octopoda-
artene har mistet paret helt. Blekkspruter fins i 
alle hav og på alle dyp, ingen lever i ferskvann, 
men noen få i brakkvann. I Norge er de vanligste 
ti-armede blekkspruter, akkar (Todarodes 
sagittatus) og Loligo forbesi. De åttearmede 
blekksprutene i familien Sepiidae, er blant de 
mest intelligente virvelløse dyr. 
 
CV: Se: Curriculum vitae. 
 
CV.: (1) Se: Cultivar; (2) Se: Coeffisient of vari-
ation. 
 
C-VALUE: Innen genetikk, mål på mengden 
(innholdet) av DNA i en haploid kjerne (nukleus), 
haploid kromosomsett, uttrykt i picogram mole-
kylvekt eller i antall kilobasepar. 
 
CYANEOUS: Mørk blå. 
 
CYANIDE: Cyanid, uorganisk salt som inne-
holder cyanid ionet (CN-), f.eks. et salt av 
hydrogencyanid (HCN) som kaliumcyanid (KCN) 
som benyttes ved utvinningen av gull fra knust 
gullholdig malm. Natriumcyanid (NaCN) benyttes 
i stålindustrien og er som de andre cyanider, 
meget giftig hvis det svelges, pustes inn som 
støv eller gass eller absorberes via øyner eller 
munn. De er meget giftige fordi CN- blokkerer 
evnen jernet i hemoglobin har til å oppta oksygen 
i blodet; cyanid kan oksideres til cyanat som er 
mindre giftig. Cyanider danner og en meget giftig 
gass (HCN) når det blandes med syre slik at de 
må holdes adskilt.  
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CYANOBACTERIA (Blue-green algae, Blue-
green bacteria, Chloroxybacteria, Cyano-
phyta, Myxophytes): Cyanobakterier, foto-
syntetiserende prokaryoter kjent fra de aller 
tidligste stadiene i fossilrekken. Cyanobakterier 
(tidligere kalt blågrønnalger, cyanofytter) utgjør 
en stor (ca. 10 000 arter) og variert rekke/gruppe 
av fotosyntetiske, encellede eller filamentøse, 
oksygenproduserende prokaryotiske organismer 
(Eubakterier) som også kan forekomme som 
kolonier. De er vanlige i alle akvatiske habitater, 
både i ferskvann og marint. Noen kan også 
fiksere nitrogen og dermed bidra til god bonitet. 
De avviker fra andre bakterier ved at de har 
klorofyll a og noen pigmenter kalt phycobiliner 
(men ikke klorofyll b) og er obligate foto-
autotrofer, dvs. har oksygen produserende 
fotosyntese lik grønne planter og de ekte algene. 
Den blå fargen forårsakes av en klasse av disse 
pigmentene som kalles fykocyaniner, noen 
inneholder også røde pigmenter (fykoerythriner). 
Cyanobakteriene eller blågrønn bakteriene, 
forekommer fra tropene til polområdene, men er 
sjelden i habitater der pH er < 5. De ligner på de 
eldste fossilene som er kjente som man antar 
utnyttet oksygen metabolsk (ca. 2,5 milliarder år; 
de eldste fossile mikroorganismene er rundt 3,5 
milliarder år). Den første blågrønnbakterien som 
ble funnet, var Prochloron som lever som en 
symbiont i tunikater og andre virvelløse dyr 
(invertebrater). I henhold til endosymbioseteorien 
er blågrønn bakteriene opphavet til kloroplastene. 
Se: Archaebacteria og Cyanophyta. 
 
CYANOCOBALAMIN: Se: Vitamin B complex. 
 
CYANOPHAGE: Cyanofag, ethvert virus som har 
cyanobakterier som vert. 
 
CYATHIFORM. Se: Cupullate. 
 
CYANOPHYTA (Blue-green algae, Cyano-
phyceae): Cyanofytter, en gruppe av primitive, 
encellede, koloni- eller tråddannende, prokary-
oter, tidligere kjent som Myxophyta eller Myxo-
phyceae. Se: Cyanobacteria. 
 
CYANOSIS: Cyanose, blå (hud)farge forårsaket 
av høye nivåer av redusert hemoglobin i blodet. 
 
CYBERNETICS: Kybernetikk, studiet og teorien 
om kontroll- og kommunikasjonssystemer og de 

generelle egenskaper ved computere, mekan-
istiske og automatiserte prosesser og kom-
munikasjons- og kontrollsystemene i biologiske 
enheter (dyr og økosystemer); kontroll- og 
informasjonsteori og de generelle prinsipper og 
teorier for automatisering og informasjons-
overførsler. Teorien har gjort det mulig å 
konstruere automatiske kontrollmekanismer 
basert på kommunikasjon og tilbakemelding 
(feedback) av informasjon i mekaniske og også 
biologiske systemer. Økosystemene er ideelt sett 
uavhengige systemer i stand til selvopprett-
holdelse og selvregulering, så kybernetikk inngår 
i den vitenskaplige beskrivelse av kontrollmeka-
nismene i disse systemene. Likevekttilstanden 
mellom forskjellige biologiske systemer, kalles 
homeostase (Se: Homeostasis).  
 
CYBERNETIC SYSTEM: Kybernetisk system, 
regulatorisk komplekst system som kontrolleres 
gjennom mange faktorer, og med både positive 
og negative tilbakemeldingssystemer (feedback 
systemer). Se: Cybernetics. 
 
CYBOTAXIS: Cybotaxis, det midlertidige arr-
angement av molekyler i en væske (flytende 
krystall) som sett gjennom X-diffraksjons 
effektene (analogt til dem produsert av krystaller).  
 
CYCL- (Cyclo-): Prefiks som betyr sirkel, hjul. 
 
CYCLE: (1) Syklus, krets, periode, ordnet sett av 
fenomener, forandringer, prosesser, sekvenser, 
funksjoner, vibrasjoner, ocilleringer eller serier av 
operasjoner, som gjentar seg regelmessig, dvs. 
der slutten av prosessen er den samme som 
utgangspunktet; (2) Komplett sett av forand-
ringer, suksesjon av stadier som opptrer gjen-
tagende ganger i samme orden; (3) Periodisk 
gjentatte hendelser, som fødsel (cycle of birth), 
vekst og død; (4) Lang tidsperiode, en tidsalder; 
(5) Innen botanikk, en sirkel eller krans av 
arrangerte blomsterdeler som begerblad (sepals) 
eller kronblad (petals); (6) Banen til et himmel-
legeme; (7) Sykkel, motorsykkel eller tilsvarende 
fremkomstmiddel. 
 
CYCLIC: Innen kjemi, syklisk, substanser som 
har en ring eller lukket ringstruktur som hos de 
sykliske hydrokarbonene. Består ringen av kun 
én type atomer, sies substansen og være 
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homosyklisk (isosyklisk), er atomene forskjellige, 
heterosyklisk. 
 
CYCLIC EVOLUTION (Cyclical evolution): 
Syklisk evolusjon, et evolusjonsmønster som om-
fatter en rask oppblomstring, fulgt av en relativ 
stabil periode som avsluttes med degenerative 
prosesser eller overspesialiseringer som fører 
uunngåelig til utdøing eller utryddelse.  
 
CYCLIC PARTHENOGENESIS (Cyclical par-
thenogenesis, Holocyclic parthenogenesis): 
Syklisk partenogenese, en livshistorie der én eller 
flere partenogenetiske (Se: Thelytokous) genera-
sjoner etterfølges av en enkelt seksuelt repro-
duserende generasjon (arrhenotokisk, amfi-
miktisk generasjon). Termen blir vanligvis brukt 
hvis alterneringen er mer eller mindre regel-
messig og forutsigbar. Se: Amphimictic, Andro-
cyclic parthenogenesis, Arrhenotokous, Holo-
cyclic parthenogenesis og Parthenogenesis. 
 
CYCLIC SUCCESSION (Cyclical succession): 
Syklisk suksesjon, økologisk suksesjon der det 
opprinnelige samfunn til slutt gjenopprettes. 
 
CYCLIC TRANSMISSION (Cyclical trans-
mission): Syklisk sykdoms transmisjon, rela-
sjonen mellom en parasittisk sykdomsagens og 
dens to verter, et virveldyr og et insekt (vektor), 
som et resultat av evolusjonære tilpasninger. 
 
CYCLOGENY: Produksjon av en serie for-
skjellige morfologiske typer i løpet av livssyklus. 
 
CYCLOMORPHOSIS (Cyclogeny, Seasonal 
polyphenism): Syklomorfose, forekomsten av 
sesongmessige forandringer i utseendet (feno-
typen) til en organisme gjennom påfølgende 
generasjoner, slik som sesongforandringene i 
morfologien hos enkelte arter, f.eks. arter av 
hjuldyr (rotiferer). Syklomorfose forekommer 
særlig hos mindre akvatiske virvelløse dyr 
(invertebrater) som reproduserer partogenetisk 
(jomfufødsel) med en rekke generasjoner hvert 
år. Prosessen er dårlig forstått, men kan være et 
resultat av genetiske faktorer i samvirke med de 
ytre miljøforholdene, som f.eks. når det gjelder 
dafnier, vannlopper i slekten Daphnia, som også 
forandrer hodeformen gjennom året. Hos rotiferer 
synes syklomorfosen kun å være avhengig av 
endogene faktorer. 

CYCLONE: Syklon, virvelstorm, værsystem med 
et meget lavt atmosfæretrykk og der lufttrykks-
gradienten faller raskt. Vinden sirkulerer og 
blåser innover og mot klokken på den nordlige 
halvkule, med klokken på den sørlige halvkule. 
Tropiske sykloner opptrer særlig i det Indiske 
hav, Indonesia og Australasia med sterke vinder 
og nedbør i form av skybrudd, men kan også 
forekomme i tempererte områder. Syklonisk er en 
region med lavt atmosfærisk trykk (ved 
havoverflaten) eller vindsystemene rundt et 
lavtrykksenter. Se: Anticyclonic og Cyclone. 
 
CYCLOPEDIA (Encyclopedia, Lexicon): Ensyk-
lopedi, leksikon, oppslagsverk (ofte flere volum) 
som omfatter søkbare termer og artikler ved hjelp 
av oppslagsord, oftest alfabetisk arrangert etter 
stavemåte. Et leksikon kan omfatte i varierende 
grad forskjellige fagområder. (Cyclopedia, er en 
arkaisk form for encyclopedia.) Se: Dictionary, 
Glossary og Thesaurus. 
 
CYCLOPIA: Cyclopia, sjelden utviklingsmessig 
anomalitet der det utvikles kun ett øye, oftest 
midt på pannen.  
 
CYCLOSIS: Syklose, cytoplasmisk strøm som 
medfører at organeller sirkulerer inni cellens 
cytoplasma. Se: Organelle og Cytoplasma. 
 
CYCLOSTOMATE: (1) Det å ha sirkulær munn; 
(2) Det å høre til rundmunnene (superklassen 
Cyclostomata), en gruppe av kjeveløse fisk 
(Agnatha) som omfatter slimåler (klassen Myxini 
(= Hyperotreti), hagfish) og niøyer også kalt 
lampretter (klassen Hyperoartia (= Petromyzon-
tida), lamprey).  
 
CYDIPPID LARVA: Frittsvømmende larvestad-
ium hos ribbemaneter (Ctenophora). 
 
CYESIS: (1) Det å være gravid, svanger, drektig; 
(2) Perioden eller den progressive tilstanden 
mellom befruktning og fødsel (teknisk term for 
graviditet, svangerskap, drektighet; pregnancy). 
 
CYLINDRACEOUS: Som angår eller som ligner 
en sylinder. Se: Navicular. 
 
CYLINDRICAL: Rundt, sylinder-lik med parallelle 
sider. 
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CYMAPHYTE: Se: Cumaphyte. 
 
CYMBIFORM: Se: Navicular.  
 
CYMBOSE: Refererer til knoppskytingssonen 
som kontinuerlig produserer knopper og danner 
grener. 
 
CYNO-: Prefiks som betyr hund. (Cynocephalus, 
unormalt menneskelig foster med hode lik en 
hund.) 
 
CYPRAEIFORM: Det som er ovalt og innrullet på 
begge sider. 
 
CYPRINIDAE: Karpefisk, en familie av fersk-
vannsfisk som i antall arter (ca. 1 600) repre-
senterer verdens artsrikeste fiskefamilie. I Norge 
forekommer 14 arter, bl.a. mort og ørekyt. Mange 
arter er av stor kommersiell betydning, bl.a. 
karpe. Karpefisk forekommer ikke i Sør- eller 
Mellom-Amerika, Madagaskar, Australia, Ny-
Guinea eller Ny-Zealand. 
 
CYPRIS (LARVA): Cypris, bevegelig larve-
stadium (postnauplius-larve) hos rur (Cirripedia) 
som ikke tar næring til seg og som etterfølger de 
seks foregående planktoniske nauplius stadier. 
Cypris stadiet som har seks par svømmeføtter og 
er omgitt av et to hengslede skall, omfatter de 
individene som slår seg ned og fester seg til 
substratet. Se: Kentrogon. 
 
CYRTOCONIC: Kjegle-formet. Cyrtoconoid, til-
nærmet kjegle-formet, men med konvekse sider. 
 
CYRTOPIA: Cyrtopia, sent utviklingsstadium hos 
lyskreps (euphausiaceer). 
 
CYS (C): Forkortelse for: Aminosyren cystein. 
 
CYST: (1) Cyste, blære, svulst (termen brukes 
også som affiks og suffiks, -cyst-, - cysto-, -
cystis), sekk som vanligvis representerer et 
lukket, væskefylt hulrom som oppstått gjennom 
patologiske prosesser (og som ofte er under 
press); (2) Cyste, membranen dannet av både 
verten og parasitten og som omgir parasitten 
(larven) i sitt hvilestadium; (3) Hvilespore, 
spesialisert mikrobisk celle som er dannet som 
respons på forverrede miljøbetingelser, eller som 
en normal del av livssyklus. Under cyste-

dannelsen (encystment) danner organismen en 
kapsel rundt seg selv slik at den innesluttes helt. 
En hvilespore er vanligvis motstandsdyktig mot 
en rekke miljøfaktorer, som tørke, kulde, varme 
og ultrafiolett stråling, og utvikles spesielt under 
kritiske stadier i livssyklusen da organismen 
(cellen, kolonien, zooiden) går i dvale eller inn i 
en hvileperiode (Se: Zooid). 
 
CYSTACANTH: Cystakant, krasserlarve (rekken 
Acanthocephala), det infektive, fullt utviklede 
larvestadiet hos krassere som befinner seg i 
hemocoelet hos mellomverten og som er infektiv 
for sluttverten. Cystakanten har den karak-
teristiske snabelen (proboscis) for de voksne 
formene, men hos cystakanten er den invaginert.  
(Akantella (Se: Acanthella) er mellomstadiet 
mellom en akantor (Se: Acanthor) og en cysta-
kant.)  
 
CYSTEINE (C, Cys); Cystein, ikke-essensiell 
aminosyre, én av de 20 vanlige aminosyrene i 
proteiner og som inneholder grunnstoffet svovel 
(HOOCCH(NH2)CH2SSCH2CH(NH2)COOH). Se: 
Amino acid. 
 
CYSTI- (Cysto-): Prefiks som betyr blære, cyste. 
 
CYSTIC: Det som befinner seg i en galle eller 
cyste. 
 
CYSTICERCOID: Cysticercoid, det solide, ikke 
væskefylte, larvestadiet hos bendelmarker som 
inneholder én invaginert scolex, og som 
forekommer hos de fleste bendelmarker innen 
orden Cyclophyllidea. Cysticercoidene har 
vanligvis en hale. Se: Coenurus, Cysticercosis, 
Cysticercus, Hydatid, Metacestode, Scolex og 
Strobilocercus. 
 
CYSTICERCOSIS (Taeniosis): Cysticercose, 
infeksjonen av mellomverter med larvestadier av 
bendelmarker (tinter, cysticerci) tilhørende 
slekten Taenia i familien Taeniidae i orden 
Cyclophyllidea. Taeniose viser til infeksjonen hos 
sluttverten med det voksne stadium, infeksjonen 
skjer gjennom å ete rått, ufullstendig kokt eller 
stekt kjøtt. Taeniose er utbredt over hele verden, 
særlig i Afrika og Sør-Amerika. T. saginata (beef 
tapeworm) gir cysticercose (cysticercus bovis) 
hos storfe, mennesket er kun vert for den voksne 
marken som kan infisere oss via rått eller for lite 
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kokt eller stekt kjøtt; T. solium (pork tapeworm) 
gir cysticercose hos gris, men også mennesket 
der tinter kan (cysticercus cellulosae) utvikles i 
ethvert organ, men er vanligst subkutant, og i 
hjernen eller øynene, mennesket kan også være 
sluttvert for T. solium; T. hydatigena (thin-necked 
bladder-worm) gir cysticercose hos drøvtyggere 
og gris; T. ovis gir cysticercose hos sau og geit; 
T. krabbei gir cysticercose hos bl.a. rein og 
gazeller; T. pisiformis gir cysticercose hos 
smågnagere; T. taeniaeformis gir cysticercose 
hos gnagere generelt. Se: Cysticercus og Meta-
cestode. 
 
CYSTICERCUS (pl. Cysticerci, Bladderworm): 
Cysticercus, blæremark, det hule, væskefylte, 
blære-lignende larvestadiet hos bendelmarker i 
slekten Taenia som inneholder én enkelt invag-
inert scolex og utvikles fra en onkosfære i 
muskulaturen hos en mellomvert. Spiser slutt-
verten en cysticercus i en infisert mellomvert, 
utvikles blæremarken til en voksen kjønnsmoden 
mark. Omfatter bl.a.: CYSTICERCUS BOVIS: 
Larvestadiet (hos storfe) av bendelmarken 
Taenia saginata; CYSTICERCUS CELLULOSAE: 
Larvestadiet (hos gris, mennesket) av bendel-
marken Taenia solium; CYSTICERCUS 
CEREBRALIS: Larvestadiet (hos sau, kveg) av 
bendelmarken Taenia muilticeps; CYSTICER-
CUS FASCIOLARIS (Strobilocercus): Larve-
stadiet (hos mus, rotte) av bendelmarken T. 
taeniaformis; CYSTICERCUS OVIS: Larvestadiet 
(hos sau, geit) av bendelmarken Taenia ovis; 
CYSTICERCUS PISIFORMIS: Larvestadiet (hos 
hare, kanin) av bendelmarken T. pisiformis; 
CYSTICERCUS TARANDI: Larvestadiet (hos 
reinsdyr) av bendelmarken T. krabbei; CYSTI-
CERCUS TENUICOLLIS: Larvestadiet (hos kveg, 
sau og gris) av bendelmarken Taenia hydatigena. 
Se: Coenurus, Cysticercoid, Hydatid, Meta-
cestode og Strobilocercus. 
 
CYSTID: Den ytre veggen i en zooid. Se: Zooid.  
 
CYSTIDICOLOSIS: Cystidicolose, sykdom på 
fisk på grunn av rundmarker i slekten Cystidicola 
som infiserer spesielt svømmeblæren hos lakse-
fisk. 
 
CYSTITIS: Blærebetennelse, blærekatarr, cystitt, 
inflammasjon i urinblæra som nesten alltid 
skyldes bakterier, vanligvis kolibakterier (Escher-

ichia coli, Proteus spp., Staphylococcus 
saprophyticus). Blærekatarr er en velkjent syk-
dom som begynner med hyppig vannlating som 
gjør vondt (dysuri). Infeksjonen av blæra skjer 
gjennom urinrøret og med colibakterier som alltid 
er til stede på hud, i underliv og tarm. Da 
urinrøret er mye kortere hos kvinner enn menn, 
er kvinner mest plaget av cystitt. 
 
CYSTOSORUS: Ansamling av cyster. 
 
CYSTOZOITE (Bradyzoite): Hos visse koksidier 
(underklassen Coccidia) som f.eks. Toxoplasma 
gondii (toksoplasmose, en alvorlig sykdom hos 
mennesket og dyr), utgjør cystozoitter eller 
bradyzoitter inaktive parasitter som dannes 
gjennom knoppskyting i intracellulære vevscyster 
som forekommer i muskelceller eller i cellene i 
det sentrale nervesystemet, spesielt neuroner. 
Bradyzoittene kan infisere nye verter, primært via 
den orale ruten.   
 
CYSTOZOOID: Kroppsdelen hos en bendelmark 
(metacestode); en ung (juvenil) bendelmark. 
 
CYTIDINE: Cytosin festet til en ribose ring. Se: 
Ribose. 
 
CYTODINE TRIPHOSPHATE: Cytodin trifosfat, 
substans som benyttets i en del metabolske 
prosesser som energikilde på samme måte som 
ATP, men cytodin trifosfats rolle er mer spesifikk 
enn ATPs.  Se: ATP. 
 
CYTO-: Prefiks som betyr hul (om celler). 
 
CYTOBIOSIS: Cytobiose, symbiose hvor en 
symbiont lever inni cellene til en annen organ-
isme. 
 
CYTOCATALYTIC EVOLUTION: Cytokatalytisk 
evolusjon, evolusjon med opprinnelse i en 
plutselig mutasjon som gir opphav til polyploider 
eller aneuploider. Se: Aneuploid, Evolution og 
Polyploid. 
 
CYTOCATALYTIC SPECIATION: Se: Speci-
ation. 
 
CYTOCHEMISTRY: (1) Cytokjemi, identifisering 
og lokalisering av de kjemiske bestanddelene på 
det celle- og subcellulære nivå. Cytokjemiske 
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studier er basert på fire teknikker: (a) Fradelingen 
av cellefraksjoner gjennom konvensjonelle bio-
kjemiske teknikker, (b) isoleringen av små 
vevsmengder eller enkeltceller ved hjelp av 
mikro- og ultramikrometodikk, (c) direkte 
påvisning av cellekomponenter gjennom farve-
metodikk, og (d) måling av fysiske parametere. 
 
CYTOCHIMERA: Kombinasjon av vev eller deler 
av vev med forskjellig antall kromosomer. 
 
CYTOCHROME: Cytokrom, en gruppe jern-
holdige proteiner som inneholder en haem 
gruppe (Se: Haem), og som forekommer i alle 
celler med aerob metabolisme. Cytokromene 
spiller en viktig rolle i elektrontransportkjeden i 
mitokondrier og kloroplaster, og er aktive under 
den cellulære metabolismen (fungerer under 
omformingen av absorbert energi til ATP, og 
absorberer oksygen under katalysen) (Se: 
Chloroplast og Mitochondrion). Elektroner 
overføres gjennom reversible forandringer i 
jernatomet mellom en redusert (Fe(II) og en 
oksidert (FeIII) tilstand. Se: ATP og Haem. 
 
CYTOCHROME OXIDASE: Cytokrom oksidase, 
enzymkompleks i respirasjonskjeden i mito-
kondriene som er ansvarlig for reduksjonen av 
oksygen gjennom å motta to elektroner fra 
cytokrom c som kombineres med to hydrogen 
ioner og et oksygen atom under dannelse av 
vann.  
 
CYTOCIDAL: Det som dreper celler. 
 
CYTOCLESIS (Cytobiotaxis): En cellegruppe 
som påvirker utviklingen og differensieringen av 
de omgivende cellene. Se: Organizer. 
 
CYTODEME: Cytodeme, lokal kryssbefruktende 
gruppe, deme, som adskiller seg i cytologiske 
karakterer fra andre slike grupper innen samme 
takson. Se: Deme. 
 
CYTODIFFERENTION: Cytodifferensiering, ut-
viklingssekvensene eller celledifferensieringene 
som medfører at forskjellige vev får (stabil) evne 
til å uttrykke spesielle karakteristiske gen sett 
koplet til spesifikke funksjoner. Cytodifferens-
iering medfører at individets utvikling fra det 
befruktede egget, ender opp med spesialiserte 
celler, vev og organer. Differensieringen skyldes 

den progressive begrensningen i utviklings-
potensialet gjennom spesialiseringer i funksjon. 
En biologisk sett, tilsvarende prosess, finner sted 
i visse encellede organismer der deler av cellen 
kan gjennomløpe morfologiske og funksjonelle 
spesialiseringer. Den oppnådde stabiliteten kan 
skyldes en rekke molekylære mekanismer, men 
ved alle typer av cytodifferensiering spiller både 
cellens indre kontrollmekanismer og de ytre 
omgivelsene, en rolle. Faktorer i omgivelsene er 
antatt å utløse en aktivering av inaktive gener 
eller gen produkter, eller å inaktivere tidligere 
aktive gener.  
 
CYTODUCTION: Cytoduksjon, dannelse av 
celler med blandet cytoplasma, men der kjernen 
stammer fra enten den ene eller den andre av 
foreldrene. Slike celler oppstår når haploide 
strainer av gjærsopper pares og danner knopper 
før kjernesammensmeltningen i den midlertidige 
heterokaryon (celle som i det samme 
cytoplasma, inneholder to eller flere kjerner av 
genetisk forskjellig opprinnelse). Se: Hetero-
karyon). 
 
CYTOGAMY (Selfing): (1) Cytogami, foreningen, 
sammensmeltningen (fusjonen eller konjuga-
sjonen) av to celler, spesielt plasmogoni (Se: 
Plasmogony); (2) Forekomsten av autogami 
(istedenfor konjugasjon) (Se: Autogamy), en form 
for reproduksjon som forekommer hos ciliate 
protozoer der to individer gjennomløper autogami 
mens de er paret med hverandre. Se: Ferti-
lization. 
 
CYTOGENESIS: Cytogenese, dannelsen, utvik-
lingen og variasjonen av celler.  
 
CYTOGENETIC MAPPING: Kartlegging som 
viser locus til spesifikke gener på et kromosom 
kart. Se: Cytogenetics og Locus. 
 
CYTOGENETICS: Cytogenetikk, studiet av arv 
og evolusjon i relasjon til cellenes struktur og 
funksjon; den fysiske (morfologiske) tilsynekomst 
av særlig kromosomene, deres antall, adferd, 
opprinnelse og betydning for overførsel og 
rekombinasjon av gener. Innen cytogenetikk 
benyttes spesielt en cytologisk genetisk 
tilnærming. Moderne cytogenetikk, molekylær 
cytogenetikk, er spesielt rettet mot evolusjonære 
perspektiver ved hjelp av biokjemiske teknikker 
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og omfatter også diagnostisering av nedarvede 
sykdommer. 
 
CYTOGENIC: Cytogenisk, reproduksjon gjennom 
celledeling. 
 
CYTOGONY: Cytogoni, cytogenisk reproduksjon, 
replikasjon (eller dublisering), prosessen der en 
levende organisme (celle) produserer nye 
tilsvarende organismer (celler). Produksjonen 
begynner med forening av gameter, kalt 
befruktning, med dannelse av en zygote. Se: 
Fertilization og Zygote. 
 
CYTOHET (Cytoplasmic heterozygote): Celle 
som inneholder to genetisk forskjellige typer av 
spesifikke organeller; cytoplasmisk heterozygot, 
en eukaryotisk celle som er heterozygotisk for én 
eller flere cytoplasmiske gener. 
 
 CYTOKINE: Cytokin, løselig faktor som sekreres 
av celler i det lymfoide system og som fungerer 
som et signal eller stimulus til andre lymfoide 
celler som lymfocytter og makrofager. Det fore-
kommer to kategorier cytokiner: Lymfokiner (som 
dannes fra lymfocytter) og monokiner (som 
dannes fra makrofager). Interleukiner og 
interferoner sekreres fra både lymfocytter og 
makrofager. Se: Monokine. 
 
CYTOKINESIS (Cell cycle, Cell division): Cyto-
kinese, delingen eller segmenteringen av 
cytoplasmaet i en eukaryotisk celle under meiose 
eller mitose, i to forskjellige datterceller etter 
kjernedelingen (karyokinesen). Cytokinesen som 
etterfølger mitosen eller meiosen, omfatter 
fordelingen av datterkjernene til sine respektive 
datterceller (én eller flere) ved siden av cyto-
plasmaet og organellene, dessuten dannelsen av 
nytt materiale til celleveggen som deler 
dattercellene. Delingsplanet er korrelert med 
ekvatorialplanet og posisjonen til det mitotiske 
spindelapparatet, og vanligvis loddrett på 
spindelens senterregion. Cytokinesen som 
betraktes som distinkt fra kjernedelingen, 
representerer et meget viktig stadium i celle-
utviklingen. I visse tilfeller mangler cytokinesen 
etter kjernedelingen, det medfører dannelse av et 
flerkjernet plasmodium eller syncytium (Se: 
Plasmodium og Syncytium). Cytokinesen som 
reguleres gjennom det mitotiske apparatet, 
representerer kun en kort periode i cellesyklus 

hos de fleste organismer. Cytokinesen i celler 
med fleksible overflater slik som hos dyreceller 
(og mange grønnalger), medfører en sammen-
snøring (kontraktil ring) ved midten av cellen 
forårsaket av en gruppe av membran-assosierte 
mikrofilamenter, og som blir dypere og dypere 
inntil delingen er komplett. Dannelsen av den nye 
cellemembranen finner sted ved basis av kanalen 
i den avdelte stilken. Hos høyere planter (og 
noen alger), omfatter cytokinesen mikrotubul-
baserte organeller (phragmoplaster og phyco-
plaster) og som opptrer uten dannelse av noen 
kanal. Se: Karyokinesis og Mitosis. 
 
CYTOKININ: Cytokinin, vekstsubstans (relatert til 
purin adenin) som stimulerer celledelingen hos 
planter under påvirkning av auxiner. Cytokinin 
reduserer dominansen til plantenes toppskudd, 
og er også påvist å utsette aldringsprosesser. Se: 
Auxin. 
 
CYTOLEMMA: Plasmamembran. Se: Memb-
rane. 
 
CYTOLOGICAL MAP: Cytologisk kart (kromo-
somkart), grafisk fremstilling av et kromosom der 
den relative lineære avstand (posisjon) til genene 
(genetiske markører) som tilhører en spesiell 
koplingsgruppe (Se: Linkage group) på kromo-
somene, plasmidene eller virus genomene, er 
angitt. Det skilles mellom cytologiske kart og 
genetiske kart (Se: Genetical map). For cyto-
logiske kart blir genene lokalisert på basis av 
cytologiske observasjoner av kromosom muta-
sjoner. Detaljerte cytologiske kart kan kun 
konstrueres hvis den arten det gjelder har store, 
synlig differensierte kromosomer som kan ana-
lyseres genetisk. For å lage et slikt kart induseres 
eksperimentelt diverse kromosom mutasjoner, 
inversjoner (inversions), slettinger (deletions) 
eller translokasjoner (translocations), ved hjelp av 
mutagener. Det medfører spesifikke forandringer 
i relasjonene mellom genetiske koplingsgrupper 
som kan videre defineres gjennom genetiske 
analyser. I tillegg kan disse lokaliseres strukturelt 
gjennom mikroskopiske undersøkelser (spesielt 
under meiosen) som gjør det mulig å korrelere 
genetiske med strukturelle observasjoner. En 
annen måte å lage cytologiske kart på, er basert 
på mikroskopiske analyser av polytene kromo-
somer hos tovinger (Diptera), der posisjonen og 
utstrekningen av strukturelle kromosomale 



 

390 

forandringer, kan sees og bestemmes nøyaktig 
(Se: Polytene chromosome). Også her kan 
genene som lokaliseres gjennom analyser av 
rekombinasjoner, bli korrelert med kromo-
somenes struktur. Den lineære arrangeringen av 
genene på cytologiske kart, tilsvarer det en finner 
på genetiske kart. Avstanden mellom dem kan 
imidlertid variere ved disse to måter å konstruere 
kromosomkart på; generelt er avstandene mer 
regulære i cytologiske enn i genetiske kart. 
 
CYTOLOGICAL RACE (Chromosomal race; 
Cytorace): Cytologisk rase, arter der popula-
sjonene er cytologisk polymorfe; enhver rase 
som avviker i kromosomantall og/eller kromo-
somstruktur fra andre raser. Cytologiske raser 
kan videre klassifiseres i: (a) Mikrocytoraser, når 
populasjon A og B avviker kun i relativ fordeling 
av visse gen sekvenser, (b) mesocytoraser, når 
populasjon B inneholder én eller flere sekvenser 
som ikke er tilstede i A, og (c) makrocytoraser, 
når populasjon A er monomorf for en sekvens og 
populasjon B for en annen alternativ sekvens. 
 
CYTOLOGY (Cell biology): Cytologi, cellelære, 
cellebiologi, studiet av levende cellers struktur og 
funksjon, særlig deres fysiologiske egenskaper, 
livshistorier, strukturer og organeller, og deres 
reproduksjons-, formerings- og delingsmetoder. 
Bruk av lys- (LM), sveipeelektronmikroskopi 
(SEM) og transmisjonselektronmikroskopi (TEM) 
kombinert med diverse fargeteknikker, muliggjør 
studiet av cellekjernen og kromosomene, og 
cytoplasmaets strukturer og organeller. Mikro-
skopiske undersøkelser av innleirede, fargede 
cellesnitt på slides (med dekkglass over), 
benyttes for påvisning av forskjellige sykdommer, 
deriblant kreft. Enzym cytologi er studiet av den 
intracellulære lokalisering av enzymene. Se: 
Histology. 
 
CYTOLYSIS: Cytolyse, cellelyse, ødeleggelse av 
bakterier eller celler, spesielt destruksjon eller 
oppløsning (lyse) av de ytre membranene. 
 
CYTOLYSOSOME (Autophagosome): Cytoly-
sosom, autofagosom, en fagosom der deler av 
cellens eget cytoplasma fordøyes. Se: Auto-
phagy, Cytoplasma, Lysosome og Phagosome.  
 
CYTOLYTIC: Cytolytisk, som forårsaker cytolyse. 
Se. Cytolysis. 

CYTOMATRIX: Cytomatriks, fibrøst intracellulært 
nettverk hos eukaryoter som består av bl.a. 
mikrotubuler (Se: Microtubule) og intermediære 
filamenter (Se: Intermediate filament) i en vandig 
fase. Dette tette nettverket berører, i det minste 
midlertidig, omtrent alle proteinene i cyto-
plasmaet. Det store utvalget av intracellulære 
membraner i cellen, er en integrert del av 
cytomatriksen og er tillagt en mengde cellulære 
funksjoner som opprettholdelsen av cellens form 
og bevegelsen av organellene i cytoplasmaet. 
 
CYTOMEGALOVIRUS (CMV): CMV hører til de 
største (dobbelttrådete) DNA virus innen herpes-
virus familien som infiserer mennesket. Gruppen 
som sådan er vidt utbredt i mennesket og andre 
pattedyr, men viser stor vertsspesifisitet. Hos 
mennesket som utgjør det eneste reservoar, kan 
en CMV infeksjon være symptomløs eller 
forårsake en generell sykdomstilstand i én til fem 
uker. Etter primærinfeksjonen, etablerer CMV en 
latentinfeksjon i lymfocytter og endotheliale celler 
hvorfra de kan reaktiveres senere. Infeksjons-
kilden er kroppslige sekresjoner og blod. Se: 
Herpes simplex. 
 
CYTOMEMBRANE: Cytomembran, basisen-
heten i membransystemet i en celle. Cyto-
membranen kan bestå av parete strukturer, 
adskilt av hulrom kalt cisterner (cisterna). Cyto-
membraner kan oppdeles i granulære (rough) 
cytomembraner (alfa cytomembraner), glatte 
(agranular, smooth) cytomembraner (beta cyto-
membraner) og gamma cytomembraner som 
omfatter membransystemet i forbindelse med 
Golgi apparatet. Beta cytomembraner er mem-
braner som tilsynelatende representerer inn-
buktninger av cellemembranen. Se: Cytoplasmic 
membrane, Golgi apparatus og Unit membrane. 
 
CYTOMETER: Cytometer, instrument for å telle 
antall celler i en prøve (sample). 
 
CYTOMIXIS: Cytomixis, overførsel av kromatin 
fra en celle til cytoplasmaet i en nærliggende 
celle. 
 
CYTOMORPHOSIS: Cytomorfose, cellulære for-
andringer, alle forandringene i cellene ove ralle 
celle generasjonene fra de er udifferensierte til de 
dør. 
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CYTOPHAGOUS: Som eter celler. Cytophagy, 
celler som eter celler. 
 
CYTOPLASM: Cytoplasma, innholdet som omgir 
kjernen i en eukaryot (eller prokayot) celle, dvs. 
alt levende protoplasma som er omgitt av en 
cellemembran unntatt kjernen (nukleus) (eller en 
nukleoid hos prokaryoter), celleveggen og de 
synlige vakuolene. Cytoplasmaet er omgitt og 
adskilt fra de ytre omgivelsene med en celle-
membran (plasmalemma), og fra kjernen i 
eukaryote celler, med en kjernemembran. 
Cytoplasmaet kan sies å omfatte to faser, den 
halvt flytende, proteinrike grunnsubstansen (cell 
matrix; Se: Cytosol og Hyaloplasm) med organ-
eller, organiserte makromolekylære komplekser 
og andre inklusjoner, og en vannrik fase som 
utfyller de gjenværende hulrom. Man kan skille 
mellom et ytre tettere ektoplasma som er spesielt 
knyttet til cellenes bevegelser, og et indre mindre 
elektrontett endoplasma som inneholder de fleste 
cellestrukturene. De fleste metabolske og bio-
syntetiske funksjonene i en celle, fullføres i 
cytoplasmaet som utgjør miljøet for gen 
aktiviteten og som også har en regulatorisk effekt 
på uttrykningen av den genetiske informasjonen. 
Kjernen og cytoplasmaet er sterkt integrert og 
avhengig av hverandre for cellens overlevelse. 
Se: Protoplasma. 
 
CYTOPLASMIC ANDROGAMY: Cytoplasmisk 
androgami, den tilsynelatende befruktningen av 
en hannlig gamet med cytoplasmaet fra en 
hunnlig gamet. Se: Cytoplasmic gynogamy. 
 
CYTOPLASMIC FACTOR: En genetisk faktor i 
cytoplasmaet. 
 
CYTOPLASMIC FILAMENT: Cytoplasmisk fila-
ment, én av tre klasser av filamenter i 
eukaryotiske celler: (a) Aktin inneholdende mikro-
filamenter (Se: Actin), (b) tubulin inneholdende 
mikrotuber (Se: Tubulin), og (c) intermediære 
filamenter. Mikrofilamenter og mikrotuber har 
roller både som skjelett (cytoskjelett) og for 
kontraktile bevegelser, mens de intermediære 
filamentene synes kun å ha en rolle som skjelett, 
f.eks. for å forankre kjernen på sitt rette sted i 
cytoplasmaet. 
 
CYTOPLASMIC GENES (Extrachromosomal 
genes, Extranuclear genes): Cytoplasmiske 

gener, gener som ikke er lokalisert i et bakterielt 
kromosom (dvs. er lokalisert i plasmidene) eller i 
en eukaryotisk kjerne, er lokalisert i mitokond-
riene og kloroplastene. Se: Cytoplasmic inheri-
tance. 
 
CYTOPLASMIC GYNOGAMY: Cytoplasmisk 
gynogami, den tilsynelatende befruktningen av 
en hunnlig gamet med cytoplasmaet fra en 
hannlig gamet. Se: Cytoplasmic androgamy. 
 
CYTOPLASMIC HETEROZYGOTE: Se: Cytoket. 
 
CYTOPLASMIC INHERITANCE (Extrachromo-
somal inheritance, Extranuclear inheritance, 
Maternal inheritance, Non-Mendelian inheri-
tance, Plasmatic inheritance): Cytoplasmisk 
arv, arv via gener (DNA) i cytoplasmiske 
organeller, slike plasmagener forekommer i 
plasmider, mitokondrier, kloroplaster og centrioler 
(og virus) og reproduserer uavhengig av kjerne-
DNA i eukaryotiske celler (eller det kromosomale 
DNA i prokaryoter). Bare et begrenset antall 
gener nedarves cytoplasmisk. Disse organellene 
utenfor kjernen, er ikke underlagt de Mendelske 
lover for arv (Se: Segregation og Assortment). 
Hunnens reproduksjonscelle, egget, har mye 
cytoplasma som inneholder mange organeller 
som overføres videre til cellene i embryoet. Den 
hannlige reproduksjonscellen, spermien (eller 
pollenet), består nesten utelukkende av kjernen, 
derfor nedarves heller ikke de cytoplasmiske 
organellene fra hannen. Se: Cytoplasmic genes, 
Cytoplasmic trait, Maternal inheritance og Men-
delian inheritance. 
 
CYTOPLASMIC MATRIX: Se: Hyaloplasm. 
 
CYTOPLASMIC MEMBRANE (CM, Cell mem-
brane, Cell surface, Cytomembrane, Plasma 
membrane, Plasmalemma, Protoplast mem-
brane, Unit membrane): Cellemembran, cyto-
plasmisk membran, den del av celleoverflaten 
som omgir enhver levende celle og som 
representerer en selektivt permeabel barriere 
eller hylster mot omgivelsene (vanligvis 7,5 – 10 
nm tykk). Cellemembranen omslutter og av-
grenser protoplasmaet og regulerer strømmen av 
næringsstoffer og ioner mellom cellens indre og 
det ytre miljø. Membranen er en levende struktur 
som inneholder lipider og proteiner og omgir 
cytoplasmaet hos både prokaryote og eukaryote 
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celler. Hos de fleste mikroorganismer er celle-
membranen i tillegg omgitt av en cellevegg. Alle 
biologiske membraner synes å ha en struktur 
som er i samsvar med «fluid mosaic model» hvor 
fettmolekyler danner to orienterte lag med tanke 
på de vanntiltrekkende (hydrofile) og vann-
avstøtende (hydrofobe) egenskapene, og som 
omslutter (mer eller mindre) diverse proteiner. Et 
komplekst sett av proteiner festet til det indre 
membranlaget, er ansvarlig for bl.a. å stabilisere 
membranen. Gjennom membranen forekommer 
også intramembranøse segmenter som danner 
porer. Komponentene i cellemembranen dannes 
ikke in situ, men syntetiseres gjennom en 
kompleks prosess fra det både det glatte og 
granulære endoplasmatiske retikulum, og Golgi 
apparatet. Ved siden av å virke som en 
diffusjonsbarriere mot ladete og store molekyler, 
skjer det også en passiv (f.eks. av vann) eller 
aktiv transport av substanser gjennom den 
selektivt permeable membranen og da mot en 
konsentrasjonsgradient. Membranen er også 
involvert i bevegelse og kjemotaxis, sekresjon og 
hormonell kontroll, overføring av nerveimpulser 
og andre direkte cellulære interaksjoner. Denne 
ytre cellemembranen og de indre membranene 
rundt organellene, er i prinsippet like. Alle består 
av lipider og proteiner (hos pattedyr kan også 
karbohydrater være tilstede) i assosiasjon enten 
med glykoproteiner eller glykolipider. Se: Cell 
surface, Endocytosis, Exocytosis, Fluid mosaic 
model, Phagocytosis og Pinocytosis. 
 
CYTOPLASMIC STREAMING: Cytoplasmisk 
strøm, relativt raske og kontinuerlige strøm-
ninger i cytoplasmaet inni en celle, og som er 
antatt å involvere mikrofilamenter og mikrotubuli. 
Se: Microfilament og Microtubulus. 
 
CYTOPLASMIC TRAIT: Cytoplasmisk karakter, 
karakter styrt av gener som forekommer på 
utsiden av cellkjernen, dvs. ikke i kromosomene, 
men i mitokondrier eller kloroplaster (Se: 
Chloroplast og Mitochondrion). Slike egenskaper 
nedarves kun fra moren og er kjent som 
cytoplasmisk eller uniparental arv.  
 
CYTOPLASMON: Cytoplasmon, all ekstra-
nukleær genetisk informasjon i en eukaryotisk 
celle, unntatt den som er lokalisert i plastidene og 
mitokondriene. Se: Plastome og Chondriome. 
 

CYTOPLAST (Enucleated cell): Cytoplast, en 
eukaryotisk celle som har mistet kjernen. En slik 
celle kan allikevel utføre en rekke cellulære 
funksjoner og leve opptil et par døgn. Fusjonen 
av en cytoplast og en intakt celle kalles en cybrid. 
 
CYTOPON: Cytopon, cytoplasmisk forbindelse 
(bro) mellom to eller flere celler som repre-
senterer et syncytium. Se: Syncytium.  
 
CYTOPROCT: Hos enkelte ciliater, stedet der 
gamle matvakuloer smelter sammen med 
celleveggen slik at ufordøyde matrester kan 
sekreres til utsiden. 
 
CYTOSEGRESOME: Cytosegresom, den del av 
cytoplasmaet som har blitt adskilt med en 
membran fra resten av cellen. Den adskilte delen 
kan enten stamme fra cellens eget cytoplasma 
(autofagi) eller stamme fra andre celler 
(heterofagi). Cytosegresomer er involvert i den 
lysosomale fordøyelse. Se: Autophagy, Hetero-
phagy, Lysosome og Cytolysosome. 
 
CYTOSINE (C): Cytosin, pyrimidin base som 
forekommer i DNA og RNA, en av de prinsipielle 
komponentene i nukleotidene og nukleinsyrene 
DNA og RNA. Cytosin pares med guanin (et 
purin) i dobbelttrådet (duplex) DNA. Se: DNA, 
Nucleotide og Nucleic acid. 
 
CYTOSIS: (1) Cytose, generell term for pino-
cytose (Se: Pinocytosis) eller fagocytose (Se: 
Phagocytosis). Andre foreslåtte termer er 
endocytose (for inntak av materiale), og exo-
cytose (for utskillelse av materiale); (2) Celle-
lidelse. 
 
CYTOSKELETON: Cytoskjelett, det tredimen-
sjonale cellulære skjelettet av mikrofibre, mikro-
tuber og mikrofilamenter i eukaryotiske celler. 
Cytoskjelettet med sin indre, romlige organi-
sering, gjennomtrenger cytoplasmaet og binder 
seg til den cytoplasmiske membranen, og har en 
rekke funksjoner: Det ankrer opp forskjellige 
organeller, gir cellen form (som muligjør cellulært 
formskifte og bevegelse), gir en overflate hvor 
kjemiske reaksjoner kan finne sted, har en 
intracellulær transportfunksjon av vesikler og 
organeller, og bidrar til kommunikasjonen med 
andre celler og det ytre miljøet. Røde blodceller 
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ville vært runde isteden for flate hadde det ikke 
vært for cytoskjelettet. Se: Cytosol. 
 
CYTOSOL: Cytosol, den flytende (ikke-partiku-
lære) del av cytoplasmaet i cellene som inne-
holder cytoskjelettet og hvor organellene fore-
kommer oppløst (suspendert). Se; Cytoskeleton. 
 
CYTOSTATIC: Cytostatisk, enhver fysisk eller 
kjemisk agens som er i stand til å inhibere 
cellevekst, eller en annen form for forøkelse 
(multiplikasjon). 
 
CYTOSTOME: Cytostom, cellemunn, hos enkelte 
protister, en spesialisert del av cellen hvori-
gjennom matopptaket skjer. Cytopharynx, 
cytosvelget, en del av strukturene for matopp-
taket hos enkelte celler som utgjør en kanal av 
mikrotubuler som trekker inn nylig dannede 
matvakuoler bort fra cellemunnnen og inn i 
cellen. 
 
CYTOTAXIS: (1) Cytotaxis, cellenes bevegelse i 
relasjon til hverandre. Term benyttet for å 
beskrive celler som beveger seg fra hverandre 
(negativ cytotaxis) eller som kommer sammen, 
aggregerer (positiv cytotaxis); (2) Arrangementet 
av celler innen et organ. 
 
CYTOTAXONOMY: Cytotaksonomi, metode for 
studium av de naturlige taksonomiske rela-
sjonene mellom organismer basert på en 
kombinasjon av cytologi og taksonomi, Cyto-
taksonomi refererer spesielt til klassifisering av 
planter basert på observasjoner av kromo-
somenes antall, form og størrelse. Se: Cytology 
og Taxonomy. 
 
CYTOTOXIC: Cytotoksisk, destruktiv for levende 
celler.  
 
CYTOTOXIC REACTION: Cytotoksisk reaksjon, 
immunreaksjon der et ikke-cytotropisk antistoff 
(antistoff uten affinitet for celler) kombineres med 
et spesifikt antigen på overflaten av en celle og 
danner et kompleks som initierer aktiveringen av 
komplement, noe som leder til lyse (oppløsning, 
Se: Lysis) av cellen eller andre former for skader 
på cellen. 
 
CYTOTOXIC T-CELLS (CTL): Cytotoksiske T-
celler, undergruppe (subpopulasjon) av T-celler 

som er ansvarlig for direkte drap (oppløsning, 
lyse, Se: Lysis) av målceller uten medvirkning av 
antistoff. Andre celletyper kan også virke 
cytotoksisk gjennom andre mekanismer, f.eks. K-
celler som dreper målceller sensibilisert med små 
mengder antistoff. 
 
CYTOTOXIN: Cellegift. 
 
CYTOTOXITY: Cytotoksitet, prosessen som 
leder til lyse (oppløsning, Se: Lysis) av celler. 
Lysen kan igangsettes pga. antistoffer og 
komplement, antistoffer og K-celler eller direkte 
ved hjelp av T-celler, NK-celler eller makrofager. 
Se: Antibody, Complement, K-cells, Macrofages, 
NK-cells og T-cells. 
 
CYTOTYPE: Cytotype, karakteristisk celletype, 
organismer av samme art, men med forskjellig 
cytotype da cellene eller individene avviker i 
cytologiske karakterer som kan omfatte: (a) 
Karyotypen (forskjellig kromosom struktur, antall, 
ploidi (f.eks. å være haploid versus diploid), (b) 
mitokondrielle genom, eller (c) kloroplast gen-
omet.   
 
CYTOZOIC (Intracellular): Cytozoisk, intra-
cellulær, det å leve i en celle (med referanse til 
visse protozoiske parasitter som lever inni 
vertens celler). 
 
CYTULA: Den befruktede eggcellen eller forelder 
cellen. 
 
CYTURIA: Tilstedeværelsen av celler i urinen. 
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D (d): Forkortelse for: (1) Aminosyren aspara-
ginsyre (Asp, Aspertic acid); (2) Se: Diversity 
index og Shannon-Wiener index of diversity; (3) 
Devon (Devonian period); (4) Deci, en enhet x 
10-1; (5) Dag (day); (6) Lengst unna (distalt); (7) 
Rygg (dorsalt); (8) Se: Da.  
 
Da: Forkortelse for: Dalton (Dalton unit; u). Se: 
Atomic mass unit. 
 
DA.: Forkortelse for: Desimal enhet i det metriske 
system (angir en faktor på 10). Se: Deca-. 
 
DACRYAGOGUE: Stoff som gir tåresekresjon 
(lacrimation). 
 
DACRYELCOSIS: Svulst i tåresekken, inflam-
masjon av tåresekken (dacryocystitis), unormalt 
mye tåresekresjon (dacryorrhea).  
 
-DACTYL- (-dactylo-, -dactyla, -dactylus): 
Affiks som betyr en distal del; finger, tå. 
Dactyloid, fingerlik. 
 
DACTYLOGYROSIS: Dactylogyrose, sykdom 
som skyldes parasittiske haptormark (mono-
gener) i slekten Dactylogyrus som infiserer gjeller 
på fisk. Dactylogyrider er meget vanlige og kan 
forårsake store skader og dødelighet blant fisk. 
 
DACTYLOID: Finger-formet. 
 
DACTYLOZOID: Dactylozoid, spesialisert for-
svarspolypp hos de kolonibyggende polyppdyr-
ene (nesledyrene, cnidariene). 
 
DACTYLUS: (1) Finger; (2) Delen som består av 
ett eller flere ledd som påfølger foten (tarsus) hos 
visse insekter etter det modifiserte første ledd.  
 
DADDY-LONGLEGS: Stankelben, myrhank, in-
sekter i familien (Tipulidae), den største gruppen 
blant mygg. Familien er den mest primitive innen 
tovingene (Diptera). Omfatter ca. 10 500 arter i 
verden, i Norge 93 arter. 
 
DAFFODIL (Daffadowndilly): Påskelilje (Narcis-
sus pseudonarcissus), løkplante i påskelilje-

familien (løkfamilien, Amaryllidaceae). Påskeliljer 
dyrkes både som hageplante og til snittblomster. 
Arten er rimelig hardfør, løken overlever den 
norske vinteren utan tildekking. Påskeliljer 
blomstrer tidlig i Norge (april-mai). 
 
DAIRY: Meieri, melkeprodukter (dairy products). 
 
DAIRY WORKING FEVER: Se: Leptospirosis. 
 
DAISYWORLD: «Tusenfryd», James E. Love-
locks (1919-) kybernetiske modellering av Gaia 
hypotesen for å vise at overflatetemperaturen på 
«terrestriske» planeter kan bli modifisert gjennom 
biota (Se: Biota og Gaia). Biotaen på «tusenfryd» 
er tenkt å bestå av lyse og mørke tusenfryder 
(daisier) som med sine forskjellige vekstrater 
(avhengig av temperaturforholdene) vil bestem-
me planetens albedo (Se: Albedo). 
 
DALTON: Se: Atomic mass unit. 
 
DALTONISM: Fargeblindhet. 
 
DALTON'S LAW: Daltons lov, det totale trykk i 
en gassblanding er lik summen av enkelttryk-
kene (partialtrykkene) til gassens komponenter 
var de alene i samme volum. Gjelder for ideelle 
gasser. Se: Gay-Lussac’s law og Ideal gas. 
 
DAM: (1) Dam, mor, hunnen innen dyreavl (term 
spesielt benyttet for virveldyr; Se: Sire); (2) 
Demning, konstruksjon for å heve vannspeilet og 
danne et kunstig vannmagasin samt regulere 
vannføringen. Dammens kjerne (dam core) 
refererer til den vanntette delen av dammen som 
oftest er av morenemateriale eller asfalt. 
Damkronen (dam crest) er toppen av dammen 
som oftest er horisontal og over høyeste regu-
lerte vannstand. 
 
DAMAGE: (1) Ødeleggelse, lemlestelse; skade 
på person, rykte eller eiendom; (2) Tilføre skade, 
beskadige; ramponere, (2) Damages, økonomisk 
kompensasjon (etter lov) for tap eller skade; (3) 
Utgifter, kostnader (cost, expense) 
 
DAMSEL: Ungmø, jomfru; ung ugift kvinne. 

D 

https://no.wikipedia.org/wiki/Mygg
https://nn.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5skeliljefamilien
https://nn.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5skeliljefamilien
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D-AMINO ACID: D-aminosyre, høyredreide 
(dextro) assymetriske aminosyrer. Se: Amino 
acid. 
 
DANCE: (1) Dans, rytmisk bevegelse av kroppen 
til musikk; (2) Hos dyr, spesialiserte danse-
bevegelser som gjentas og som er assosiert med 
paringslek; (3) Se: Dance language. 
 
DANCE LANGUAGE (Bee dance, Round 
dance, Waggle dance): Dansespråk, ritualisert 
form for dans hos honningbier som kan 
sammenlignes med språk da det delvis benyttes 
tegn for å formidle informasjon. En arbeiderbie 
som vender tilbake til kuben etter å ha funnet en 
nektarkilde, kan formidle informasjon om 
kvaliteten og beliggenheten (retning og avstand) 
av matkilden til de andre biene gjennom en rekke 
spesifikke bevegelser som kalles bienes 
dansespråk. Er matkilden nær bolet, foretar bien 
en runddans uten å angi noen spesiell retning. 
Runddansen er en dans i små sirkler med 
regulære forandringer i retningen, og desto 
hyppigere jo større kvalitet på maten. Samtidig 
kan biens medbrakte pollen gi mer informasjoner 
om matkilden. Er matkilden langt borte, ofte 
mange kilometer, danser bien i et åttetall (waggle 
dance). Desto saktere den vrikker på bakkroppen 
desto lengre borte er matkilden, retningen til 
kilden bestemmes gjennom vinkelen på den rette 
delen av dansen i forhold til gravitasjonsaksen 
(vertikalaksen) som igjen representerer vinkelen 
til venstre eller høyre i forhold til solen. En 
vertikaldans viser til samme retning som solen. 
Biene bruker i tillegg både lukt og syn for å finne 
en matkilde. Et slikt dansespråk enyttes også til å 
gi informasjon om mulige nye lokaliteter for en 
koloni til å slå seg ned på. Dansespråket kan 
variere noe mellom forskjellige populasjoner av 
bier, tilsvarende dialekter hos fugl. 
 
DANDELION: Løvetann, vanlig løvetann (Tar-
axacum officinale), «småarter» i løvetannslekten 
(Taraxacum) som hører til den større gruppen 
ugrasløvetanner (seksjon Ruderalia) som består 
av flere hundre småarter i kurvplantefamilien 
(Asteraceae). Navnet «løvetann» kommer fra 
gammelfransk dent-de-lion som oversatt betyr 
«tann-av-løve», på norsk er ordene byttet om. På 
toppen av en skjør stengel, sitter en gul blomst 
med mange tynne blomsterblad som åpner seg 
om morgenen og lukker seg om kvelden. Når 

planten modnes blir hvert enkelt blomsterblad til 
en fnokk, planten ligner da en dusk av hår. Under 
fnokken henger frøet som blir spredt med vind. 
 
DANFORTH EQUILIBRIUM: Teorien som sier at 
frekvensen av et mutant allel innen en popula-
sjon, er lik frekvensen allelet oppstår med 
gjennom mutasjon, multiplisert med gjennom-
snittsantall generasjoner som det kommer til 
uttrykk i før det blir eliminert pga. ufordelaktige 
egenskaper. 
 
DANK: Rått, fuktig, ubehagelig klamt og muggent 
(damp, musty, humid), og vanligvis også kalt. 
 
DARK ADAPTATION: Mørketilpasning, forand-
ringene i øyet for å tilpasse seg overgangen fra 
lyst til et mørkt miljø slik at man kan se klarere 
igjen. I et mørkere miljø så utvider pupillen seg 
og pigmentet rhodopsin i stavene regenereres 
etter å ha blitt brutt mer eller mindre ned i 
dagslyset. Se: Rhodopsin.  
 
DARK ENERGY: Innen fysisk kosmologi og 
astronomi, mørk energi, en ukjent form for energi 
som man antar gjennomsyrer hele universet og 
som har en tendens til aksellerere selve 
universets utvidelse.     
 
DARK MATTER: Innen fysisk kosmologi og 
astronomi, mørk materie, materie som antas å 
utgjøre en stor prosentdel av universets masse, 
men som ikke kan registreres annet enn gjennom 
dets innvirkning på tyngdekraften (gravitasjonen). 
Naturen til mørk materie er ukjent, men en antar 
at den ikke kan bestå av normale protoner og 
nøytroner (baryonic matter). For kosmologer er 
det store spørsmål om det er nok mørk materie til 
å stoppe universets ekspensjon, der mini-
mumsmengden som kreves kalles kritisk tetthet. 
Man har beregnet at denne mengden må være i 
størrelsesorden 100x tettheten til den synlige 
materien. Men beregningene er usikre, enn så 
lenge en vet ikke om universet vil ekspandere 
evig eller ikke.  
 
DARK PERIOD: Mørkeperiode, den kritiske 
perioden for vekstrespons hos planter knyttet til 
forandringer i daglengden (Se: Photoperiodism). 
Det er lengden på mørkeperioden mellom to lys-
perioder, som er avgjørende for en vekstrespons. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5art
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8vetannslekta
https://no.wikipedia.org/wiki/Gammelfransk
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8ve
https://no.wikipedia.org/wiki/Fnokk
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DARLING'S DISEASE: Se: Histoplasmosis. 
 
DARLINGTON'S LAW (Darlingtons rule): 
Darlingtons lov, loven som sier at fertiliteten til 
allopolyploider er omvendt proporsjonal med 
fertiliteten til den opprinnelige hybriden de stam-
mer fra. I henhold til denne loven som styrer den 
kromosomale steriliteten, gir sterile diploide 
hybrider med liten eller ingen paring mellom 
kromosomene, opphav til fertile allopolyploider 
som danner, nesten uten unntak, bivalenter 
under meiosen. Se: Allopolyploid. 
 
DARTIANS: Utdødde menneskeaper, Australo-
pithecus africanus og dens slektninger, som er 
oppkalt etter oppdageren, Raymond Arthur Dart 
(1893-1988). 
 
DARWIN: (1) Se: Darwinism); (2) Darwin, feno-
typisk evolusjonsrate som korresponderer til 
forandringer med en gitt faktor per million år; 
måleenhet for evolusjonsraten basert på antall 
enheter av forandring (evolusjonær fenotypisk 
forandring) per tidsenhet. Det hersker ingen 
enighet om hvilken eller hvilke fenotypiske 
karakterer som skal måles for å fastsette en 
evolusjonsrate. Så «Darwin» som standard enhet 
for måling av evolusjonsraten, er lite brukt. 
 
DARWINIAN CLASSIFICATION: Darwinsk klas-
sifikasjon, det å ordne organismer i arter, grupper 
og klasser basert på likheter og forskjeller og i 
tråd med deres antatte evolusjonære historie. Se: 
Darwinism. 
 
DARWINIAN EVOLUTION: Se: Evolution. 
 
DARWINIAN FITNESS: Darwinian fitness, den 
relative sannsynlighet for at en genotype eller en 
klasse av genotyper, overlever og reproduserer i 
forhold til andre genotyper eller klasser av 
genotyper, målt som det relative bidrag 
genotypen gir til de følgende generasjoners gen 
pool; den relative fitness til en genotype 
sammenlignet med en annen genotype. 
Darwinian fitness er en funksjon av både 
genotypen og miljøet. Se: Adaptive value og 
Fitness. 
 
DARWIN, CHARLES ROBERT (1809-1882): 
Engelsk biolog som utarbeidet den moderne 
evolusjonsteorien, og som sammen med Alfred 

Russel Wallace (1823-1913) utformet prinsippet 
om den naturlige seleksjon. Darwin er forfatteren 
av blant annet boken (1859): «On the origin of 
species by means of natural selection, or the 
preservation of favoured races in the struggle of 
life». Denne boken revolusjonerte all biologisk 
forskning og evolusjonsteoriene gjennom å 
foreslå en mekanisme som årsak til evolusjonen. 
I boken (1871) «The descent of man, and 
selection in relation to sex» hevdet han at 
mennesket har utviklet seg fra tidligere 
menneske-lignende former. Darwin skrev 17 
bøker og mer enn 150 artikler (totalt ca. 10 000 
publiserte sider) og revolusjonerte all natur-
vitenskap. C.R. Darwin døde 19. april 1882 og er 
gravlagt i Westminster Abbey. Se: Darwinian 
fitness og Darwinism. 
 
DARWINISM: Darwinisme, evolusjonsteorien 
utformet av Charles R. Darwin i hans bok «Origin 
of the Species» (fra 1859), og basert på teorien 
om naturlig seleksjon (the struggle for life) som 
selekterer blant den tilfeldige og spontane 
variasjonen som oppstår innen populasjoner og 
arter og med det resultat at de best tilpassede 
formene overlever og kan repodusere (survival of 
the fittest). Teorien postulerer at dagens arter har 
utviklet seg fra enklere opprinnelige former 
gjennom en prosess kalt «naturlig seleksjon» 
som virker på den variasjonen som alltid 
forekommer mellom individene innen en naturlig 
populasjon. Darwinismen er således en evolu-
sjonsteori som omfatter to store ideer: Ideen om 
at en evolusjon har foregått og ideen om en 
evolusjonsmekanisme, den naturlige seleksjon. 
Ideen om den naturlige seleksjonen er ofte 
feilaktig synonymisert med teorien om evolu-
sjonen. Teorien om den naturlige seleksjonen 
kan oppsummeres slik: (a) Det er en variasjon 
mellom individene innen en art, dvs. individene i 
et avkom er forskjellige fra hverandre og hvor 
enkelte av forskjellene er arvelige, (b) det 
produseres mer avkom enn nødvendig for å 
erstatte foreldrene, (c) populasjonene kan ikke 
ekspandere ubegrenset, noe som medfører 
konkurranse for overlevelse og reproduksjon, (d) 
noen av individene har bedre overlevelse enn 
andre og dermed selekteres positivt gjennom 
naturlig seleksjon, og (e) som igjen medfører at 
individene best tilpasset til miljøet, har størst 
sjanse for avkom og dermed få overført sine 
positive egenskaper til de neste generasjonene. 
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Ved miljøforandringer over lengre tidsrom, vil 
denne naturlige seleksjonsprosessen sakte 
medføre populasjonsendringer som tilslutt kan gi 
dannelse av en nye grupper og arter. Denne 
evolusjonære, naturlige seleksjonsprosessen, er 
Darwinismen. Darwin påpekte også på be-
tydningen innen evolusjonen, av seksuell 
seleksjon, felles nedstamning (relaterte arter er 
oppsplittet fra en felles stamfar), gradualisme 
(evolusjonen skjer sakte og kontinuerlig) og 
artsdannelse via oppsplitting av tidligere arter 
gjennom isolasjon i forskjellige geografiske 
områder eller økologiske nisjer. Senere da 
kromosomene og genenes betydning ble 
oppdaget, ble kunnskapen om variasjonene 
mellom arter og grupper og deres årsaker, bedre 
forstått. Populasjonsgenetikken som ble etablert 
ca. 50 år senere, har modifisert Darwinismen, slik 
at den nye teorien benevnes nå «Neo-
Darwinisme» som gir en mer utførlig forklaring på 
artsdannelsesprosessene. Neo-Darwinismen in-
korporerer både moderne kunnskaper i genetikk 
og cytogenetikk, betydningen av de isolerende 
mekanismene og genetisk drift for dannelsen av 
nye arter. Se: Darwin, Charles Robert, Neo-
Darwinism og Synthetic theory. 
 
DARWIN'S FINCHES (Galapagos finches): 
Darwins finker, et klassisk tilfelle av artsdannelse 
og divergerende evolusjon; oppsplittingen av de 
unike Galapagos-finkene (14 arter av Geo-
spizinae) i de forskjellige økologiske habitatene 
og nisjene på Galapagos øyene. De forekommer 
ikke på selve hovedøya da konkurransen med 
andre fuglearter for mat, er langt sterkere der 
(seks andre arter av spurvefugler og én gjøkart 
forekommer på øyene). Det er antatt at opphavet 
til Galapagos-finkene ankom hovedøya før noen 
andre fuglearter og derfra invaderte tilfeldig 
gjennom årene, de andre øyene noe som med 
tiden medførte oppsplitting i nye arter (Se: 
Adaptive radiation). Hver art utviklet en distinkt 
nebbtype, tilpasset matkilder som ikke benyttes 
av de andre artene. Darwin studerte disse 
finkene under sin jord-omseiling over fem år 
(1831-1836) med skipet HMS Beagle.  
 
DARWINS'S POINT: Bruskvekst på den ytre 
øreflippen hos mennesket, antatt av Darwin å 
være en rest (vestigal) fra et tidligere opprett og 
spisst øre. 
 

DASY-: Prefiks som betyr tett. 
 
DATA (pl. av Datum): (1) Data, informasjoner, 
observasjoner, informasjonsenheter som resultat 
av et studium eller eksperiment; fakta som kan 
benyttes og analyseres for å innhente kunnskap 
eller foreta avgjørelser; (2) Et sett av verdier, 
kvantitative eller kvalitative karakterer eller vari-
abler, arrangert i en form som kan behandles 
statistisk i en computer.  
 
DATA COMPRESSION: Data kompresjon, modi-
fisering av en eller annen kodet form av et 
datamateriale eller reformatert dokument, for å 
redusere dets lagringsplass innen et lagrings-
medium. Det skjer gjennom å redusere antall 
lagrings-bits i det digitale lagringsproduktet. Se: 
Bits.  
 
DATA LOGGER: Datalogger, elektronisk apparat 
for registrering og lagring av miljødata. En 
datalogger kan kobles direkte opp til en 
datamaskin og dermed gi informasjoner som er 
tilgjengelige til enhver tid. Dataloggere kan også 
kodes slik at de gir umiddelbar beskjed når 
miljøparametere er alarmerende.  
 
DATE: (1) Dato, tid, år, årstall; termin eller frist; 
(2) Datere, regne; (3) Daddel, frukten av daddel-
palmen (Phoenix dactylifera) i palmefamilien 
(Arecaceae) som er et bær som inneholder ett 
frø. Et 2 000 år gammelt daddelfrø (fra Masada 
nær Dødehavet) er det eldste frøet man har fått 
til å spire. Dadler dyrkes i tørre strøk av Asia og 
Nord-Afrika, særlig i oaser; (4) Stevnemøte. 
 
DATE OF PUBLICATION: Publiseringsdato, 
datoen da et fagarbeid (Se: Work) ble fritt 
tilgjengelig for forskere, relevante institusjoner 
eller publikum, dvs. at kriteriene for både 
tilgjengelighet (Se: Availability) og korrekt 
publisering (Se: Valid publication) er tilfredsstilt. 
Hvis datoen ikke er kjent, så vil datoen reguleres 
iht. provisjoner i Koden (Se: Provisions). Se: 
Code. 
 
DATING TECHNIQUES: Dateringsteknikker, for-
skjellige metoder for å aldersdatere gammelt 
organisk eller uorganisk materiale, gjennom å 
måle visse organiske eller uorganiske fysiske og 
kjemiske egenskaper som forandrer seg med en 
tidsavhenging ratekonstant. Egenskapene kan 

https://no.wikipedia.org/wiki/Frukt
https://no.wikipedia.org/wiki/Palmefamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6r
https://no.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B8
https://no.wikipedia.org/wiki/Masada
https://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8dehavet
https://no.wikipedia.org/wiki/Asia
https://no.wikipedia.org/wiki/Oase
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omfatte kjernenedbrytning, nedbrytning av 
radiokarboner eller uranserier, termoluminisens 
eller elektronspinnresonans, som kan studeres 
gjennom radiometriske dateringsteknikker. 
Relative dateringsteknikker tidfester objekter i 
relasjon til hverandre, mens absolutte daterings-
teknikker tidfester den virkelige alderen på 
objektet. Disse siste teknikkene baserer seg 
enten på sesongmessige fenomener, f.eks. 
årringer eller dendrokronologiske teknikker, eller 
på kjemiske forandringer, f.eks. radioaktiv 
datering. Radiokarbondatering (karbon-14 da-
tering) er en metode for å datere alderen til 
objekter som en gang har vært levende (for opptil 
ca. 35 000 år siden). Atmosfærisk karbon består 
vesentlig av den stabile isotopen 12C og en liten, 
men konstant andel av 14C, en radionuklid med 
en halveringstid på 5 730 år. Allle levende organ-
ismer absorberer karbon fra atmosfærisk CO2, 
men etter døden opphører absorpsjonen, og det 
tidligere konstante forholdet mellom 14C/12C vil 
avta pga. nedbrytningen av 14C. Det medfører at 
mengden 14C (som kan påvises og måles med et 
apparat som teller partikler), kan gi et estimat på 
den tid som har gått siden organismen døde. 
Alderen på objekter som bergarter og mineraler 
som er mange millioner år gamle, bestemmes 
gjennom forholdet mellom naturlige radionuklider 
med meget lang nedbrytningstid og dets 
datternuklider i objektet. Metoden kan omfatte 

f.eks. kalium-argon (40K  40Ar) datering (opptil 

107 år), rubidium-strontium (87Rb 87Sr) datering 
(opptil 4 milliarder år) eller uran-bly eller thorium-
bly (4 x 109 år) datering. Se: Carbon dating. 
 
DATUM: (1) Datum, tidspunkt; (2) En viss dag i 
måneden eller året; (3) Startpunktet på et mål, 
eller en eller annen måling; (4) Opplysning. 
 
DATUM LEVEL: Referansenivå, f.eks. en hori-
sontal flate som benyttes som null-nivå for 
angivelse av høyder og/eller dybder. Se: Refer-
ence point. 
 
DAUER LARVAE: Dauer larve, larvestadium hos 
rundmarker hvor utviklingen er stoppet opp mens 
larven befinner seg inni kutikulaen av foregående 
larvestadium. Larven ligger rolig i påvente av 
bedre forhold i omgivelsene. 
 
DAUERMODIFICATION (Persistent modific-
ation): Dauermodifisering, ervervede karakter-

forandringer vanligvis indusert av ekstreme 
betingelser i omgivelsene, og som overføres 
gjennom cytoplasmaet over en rekke gene-
rasjoner i fravær av den stimulus som dannet det, 
men uten å bli permanent innlemmet i arve-
materialet. Forandringen svekkes gradvis og 
forsvinner tilslutt.  
 
DAUGHTER: (1) Datter; hunnlig avkom eller 
hunnlig etterkommer fra en gitt generasjon 
(spesielt hos mennesket); hunnlig adoptert barn; 
(2) Stepdaughter, stedatter, datter fra et tidligere 
forhold; (3) Noe betraktet eller personifisert som 
en datter; (4) Innen kjemi, atomproduktet av en 
radiaktiv nedbrytning av et gitt grunnstoff.  
 
DAUGHTER CELLS: Datterceller, celler produ-
sert gjennom deling av én enkelt foreldercelle, 
vanligvis etter mitose. Se: Daughter nuclei, 
Mitosis og Meiosis. 
 
DAUGHTER CHROMOSOME: Datter kromosom, 
et kromosom som resultat av adskillelsen av 
søster kromatidene under celledelingen. De 
parede kromatidene (søster kromatidene) holdes 
sammen i en kromosomregion kalt centromer, før 
de adskilles og danner datter kromosomene.  
Med andre ord, datter kromosomene stammer fra 
et enkelttrådet kromosom som gjennomløper 
replikasjon under celledelingen under dannelse 
av to søster kromatider, som adskilles og 
migrerer som datter kromosomer til de motsatte 
endene av cellen som er under deling. Datter 
kromosomene som havner i hver sin celle etter 
celledelingen, inneholder da den komplette 
genetiske informasjonen fra det opprinnelige 
kromosomet. Se: Centromere, Chromatid, Mei-
osis, Mitosis og Sister chromatide. 
 
DAUGHTER CYST: Datter cyste, en væskefylt 
blære med protoscolexer som dannes ved 
knoppskytning fra et eksogent epitelium hos en 
unilokular hydatid cyste hos bendelmark. Se: 
Hydatid og Scolex.  
 
DAUGHTER NUCLEI: Datterkjerner, de to celle-
kjernene som er resultatet av en enkelt kjerne-
deling, vanligvis etter mitose. Se: Daughter cells, 
Mitosis og Meiosis. 
 
DAY (Daytime): (1) Dag, døgn, 24-timers 
perioden (86 400 sekunder) som det tar jorden å 
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fullføre en komplett rotasjon rundt sin akse (målt 
fra midnatt til midnatt) (Se: Sideral day); perioden 
en planet roterer én gang rundt sin akse;  (2) 
Dagslys (daylight), perioden mellom daggry 
(soloppgang, dawn, sunrise) og skumring 
(solnedgang, nightfall, sunset); (3) Enheten på 24 
timer som uker, måneder og år oppdeles i; (4) En 
spesiell dag eller dato i en persons levetid eller 
karriere (one’s day); en periode av betydning 
eller muligheter; (5) Nåtiden (the day); (6) 
Tidsspennet i noens liv (one’s days); (7) En 
tidsperiode, tidsalder, epoke, æra.   
 
DAY-AND-NIGHT: Dag og natt, noe som skjer 
døgnet rundt. 
 
DAY-BY-DAY (Day-to-day): Dag for dag, daglig. 
 
DAY-DEGREES: Se: Degree days. 
 
DAY-NEUTRAL: (1) Dagnøytral, plante der blom-
stringen ikke er avhengig av fotoperiodisiteten; 
(2) Vekslingen mellom lys og mørke. 
 
DD: Forkortelse for: Dideoxy-.  
 
DDE (1,1,-dichloro-2.2bis(p-chlorophenyl)-
ethylene): DDE, metabolitt av DDT som kan 
akkumuleres i biosfæren. DDE er mer stabil enn 
DDT og dannes gjennom mikroorganismenes 
nedbrytning av DDT i jorden. Ultafiolett lys kan 
nedbryte DDE til en rekke nye produkter, også 
klorenerte bifenyler som kan ha alvorlige bio-
logiske effekter. DDE er en av dem vanligste 
organrike klorstoffene i biosfæren. Se: Biosphere 
og DDT. 
 
DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane): DDT, 
fargeløst organisk krystallinsk stoff med formel 
ClC6H4)2CH(CCl3), produsert gjennom reak-
sjonen mellom triklormetanal og klorobenzen. 
DDT ble tidligere benyttet til avlusning under 
spesielt Den andre verdenskrig. Senere ble DDT 
brukt til å bekjempe malaria mygg og de 
insektartene som er vektorer for bl.a.  gul feber 
og tyfus, og fikk gjennom det en stor og positiv 
betydning. Men senere viste det seg at en rekke 
former av malaria mygg utviklet resistens mot 
DDT, dessuten påvirket DDT negativt repro-
duksjonen til fugl og fisk som hadde hatt kontakt 
med pesticidet. Man ble da klar over at DDTs 
stabilitet i biosfæren og dets biologiske 

påvirkniger, isteden skapte store problemer. Det 
viste seg også at så lave konsentrasjoner av 
DDT som 0,01 ppm kunne redusere fotosyntesen 
hos marint fytoplankton med 20 %, og at DDT 
kunne være dødelig for fisk da det akkumuleres 
gjennom næringskjeden. På grunn av sin 
stabilitet er DDT nå forbudt å benytte som biocid 
over hele verden. Se: Bioaccmulation og DDE. 
 
DE-: Prefiks som betyr fra, bort fra, ut, ned. 
 
DEACCESSION: Innen museologi, deaksesjon, 
kassaksjon, den formelle prosessen å kassere 
eller fjerne objekter (artefakter, prøver, speci-
mens) permanent fra en samling i et musuem, for 
deretter å forandre den museale dokumenta-
sjonen av objektet tilsvarende. Se: Accessioning. 
 
DEACETYLATION: Deacetylering, fjerning av en 
acetylgruppe (-COCH3) fra et molekyl. 
Deacetylering er en viktig reaksjon i flere 
kjemiske reaksjonsrekker, inkludert Krebs syklus. 
Se: Krebs cycle.  
 
DEACIDIFICATION: Avsuring, fjerning av over-
skudd av fri syre fra vann; det å heve pH til 7 eller 
høyere. Avsuring kalles også nøytralisering eller 
alkalisering. Den overskytende frie syren i 
naturlig vann, vanligvis et karbondioksid, kan 
reduseres gjennom luftning, ved dosering av 
alkali eller ved å la vannet passere et basisk 
filtermateriale. 
 
DEAD: (1) Død, avdød, livløs, døds-, har mistet 
livet, ikke lengre i live; (2) Livløs, dødsblekhet, 
det å ha den fysiske utseende som død; (3) 
Følelsesløs, det å mangle innlevelse, likegyldig 
(numb, unresponsive); (4) Utmattet, utkjørt 
(exhausted, weary); (5) Ufruktbar, gold, tørr, øde; 
uten evne til å opprettholde liv (barren), eller 
kapasitet til å leve (inanimate, inert); (6) Ikke i 
bruk, virksomhet eller eksistens; uten relevans 
eller signifikans; (7) Fysisk inaktiv (dormant); (8) 
Stillestående, stagnant, som ikke sirkulerer eller 
renner (dead air, dead water); (9) Stille, uten 
(menneskelig) aktivitet (quit); (10) Lyd uten 
resonans; (11) Uten sprett, elastisitet; (12) 
Slukket, har blitt kald (dead flame); (13) Uten 
elektrisitet (dead battery, discharged); ikke 
strømtilknyttet (dead wire); uten funksjon pga. 
skade eller sammenbrudd; (14) Plutselig, brått 
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(dead stop); komplett, helt, fullstendig (dead 
silence); (5) Ut av spill. 
 
DEAD ICE: Se: Glacier. 
 
DEADLY: (1) Dødelig, drepende, dødbringende, 
fatal, som forårsaker eller i stand til å forårsake 
død (fatal); (2) Ubarmhjertig, hensynsløs, 
grusom, en intens grad av rivalisering, hat; med 
hensikt å drepe eller ødelegge (implacable); (3) 
Meget effektiv; usvikelig, sikker (unerring); (4) 
Med besluttsomhet, bestemthet; stort alvor, 
seriøsitet; (5) Berøving av styrke og vitalitet; (6) 
Ekstremt, f.eks. ekstremt stort, ekstremt nøyaktig 
eller ekstremt kjedelig; (7) Komplett, totalt. 
 
DEAD MAN'S FINGER: (1) Dødningehånd, 
korallen Alcyonium digitatum; (2) Sopp innen 
ascomycetene; (3) Sjøgress innen makroalgene; 
(4) Svamp innen demospongidene.  
 
DEAMINIZATION: Deaminisering, kjemisk de-
komposisjon der en aminosyre eller alkaloid, 
mister sin aminogruppe (-NH2) og danner am-
moniakk (ammonia). Deaminering forekommer i 
leveren og er en viktig prosess i aminosyre 
metabolismen, spesielt med tanke på ned-
brytning og oksidering. Aminogruppen fjernes 
som ammonium som igjen utskilles gjennom 
ekskrementene enten som urea eller urinsyre.  
Se: Urea og Uric acid. 
 
DEAR ENEMY PHENOMENON: Fenomenet at 
en gjenkjennelse av territorielle naboer resulterer 
i færre til ingen aggressive interaksjoner, isteden 
rettes aggresjonen mot totalt fremmede. 
 
DEATH: (1) Død, det irreversible opphør av alle 
livgivende aktiviter i protoplasmaet som er under 
disintegrering eller er nedbrutt; cellulær ned-
bryting (Se: Protoplasma); (2) Døden, slutten på 
livet, tilstanden å være død, opphør av alle vitale 
funksjoner som opprettholder en organisme i live; 
det totale, irreversible opphør av alle livspro-
sesser i en organisme eller organ. Ved død 
ødelegges molekylene i organismen (legemet) 
eller organet og blir uadskillelige fra uorganisk 
kjemi. Levende organismene bruker mye energi 
på å reparere celler, forhindre ødeleggelse av 
organiske molekyler og erstatte ødelagte deler av 
celler og vev. Ved død er ikke denne energien 
lengre tilgjengelig, og med oppløsning av 

organismen som uunngåelig resultat. Hos 
mennesket diagnostiseres død som permanent 
opphør av hjerteslag. Hjertet kan fortsette å slå 
etter at store deler av hjernen er ødelagt 
(hjernedød). Celledød pga. ytre faktorer eller 
giftige substanser, kalles nekrose; programmert 
celledød er en normal del av livs og utviklingspro-
sessene (Se: Necrosis og Apoptosis); (3) År-
saken til død; dødsfall, dødsmåte; (4) Blod-
utgytelse, mord, eksekusjon, henrettelse 
(slaughter); (5) Utryddelse, slutten på noe 
(extinction).   
 
DEATH FEIGNING: Se: Thanatosis. 
 
DEATH POINT: Dødspunkt, den øvre og nedre 
toleransegrense for ytre eller indre faktorer der 
død inntreffer hvis grensene overskrides. 
 
DEATH RATE (Mortality): Dødsrate, mortalitets-
rate, antall døde i en populasjon per tidsenhet; 
det relative forhold mellom antall døde og den 
totale populasjon per tusen per tidsenhet.  
Dødsraten er en viktig faktor ved analyser og 
kontroll av populasjonsstørrelser. 
 
DEBILITATE: Svekke, utmatte, det å gjøre noen 
svak (eller invalid); svekkelse av en organisme 
på grunn av en infeksjon. 
 
DÉBRIDEMENT: Fjerning av nekrotisk eller 
infisert vev og/eller fremmed materiale fra et sår. 
 
DEBRIS: (1) Debris, avfall, boss, søppel, restene 
etter noe som er ødelagt (refuse); (2) Innen 
biologi, mer eller mindre fragmentert, nedbrutt og 
akkumulert materiale av plante- og/eller dyre-
rester av forskjellig beskaffenhet (Se: Detritus, 
Litter); (2) Etterlatenskaper, noe som er kastet 
(rubbish); (3) Vrakgods (wreckage); (4) Innen 
geologi, akuumulering av relativt store, løse 
fragmenter av berg og klipper (glacial debris, 
rubble). 
 
DECA- (da): Deca-, titalls, en faktor/enhet x 10. 
Én decameter (1 dam) er lik 10 meter. 
 
DECACANTH LARVA: Ti-haket larve som 
klekkes fra et bendelmark-egg. Se: Lycophora. 
 
DECADE: Dekade, tiår, tiårsperiode; decennium. 
 



 

401 

DECALCIFICATION: Dekalsifikasjon, tap av 
kalsium salter fra levende vev; prosessen der 
kalsiumioner fjernes fra et vev (før snitting), eller 
fra jord gjennom utvanning der kalsiumbi-
karbonatet fraktes bort i løsning. 
 
DECALITER: Volum på 10 liter. 
 
DECAMEROUS: Som har ti deler eller avdel-
inger. 
 
DECANT: (1) Midlertidig overføring til et annet 
sted; (2) Dekantere, helle over, helle ut, det å 
helle forsiktig en væske fra en beholder til en 
annen (vanligvis for å kunne utskille et eller annet 
sediment). 
 
DECAPITATE: (1) Halshugge, det å skille hodet 
fra kroppen (behead); (2) Underminering, 
forsøket på å svekke eller fjerne lederne av en 
organisasjon eller gruppe. 
 
DECARBONIZATION: Dekarbonisering, refer-
erer enten til en prosess der land (eller andre 
gruppestørrelser) har som mål å oppnå en lav-
karbon økonomi gjennom å redusere utslippene 
av drivhusgasser (karbondioksid og metan), eller 
der enkeltindivider forsøker gjennom sin livsførsel 
å redusere sitt forbruk av karbon. 
 
DECARBOXYLATION: Dekarboksylering, fjern-
ing av karbondioksid (CO2) eller en karboksyl-
gruppe (COOH) fra en kjemisk substans. 
Dekarboksylering er en viktig reaksjon i mange 
kjemiske prosesser slik som i Krebs syklus og i 
syntesen av fettsyrer. Se: Krebs cycle. 
 
DECAY: (1) Forfall, reduksjon i helse og livskraft, 
aktivitet og vitalitet; (2) Gradvis reduksjon i 
mengde, størrelse eller styrke; (3) Forråtnelse, 
råtne, oppløse, dø hen, organisk dekomposisjon, 
en mer eller mindre total oksidasjon av organiske 
sub-stanser (Se: Mouldering og Putrefaction); (4) 
Kjemisk transformasjon, spontan transformasjon 
gjennom disintegrering av en radioaktiv nuklide 
(forelder nukliden) til en datter nuklide (som kan 
være radioaktiv eller ikke) under emisjon av én 
eller flere partikler eller fotoner. Halveringstiden 
refererer til tiden det tar til halvparten av de 
opprinnelige nuklidene er transformert. Det 
produseres varme gjennom radioaktiv ned-
brytning; (4) Fjerning av forurensninger som 

resultat av absorpsjon, kjemisk reaksjon eller 
gjennom omforming til en annen substans (Se: 
Decomposition og Radioactivity); (5) Smuldre 
bort, danne ruiner;  
 
DECAY OF VARIABILITY: Innen genetikk, 
reduksjon i heterozygositet på grunn av tap av 
alleler som følge av genetisk drift. 
 
DECEASE: (1) Død, en persons død; (2) Dø, 
dødelig utgang, bortgang, gå bort. 
 
DECEDENT: Avdød, person som har gått bort, 
dødd. 
 
DECEIVE: Narre, bedra, lure noen til å tro på noe 
som ikke er sant (spesielt for personlig vinning), 
(2) Gi (noen) et feil inntrykk av noe (en ting); (3) 
Unnlate å innse for en selv at noe er sant.  
 
DECENNIAL: Tiårs-. 
 
DECENNIUM (Decennial): Tiår, tiårsperiode, 
perioder på 10 års lengde (decade). Se: Millen-
nium og Secular. 
 
DECEPTION: (1) Bedrag, villedende, desinfor-
masjon, misinformasjon; (2) Innen etologi, bruk 
av adferd, utseende, tegn eller signaler til å 
skape et falskt inntrykk, uansett om hensikten er 
å lure en annen eller ikke. 
 
DECI- (d): Deci-, prefiks som refererer til en 
enhet x10-1 (0,1). Én decimeter (1 dm) er lik 0,1 
meter.  
 
DECICIVE: Avgørende, utslagsgivende. 
 
DECIBEL (dB): Desibel, lydstyrke, lydnivå, 
lydtrykknivå, støyvolum, lydvolum, måleenhet for 
å uttrykke den relative forskjellen i styrke eller 
intensitet mellom to akustiske eller elektriske 
signaler, lik 10 ganger den naturlige logaritmen 
av forholdet mellom de to nivåene; måleenheten 
benyttes innen akustikk, elektronikk og i for-
bindelse med å måle støynivået. Med andre ord, 
ved lydintensitet sammenlignes elektriske sig-
naler eller selve lydnivået (P) mot et referanse-
nivå (Po) der forskjellen mellom lydintensitets 
nivåene (n) kan beskrives som n = 10log10P/Po. 
Én decibel (dB) er én tiendedels (deci-) bel (B) (1 
bel er 10 ganger så mye som 0 Bel, lik 10 
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decibel). Mennesket kan oppfatte lyd i 
frekvensområdet fra ca. 20 Hz til ca. 20 kHz, men 
det avhenger av lydstyrken da sterk lyd oppfattes 
over større frekvensskala enn svak lyd. Se: 
Loudness, Phon og Sound. 
 
DECIDUOUS: Som faller av, som felles; løv-
fellende, blader eller strukturer (tenner, horn) 
som mistes eller avkastes periodisk over året 
eller på et gitt tidspunkt i utviklingen. Termen 
benyttes særlig om løvfellende planter der alle 
bladene kastes i slutten av vekstsesongen, 
spesielt om høsten i tempererte områder og i 
begynnelsen av tørkesesongen i tropene. 
Løvfallet medfører også at plantene kan holde på 
vannet som ellers ville blitt tapt via transpira-
sjonen gjennom bladenes spalteåpninger. Se: 
Deciduous forest, Evergreen, Indeciduous og 
Therophyllous. 
 
DECIDUOUS FOREST: Løvskog, trær som 
mister bladene sine om vinteren, noe også 
enkelte nåletrær kan gjøre. Nedbøren og temp-
eraturen viser sesongmessige variasjoner og i de 
tempererte regionene på jorden er det lite 
tilgjengelig nedbør om vinteren, så løvfallet er en 
tilpasning for å redusere transpirasjonen. De 
tempererte løvskogene dekker hele Europa, deler 
av Japan, Australia og Amerika. Se: Coniferous 
forest. 
 
DECILE: Decile, enhver av ni tall som deler en 
frekvensfordeling i 10 klasser slik at hver av dem 
inneholder samme antall indiovider.  
 
DECILITER: Metrisk mengdemål, kapasitetsmål, 
lik 1/10 av en liter. 
 
DECIMAL: Desimal, desimalbrøk. 
 
DECIMATE: (1) Desimere, redusere kraftig i 
antall, fjerne en stor del av; ødelegge; (2) Drepe, 
eliminere hvert tiende individ i en gruppe (som 
straff for hele gruppen). 
 
DECIMORGAN: Se: Morgan (unit). 
 
DECISION MAKING: Ta avgjørelser, det å velge 
mellom forskjellige muligheter; som hos dyr kan 
være relatert til fitness. Se: Fitness. 

DECISION TREE: Generell term brukt om et 
identifikasjons dendrogram som er basert på en 
serie av alternative valg. Se: Dendrogram. 
 
DECLARATION: Deklarasjon, innen nomenkla-
tur, en mindre forbedring i Koden (Se: Code) for 
umiddelbar publisering i «The Bulletin of 
Zoological Nomenclature», det offisielle perio-
diske tidsskrift publisert av «International Com-
mission on Zoological Nomenclature», grunnlagt i 
1895. Kommisjonen vurderer også tilfeller av 
nomenklaturiske vanskeligheter og usikkerheter 
opp mot Koden (Se: Code), der avgjørelsene 
publiseres som «Opinions» i «Bulletin of 
Zoological Nomenclature». Kommisjonen omfat-
ter 25 medlemmer fra 18 land.  
 
DECLINATION: (1) Deklinasjon, breddegraden i 
himmelkoordinater projisert på himmelvelvingen 
der himmelekvator ligger i samme plan som 
jordens geografiske ekvator; et himmellegemes 
vinkelavstand fra himmelekvator målt langs en 
storsirkel (deklinasjonssirkel) gjennom himmel-
legemet og himmelpolene. Positiv deklinasjon er 
nord for himmelens ekvator, negativ er sør for 
ekvator, på ekvator er deklinasjonen 0o. Solens 
deklinasjon varierer fra 23,5 oN den 20. - 21. juni, 
til 23,5 oS den 21. - 22. desember; (2) Magnetisk 
deklinasjon, vinkelen mellom den magnetiske 
Nordpolen (magnetiske meridianen; den mag-
netiske nordpolen ligger ikke i en fast posisjon, 
men flytter seg langsomt) og den virkelige 
geografiske Nordpolen (Nordpol meridianen), der 
verdien avhenger av stedets plassering på 
jordoverflaten. Deklinometer er et instrument for 
å måle den magnetiske deklinasjonen (misvis-
ningen på et kompass).  Se: Solstice. 
 
DECLINE: (1) Gradvis reduksjon, nedgang; 
minske, bli mindre, avta i mengde (decrease); (2) 
Forfall, nedgang, være dårlig, i svak tilstand; 
svekket i kvalitet eller styrke (detoriate); (3) 
Synke, dale, henge, bøye ned (descend, droop); 
(4) Dale, spesielt himmellegemet solen; (5) 
Refusere (høflig) et tilbud eller invitasjon; holde 
tilbake et samtykke; (6) Gradvis, kontinuerlig tap 
av helse, styrke; (7) Gradvis tap eller fall i verdi; 
(8) Alderdom, de siste leveår; tæring. 
 
DECHLORINATION: Avklorinering, delvis eller 
fullstendig fjerning av klor i vann (etter klorering) 
ved hjelp av fysiske eller kjemiske midler. 
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Metoden baserer seg oftest på tilsetning av et 
reduksjonsmiddel som f.eks. svoveldioksid, 
natriumsulfitt eller natriumtiosulfat eventuelt ved 
adsorpsjon på aktivert karbon. 
 
DECLIVITY: Skråning, helling. 
 
DECOMPOSE: Dekomponere, bryte ned, bryte 
opp; oppløse, spalte, råtne. Se: Decomposer. 
 
DECOMPOSER (Saprotroph): Dekompositør 
(saprotrof, saprofytt, detrivor), enhver organisme 
som får sin næring gjennom kjemisk nedbrytning 
av dødt organisk materiale (både fra planter og 
dyr). Dekompositørene er detritusetere (detriti-
vorer), ofte små av størrelse (bakterier, proto-
zoer og sopp), som øker dekomposisjonen av 
organisk materiale. Med andre ord, dekomposi-
tørene er heterotrofe organismer i økosystemet 
som ved hjelp av enzymer bryter ned, oppløser 
og spalter (dekomponerer), dødt organisk 
materiale (f.eks. cellulose og nitrogenholdige 
avfallsprodukter) som absorberes som mat. 
Samtidig frigjør (resykles) de metabolske pro-
sessene, uorganiske og organiske substanser 
som da igjen kan bli tilgjengelige for planter (dvs. 
produsentene) og andre organismer i øko-
systemet. Dekompositørene spiller en funda-
mental rolle i de naturlige syklusene i 
økosystemene, da de muliggjør at de essensielle 
komponentene som liv trenger, kan gjenvinnes. 
Nitrogensyklus er f.eks. helt avhengig av de-
kompositørenes aktiviteter. Se: Consumer, 
Decomposition, Detrivore, Saprophyte og Sapro-
troph. 
  
DECOMPOSITION: (1) Nedbrytning, dekompo-
sisjon, oppløsning, forråtnelse, nedbrytningen av 
dødt organisk materiale ved hjelp av dekompo-
sitører (saprotrofer, saprofytter, detrivorer); 
organismenes metabolske nedbrytning av 
komplekse organiske substanser til enklere 
stoffer, molekyler og grunnstoffer, under frigivelse 
av energi. Bare omkring 10 % av den energien 
som opptas av levende organismer gjennom 
plantenes fotosyntese, kan overføres videre til 
planteeterne (herbivorene) og bare en liten del av 
denne energien igjen kan overføres videre til 
kjøtteterne (karnivorene; grisen som er en av de 
mest effektive organismene, utnytter ca. 20 % til 
egen vekst). Uansett om de eter levende eller 
dødt materiale, detrivorene (de organismene som 

eter ikke-levende organisk materiale, slike som 
sopp, bakterier og meitemark) og konsument-
ene, bryter ned det organiske materialet (f.eks. 
sukker og poteiner) for å skaffe energi til egen 
overlevelse, vekst og reproduksjon. Uorganiske 
komponenter føres tilbake til naturen hvor de 
igjen kan bli tilgjengelige for plantene (Se: Decay, 
Decomposer, Detrivore og Saprophyte); (2) Innen 
geologi, forvitring, den kontinuerlige svekkelse 
eller nedbrytning av berg og klipper.  
 
DECONTROL: Oppheve kontrollen med. 
 
DECOY: 1) Lokkefugl, lokkedue; (2) Avling av 
liten verdi som kultiveres for å tiltrekke skade-
organismer bort fra mer verdifulle kultiveringer. 
 
DECREASE: (1) Avta, minke, svinne, forminske; 
å bli eller forårsake å bli gradvis mindre, f.eks. i 
størrelse, antall, mengde eller intensitet; (2) 
Minking, reduksjon, nedgang, mengden som noe 
har avtatt med. 
 
DECUBATION: (1) Det å legge (seg) ned; (2) 
Rekonvalesent stadiet etter en infeksjonssykdom.  
 
DECUBITAL: Det å ligge, resultatet av å ligge; 
liggesår (decubitus). 
 
DECUPLE: Multiplisere, multiplisert med 10, ti-
doble; tidobbelt antall eller størrelse. 
 
DECUMBENT: Bøyd nedover, opprett ved basis, 
men bøyd ned ved enden. 
 
DECURVED: Nedadbøyd, krummet nedover 
(som nebbet hos mange fugler). 
 
DECUSSATE: To eller flere ting som krysser 
hverandre og former en X; formet som en X. 
 
DECUSSATUS: Med gitter. 
 
DEDETERMINATION: Innen cellebiologi, tapet 
av en spesiell utviklingsretning i en cellelinje og 
tilbakegang til en totipotent tilstand. Se: Toti-
potent. 
 
DEDIFFERENTIATION: Innen cellebiologi, tapet 
av spesialiseringene som definerte en differen-
siert celle. Se: Cytodifferentiation. 
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DEDUCE: Utlede, slutte, dedusere, trekke en 
logisk konklusjon; konkludere gjennom logisk 
resonnement og sammenligninger av flere pre-
misser.  
 
DEDUCTION: Deduksjon, utleding, slutning, 
logisk tenkning, konklusjon oppnådd gjennom 
logisk resonnement (deduksjon); logisk slutning 
fra det allmenne (generelle, dvs. universelle lover 
eller premisser) til det spesifikke (enkelte, 
spesielle). Deduksjon er en metode for å 
resonere bakover fra en generell lov eller 
prinsipp, til konsekvensene av loven eller prin-
sippets premisser og der konklusjonen ikke er 
mer generell enn premissene. Se: Dialectic, 
Inductive method og Popperian method. 
 
DEDUCTIVE METHOD: Se: Popperian method. 
 
DEE DISEASE: Se: Bacterial kidney disease. 
 
DEEM: (1) Mene, anta, formode, tro, synes 
(believe, suppose); (2) Tenke på; betrakte, 
vurdere eller dømme noe på en spesifisert måte 
(consider). 
 
DEEP: (1) Det å strekke seg langt ned fra en 
topp (eller overflate); (2) Intenst, ekstremt; (3) 
Dypt, langt ned eller inn; (4) Havet, havdyp; (5) 
Dypttenkende, grundig; (6) Listig, mørk (om 
farge).  
 
DEEP ECOLOGY: Dypøkologi, en ideologi opp-
tatt av de mest fundamentale spørsmål innen 
økologisk vitenskap. Dypøkologi er et begrep 
som filosofen og miljøaktivisten Arne Næss 
(1912-2009) fremsatte i 1973 der han argu-
menterte at menneskets forvaltning av naturen er 
antroposentrisk og at naturmiljøenes kompleksi-
tet er ikke mer kompleks enn hva vi kan fatte, 
men mer kompleks enn hva som kan fattes. 
Teorien er videreført i et fagfelt kalt eksperi-
mentell dypøkologi. Se: Ecology. 
 
DEEP-FREEZING: Dypfrysing, en metode for å 
bevare og lagre mat over lengre tidsrom ved 
nedkjøling under -18oC. 
 
DEER (Stag, Hart): Hjort, kronhjort (Cervus 
elaphus) i slekten ekte hjorter (Cervus) i familien 
hjortedyr (Cervidae). Hjort finnes over store deler 
av Europa og i visse strøk av Lilleasia, Midtøsten, 

Asia og Nord-Afrika. Den norske hjorten er 
generelt mindre enn annen hjort. Hanndyret 
kalles «bukk», hunndyret «hind» eller «kolle», 
avkommet «kalv». En rekke underarter av hjort er 
beskrevet, men det er uenighet om inndelingen. 
Norsk hjort (C. elaphus atlanticus) regnes 
nærmere beslektet med britisk hjort (C. elaphus 
scoticus) enn med italiensk (C. elaphus elaphus) 
og kontinental hjort (C. elaphus germanicus). I 
Norge forekommer hjort først og fremst langs 
kysten på Vestlandet, fra Rogaland og opp til 
Nordland, men har spredd seg også til Østlandet 
og Sørlandet. Hjort trives godt i skog som ikke er 
for tett, spesielt løvskog. Hjortedyr er mellomvert 
for hjortelusflue (Lipoptena cervi), en blod-
sugende parasitt på hjortedyr (rådyr, elg og hjort). 
Det er tegn på at hjortelusflua kan spre bakterien 
Bartonella schoenbuchensis fra rådyr til 
mennesket. Trypanosomer (blodparasitter) er 
funnet i hjortelusfluas tarm. Skogflått (Ixodes 
ricinus) som benytter hjortedyr som mellomverter, 
kan være bærere av alvorlige bakterie- og 
virussykdommer på mennesket, f.eks.: 
borreliose, skogflåttencefalitt (en type hjerne-
betennelse), louping ill, anaplasmose (sjodogg), 
tularemi (harepest) og blodpiss (Babesiose, 
Piroplasmose). Flåttbårne sykdommer sies årlig å 
drepe mer sau enn den samlede rovdyrstammen 
i Norge. Antall mennesker som smittes av 
borreliose og skogflåttencefalitt, er økende slik at 
den store utbredelsen og økende tetthet av 
hjortedyr, representerer et alvorlig folkehelse-
problem. Se: Roe-deer. 
 
DEER-FLY FEVER: Se: Tularemia. 
 
DE FACTO: Faktisk, i virkeligheten. 
 
DEFAUNATE (Defaunation): Rydde eller fjerne 
dyrene (eller symbiotiske organismer) fra et gitt 
område eller habitat. 
 
DEFECATION (Egestion): (1) Avføring, skitt 
(excrement, faeces); (2) Utstøtingen av avføring 
(faeces/feces) fra endetarmen ved hjelp av kon-
traksjoner av endetarmveggen. Når en ring-
muskel rundt enden av endetarmen avslappes, 
utstøtes avføringen. Babyers kontroll av ring-
muskelen er ikke utviklet og derfor har de 
avføring automatisk som en refleksrespons når 
det er avføring i endetarmen. Defecate, tømme 
seg for avføring. Se: Egestion. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekte_hjorter
https://no.wikipedia.org/wiki/Hjortedyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Lilleasia
https://no.wikipedia.org/wiki/Midt%C3%B8sten
https://no.wikipedia.org/wiki/Asia
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Afrika
https://no.wikipedia.org/wiki/Bukk
https://no.wikipedia.org/wiki/Tamfe
https://no.wikipedia.org/wiki/Kolle_(dyr)
https://no.wikipedia.org/wiki/Kalv
https://no.wikipedia.org/wiki/Underart
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Norsk_hjort&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Britisk_hjort&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontinental_hjort&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Vestlandet
https://no.wikipedia.org/wiki/Rogaland
https://no.wikipedia.org/wiki/Nordland
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98stlandet
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8rlandet
https://no.wikipedia.org/wiki/Skog
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8vskog
https://no.wikipedia.org/wiki/Hjortelusflue
https://no.wikipedia.org/wiki/Lipoptena_cervi
https://no.wikipedia.org/wiki/Skogfl%C3%A5tt
https://no.wikipedia.org/wiki/Borreliose
https://no.wikipedia.org/wiki/Skogfl%C3%A5ttencefalitt
http://www.forskning.no/artikler/2008/november/201003
https://no.wikipedia.org/wiki/Anaplasmose
https://no.wikipedia.org/wiki/Sjodogg
https://no.wikipedia.org/wiki/Tularemi
https://no.wikipedia.org/wiki/Harepest
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5799&MainArea_5661=5799:0:15,1904:1:0:0:::0:0&MainLeft_5799=5544:55553::1:5800:7:::0:0
http://www.vetinst.no/nor/Faktabank/Alle-faktaark/Babesiose
http://www.vetinst.no/nor/Faktabank/Alle-faktaark/Babesiose
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DEFECT: Defekt, feil, lyte, skavank, avvik fra det 
normale på grunn av en mangel eller skade, eller 
av andre årsaker. 
 
DEFECTIVE VIRUS: Virus som pga. arv eller 
mutasjoner mangler én eller flere genetiske 
faktorer nødvendige for formering (replikasjon), 
og som derfor kun kan reprodusere i nærvær av 
et annet virus (hjelpevirus) som bærer de 
nødvendige gener for replikasjonen av det 
defekte virus. 
 
DEFENCE: Forsvar, vern, motspill, aktivt forsvar 
mot et vedvarende angrep. 
 
DEFENCELESS: Forsvarsløs, totalt sårbar, uten 
forsvar eller beskyttelse. 
 
DEFENCIVE BEHAVIOUR: Forsvarsadferd, ad-
ferd hos dyr for å unngå å bli bytte for predatorer, 
og som omfatter enten et primært (kontinuerlig 
opprettholdt tiltak, angrep eller ikke) eller sekun-
dært (tiltak når angrepet, ellers ikke) forsvar. 
Forsvarsadferd kan også være rettet mot angrep 
fra medlemmer av egen art. Se: Thanatosis. 
 
DEFERENT: Det som leder bort. 
 
DEFICIENCY: (1) Mangel, manko, skort, egen-
skapen eller tilstanden å mangle noe essensielt; 
være mangelfull, ufullkommen, utilstrekkelig 
(deficient); (2) Knapphet, hungersnød, en 
mengde noe essensielt som mangler (shortage), 
og da spesielt knyttet til helse (vitamin C 
deficiency); (3) Innen genetikk, manglende gen 
(deletion); fravær av genetisk materiale fra et gen 
eller kromosom, eller mutasjonsprosessen som 
ledet til mangelen (Se: Chromosome aberration 
og Chromosome mutation). 
 
DEFICIENCY DISEASE: Mangelsykdom, syk-
dom som skyldes mangel på essensielle 
næringsstoffer i føden, spesielt vitaminer, spor-
elementer eller essensielle aminosyrer. Eks-
empler er skjørbuk (mangel på C vitamin), 
engelsk syke (mangel på D vitamin) og anemi 
(mangel på jern).  
 
DEFILE: (1) Besmitte, tilsøle, gjøre noe skittent 
eller møkkete; forurenset (dirthy, filthy; polluted); 
(2) Sverte, skjemme, det å ødelegge renheten 
eller tilsynekomsten av noe (spoil); (3) Krenke, 

vanhellige, nedverdige, gjøre noe uegnet for 
seremoniell bruk (desecrate, profane); (3) 
Besudle, skjende, krenke kyskheten (chastity); 
voldtekt, seksuelt overgrep (på en jomfru).  
 
DEFINITE: (1) Klart utviklet; avgjort, fast bestemt; 
(2) Avgrenset, klart definert, lett å skille; presist 
og eksplisitt; (3) Ærlig, likefrem, oppriktig 
(forthright); entydig, utvetydig (unambiguous). 
 
DEFINITION (Diagnosis): (1) Definisjon, be-
stemmelse, diagnose, forklaring. Generelt, en 
erklæring (anførsel, fremstilling, påstand, utsagn, 
uttalelse, ytring) som definerer måten å forstå 
noe på, dvs. den nøyaktige meningen med en 
term, eller klarheten, grensene av noe. Et begrep 
er ikke konkret slik som et fenomen (objekt, ting), 
men viser til noe konkret. Det er begrepene 
uttrykt gjennom ord, som ligger til grunn for vår 
tenkning, våre handlinger og uttrykk. Når vi vil 
vise hvilket begrep ett eller flere ord står for, lager 
vi en definisjon. Vi definerer ord (begrepsord), 
ikke fenomenene bak ordene, de beskrives; (2) 
Innen taksonomi, definisjon, en skriftlig be-
skrivelse av de karakterer som differensierer og 
diagnostiserer et takson (tilsvarer en diagnose) 
(Se: Delimitation, Diagnosis og Description). 
 
DEFINITIVE: (1) Definitiv, endelig, ugjenkallelig; 
bestemt, avgjort, helt sikkert; (2) Innen biologi, 
organ eller struktur som er fullt utviklet eller 
differensiert; (3) Definert, identifisert eller 
spesifisert forskjellig fra noe annet; et perfekt 
eksempel (quintessential); (3) Autoritativ, grun-
dig, uttømmende, komplett; avtale eller kon-
klusjon gjort med autoritet (conclusive). 
 
DEFINITIVE HOST (Final host, Primary host): 
Sluttvert, endelig vert, hovedvert, primærvert, den 
verten der en parasitt (makroparasitt) oppnår å bli 
kjønnsmoden (reprodusere seksuelt, eller har sin 
seksuelle fase). Se: Host og Intermediate host. 
 
DEFLAGRATE: Forbrenne, brenne opp plutselig 
og fort med intens varme som kaster gnister.  
 
DEFLATION: (1) Forårsake deflasjon, uttømme 
luft, slippe ut luft; (2) Vinderosjon, erosjon av 
jordens overflatelag gjennom vindpåvirkninger; 
prosessen der vind fjerner løst, tørt materiale 
som sand, silt og leire fra jorden. Deflasjonen har 
også betydning i utforming av sanddyner, 
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strendene i strandområdene, spesielt i meget 
tørre områder; (3) Deflasjon, fall i det generelle 
prisnivå, dvs. de nominelle kostnader knyttet til 
lønninger, tjenester og varer. 
 
DEFLECTED: Bøyd bakover, til en side eller 
nedover. Deflexed, bøyd skarpt nedover. 
 
DEFLECTION DISPLAY: Se: Distraction display. 
 
DEFOLIATE: Defoliere, det å fjerne bladverket, 
løvverket fra planter og trær i et landområde av 
landbrukshensyn (eller militærtaktiske formål).  
 
DEFOLIANT (Defoliator, Herbicide): Herbicid 
(f.eks. 2,4-D eller 2,4,5-T), et kjemisk stoff som 
forårsaker at planter mister bladene. Defoliate, 
bladfall. Se: Herbicide. 
 
DEFORESTATION: Avskoging, skogrydding, 
skogødeleggelse, omdannelse av et skogsom-
råde til et skogfritt område; permanent felling og 
fjerning av skog (og undervegetasjonen) til 
tømmer, eller for å utnytte området til jordbruk 
eller gruvedrift uten å plante nye trær på området 
for å erstatte det tapte. Avskoging medfører ofte 
at fruktbar jord blir erodert bort ved vind- eller 
vannpåvirkninger, noe som kan lede til tørke eller 
oversvømmelser. Se: Afforestation og Refore-
station. 
 
DEFORM: (1) Deformere, misdanne, ødelegge 
formen av noe (misshape); (2) Skjemme, vansire, 
vanskape, ødelegge utseendet av noe (disfigure); 
(3) Misformet, det å være ødelagt; gjennomgå 
deformasjon (deformation); (4) Innen fysikk, 
forandre form eller volum gjennom trykk eller 
stress.  
 
DEFOUL: (1) Fysisk knuse eller brekke (crush); 
(2) Trampe på, holde nede, undertrykke (opp-
ress); (3) Rense, fjerne avleiringer (Se: Defile). 
 
DEFUNCT: Avdød, avgått ved døden, som ikke 
lengre eksisterer eller funksjonerer.  
 
DEGENERATION: (1) Degenerasjon, forand-
ringer i celler eller vev som resulterer i funksjons-
tap, organisk nedbrytning eller død; (2) Reduk-
sjon i størrelse av et organ i løpet av evolusjonen 
(f.eks. blindtarm). Se: Atrophy og Vestigal organ. 
 

DEGENERATE: (1) Degenerere, utarte, det å 
vise mer eller mindre markerte tegn på tilbake-
gang, dvs. tap av fysiske, mentale eller moralske 
kvaliteter (betraktet som normale, forventede og 
ønskverdige). En degenerert organisme er en 
mindre kompleks og spesialsert, f.eks. ved at en 
kroppsstruktur eller stadium i livssyklus har gått 
tapt i løpet av evolusjonen; (2) Umoralsk, korrupt 
person. 
 
DEGENERATE CODE (Degeneracy): Degene-
rert kode, dvs. noen aminosyrer kodes for av 
flere en ett kodon; forskjellige tripletter koder for 
samme aminosyre. 
 
DEGENERATION: Degenerasjon, progressivt 
forfall eller nedbrytning til en mindre spesialisert 
eller funksjonelt mindre aktiv form (retrogressive 
development). 
 
DEGENERATION THEORY: Degenerasjons-
teorien, teorien om evolusjonære utviklinger mot 
enklere (lavere, simplere) biologiske systemer. 
Teorien er basert på teoriene om at livsformer 
kan utvikle seg i tre retninger (over evolusjonær 
tid), dvs. de kan: (a) Forbli uforandret, (b) bli mer 
komplekse og utviklete, eller (c) enklere og 
degenererte. Teorien benyttet på menneskets 
evolusjon, har gitt seg rasistiske utslag, som 
f.eks. immigrasjonsforbud, sterilisering eller bruk 
av rasistiske begreper slik som «laverestående 
raser». 
 
DEGLUTITION: Svelging, handlingen eller 
prosessen å svelge, sluke. 
 
DEGRADATION: (1) Tilbakegang, nedgang, for-
fall, svekkelse, reduksjon i kompleksitet; nedbryt-
ning til mindre og enklere deler; (2) Innen 
geomorfologi, gradvis nedbrytning (senkning) av 
landoverflaten pga. erosjon eller utvasking av 
jordsmonnet med morfologiske forandringer som 
resultat; (3) Innen kjemi, degradering, omforming 
av stoffer til enklere substanser gjennom kjem-
iske reaksjoner. 
 
DEGRADATIVE PLASMID: Ethvert plasmid som 
spesifiserer gener som er involvert i biologisk 
nedbryting av organiske stoffer. Se: Plasmid. 
 
DEGREE: (1) Omfang, rang, klasse, orden; (2) 
Eksamen, grad (ved et universitet); (2) Grad, 
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temperaturenhet; Celsius og Fahrenheit grader 
ble tidligere henholdsvis definert som 1/100 eller 
1/180 del av temperaturforskjellen mellom frys-
ningen og kokepunktet til vann, slik at 1oC= 9/5oF 
(Se: Celsius og Fahrenheit). Den termodyn-
amiske temperaturenheten kalles ikke lengre 
grader, men kelvin (Se: Temperature); (2) 
Vinkelmål der én grad er ekvivalent med 1/360 
del av en sirkel; (3) Vinkelmål basert på bredde-
grader (latitude) eller lengdegrader (longitude) 
der hver grad er delt inn i 60 minutter (') og hvert 
minutt i 60 sekunder (''). På grunn av jordens noe 
avflatede runde form, varierer én grad noe 
avhengig av geografisk sted. 
 
DEGREE DAY (Day-degree): Dag-grad, måle-
enhet for oppvarming eller avkjøling; en forskjell 
på én grad mellom den gjennomsnittlige dag-
temperaturen på en viss dag og en valgt 
referansetemperatur (base temperature). Dag-
graden beregnes som integralet av en funksjon 
over tid som varierer med temperatur. Måle-
enheten benyttes for å estimere energibehovet 
med tanke på oppvarming eller avkjøling av en 
bygning, eller for å finne et fordelaktig start-
tidspunkt for beplanting innen jordbruk. Dag-
grader benyttes også for å måle varigheten til en 
livssyklus eller spesiell vekstfase hos en 
organisme.  
 
DEGREE OF CONFIDENCE: Se: Confidence 
limits. 
 
DEGREE OF FREEDOM (d.f.): (1) Innen kjemi, 
enhver av et antall uavhengige faktorer som er 
nødvendige for å spesifisere et system ved 
likevekt; (2) Innen statistikk, frihetsgrader, 
statistisk begrep fra systemteori som refererer til 
variasjonsmulighetene innen et system. Antall 
frihetsgrader er det minste antall uavhengige 
variabler (enheter eller parametere) som kan 
tildeles en statistisk variabel, eller som er 
nødvendig for å spesifisere, definere og beskrive 
konfigurasjonen eller oppbygningen av et system.  
 
DEGREE OF GENETIC DETERMINATION: Den 
del av den totale observerte variasjon som er 
genetisk bestemt. Se: Genetic variability. 
 
DEGREE OF PATHOGENICITY: Se: Virulence. 
 

DEGREE OF RELETEDNESS: Se: Coefficient of 
consanguinity. 
 
DEGRESSION: Degresjon, tilbakevending; re-
gresjon til en mindre spesialisert tilstand. 
 
DEHISCENCE: Spontan åpning, sprengning eller 
splitting av modne plantestrukturer langs svak-
hetssoner under frigivelse av frø eller sporer. 
Dehiscent, som åpner seg.  
 
DEHYDROGENASE: Dehydrogenase, én av 
forskjellige enzymer som katalyserer den bio-
kjemiske fjerning av hydrogenet fra et substrat. 
 
DEHYDRATION: Dehydrering, tørring, fjerning av 
vann fra en substans. Eventuelt i organismer eller 
vev ved å føre dem gjennom en stigende 
alkoholrekke (70 %, 90 %, 2x100 %) for deretter 
innleiring i kjemiske klarningsmidler (som ikke 
tåler vann) på ett slide under dekkglass. 
(Dehydrering kan også referere til en kjemisk 
reaksjon der en substans mister hydrogen og 
oksygen i forholdet 2:1). To dehydrate, er å 
redusere eller helt fjerne vanninnholdet i en 
substans eller organisme. Se: Desiccation. 
 
DEHYDRATION SYNTHESIS: Dehydrerings 
syntese, foreningen av monomerer til en polymer 
gjennom å fjerne ett vannmolekyl fra hver av 
monomerene.   
  
DEHYDROGENASE: Dehydrogenase, enzym 
som katalyserer fjerningen (dehydrogenering) av 
hydrogenatomer fra et stoff til en mottaker i en 
kjemisk reaksjon. Dehydrogenaser forekommer i 
mange biokjemiske reaksjonsrekker, men er 
spesielt viktig for funksjonen av elektrontran-
sportkjeden under cellerespirasjonen der de-
hydrogenase fungerer sammen med coen-
zymene NAD+ / -NADP+ eller en flavin-cofaktor 
som FMN eller FAD+. Se: Dehydrogenation. 
 
DEHYDROGENATION: Dehydrogenering, kje-
misk reaksjon der hydrogen fjernes fra en 
substans. Det medfører for organiske stoffer, at 
en karbon-karbon binding blir en dobbelt-binding. 
I biologiske systemer er prosessen styrt av 
enzymet dehydrogenase.  Se: Dehydrogenase. 
 
DEIMATIC BEHAVIOUR: Truende adferd, adferd 
hos dyr som skal tjene til å skremme, advare eller 
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true (intimidate behaviour) potensielle predatorer. 
Det kan dreie seg om en bløffe taktikk eller 
tilgjorte forsøk på angrep. 
 
DEJECTA: Avføring (feces). 
 
DEKA-: Se: Deca. 
 
DALAMINATION: Delaminering, lateral oppdel-
ing av et tidligere kontinuerlig lag i flere lag, eller 
celler som danner et nytt lag.  
 
DELAY: (1) Tidsintervallet mellom to hendelser; 
tiden som har gått ved en forsinkelse; (2) 
Handlingen å utsette (defer, postponing, 
procrastination), forsinke, forhale, oppsette, 
somle (loitering), forårsake at noe skjer saktere 
enn normalt; (3) Tilstanden å være forsinket; et 
tilfelle av forsinkelse.   
 
DELAYED HYPERSENSITIVITY (DH, Cell med-
iated hypersensivity, Delayed-type hyper-
sensivity, Type IV reaction): Forsinket hyper-
sensitivitet, reaksjon som skyldes en spesifikk 
reaksjon mellom aktiverte T-lymfocytter og 
antigen. Ved subkutan injeksjon av antigenet 
utvikler reaksjonen (inflammasjonen) seg lang-
somt (maksimum etter 24-48 timer) og preges 
histologisk av en lokal infiltrasjon av små 
lymfocytter og makrofager. Evnen til å gi en DH-
respons mot et gitt antigen, kan overføres til et 
annet individ (non-primed individual) gjennom 
overførsel av celler, men ikke gjennom serum 
eller plasma alene. DH-reaksjoner danner 
grunnlaget for visse diagnostiske hudtester. 
 
DELAYED MORTALITY: Forsinket død, død 
som inntreffer relativt lenge etter eksponeringen 
mot en farlig substans (eller stimulus) og som 
organismen var regnet med å kunne tåle. Se: 
Concomitant mortality og Consequential mor-
tality. 
 
DELETERIOUS: (1) Ødeleggende, skadelig, som 
har skadelig effekt; forhold som virker negativt på 
overlevelse; (2) Innen genetikk, karaktertrekk 
som reduserer fitness, eller mutasjoner som 
reduserer fitness; mutasjoner i vill-arter som 
reduserer overlevelse og reproduksjon hos sine 
bærere, eller som hos kultiverte arter virker 
negativt på de karakterer som er ønskelige ut fra 
et avlssynspunkt. Se: Fitness. 

DELETION: (1) Utelatelse, utslettelse, strykning, 
sletting, tap; (2) Innen genetikk (både prokaryoter 
og eukaryoter): (a) Punktmutasjon som medfører 
tap av ett eller flere basepar i en DNA sekvens i 
et kromosom; genetisk rearrangement gjennom 
tap av DNA eller kromosom segmenter (Se: 
Deletion mutation) fra et kromosomsett. Stør-
relsen på segmentet som tapes, kan være fra et 
enkelt nukleotid til segmenter som omfatter flere 
gener. Tapet bringer sekvenser som normalt er 
adskilt på kromosomet, nærmere hverandre. Hvis 
tapet er på enden av et kromosom, kalles det 
terminalt tap (terminal deletion), tap på andre 
steder kalles innskutt tap (intercalary deletion). 
Termen benyttes også for kromosom mutasjoner 
som oppstår hvis overkrysningen under meiosen 
medfører at én av kromatidene mister mer 
informasjon enn den får. Se: Deletion mapping. 
 
DELETION MAPPING: Genetisk kartlegging, en 
teknikk for å lokalisere mutasjonsstedene innen 
et gen ved å benytte posisjonen til tapte 
sekvenser av DNA som markører for spesifikke 
deler av kromosomet. Metoden er å krysse en 
strain med en punktmutasjon i et gen, med 
mange forskjellige strainer som bærer tap i 
forskjellige regioner av samme gen, Hvis 
rekombinasjonen mellom to strainer produserer 
en vill-type (+) gen, så kan ikke punktmutasjonen 
ligge innen den tapte regionen. Men hvis det ikke 
skjer, kan man anta at punktmutasjonen og tapet 
forekommer i samme sekvens av DNA. Se: 
Deletion og Deletion mutation.  
 
DELETION MUTATION (Gene deletion, Defici-
ency, Δ): Innen genetikk, en mutasjon der en del 
av et kromosom (kromsomsegment) eller 
sekvens av DNA (én eller flere nukleotider) i 
kromosomsettet, er utelatt (tapt) under DNA 
replikasjonen (ved mitose eller meiose). Tapet 
kan f.eks. skyldes feil under kromsomover-
krysningen under meiosen. Det som har gått tapt 
kan omfatte fra én base (nukleotide) til hele 
sekvenser av kromosomet. Se: Deletion og 
Chromosome aberration. 
 
DELICACY: (1) Finhet, sarthet; (2) Svakhet, svak 
helse, skrøpelighet; (2) Infløkt tekstur eller 
struktur. 
 
DELIMIT: Avgrense, sette en grense. 
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DELIMITATION: (1) Fiksere eller definere en 
avgrensning; (2) Innen taksonomi, avgrensning, 
beskrivelse av karaktertrinnene som definerer 
grensene til et takson mot andre taksa (Se: 
Definition og Diagnosis); (3) Grensesetting, det å 
dra grensene rundt land, stater, fylker eller 
kommuner (boundary delimitation). 
 
DELIQUESCENT: Bli flytende, f.eks. gjennom 
opptak av vann fra luften. Deliquesce, å gjøre 
flytende.  
 
DELIRIUM: (1) Delirium, fantasering, villelse, 
ørske, akutt mental forstyrrelse karakterisert ved 
rastløshet, illusjoner, planløshet og usammen-
hengigheter, noe som kan opptre ved forgift-
ninger, feber eller andre kroppslige påkjenninger; 
(2) Vill opphisselse, ekstase. 
 
DELITESCENCE: (1) Inkubasjonsperioden til en 
patogen organisme; (2) Plutselige opphør av en 
inflammasjon.  
 
DELL: Liten dal, dalsøkk. 
 
DELTA: (1) Delta, øyr, lav, vifte-formet akkumu-
lering av sedimenter ved en elvemunning mot 
havet eller en innsjø, dannet av suksessive 
sedimentlag. Når elvestrømmen når havet, vil det 
tyngste materialet avsettes først og det fineste 
fraktes videre utover av de divergerende 
deltakanalene. Den fine oppløste leiren avsettes 
gjennom flokkulering i det salte vannet. Deltaer 
vokser når det materiale som fraktes dit av 
elvene, overgår det som fjernes gjennom de 
mekaniske prosessene som er spesielt 
påtagelige ved kysten; (2) Delta F, kjemisk energi 
som vinnes eller tapes i en kjemisk reaksjon når 
det samme stoffet transformeres fra et 
molekylært arrangement til et annet arrangement. 
 
DELTOID: Trekantet, triangular i form. 
 
DELUGE: Oversvømmelse (med vann) av land. 
 
DEME: Deme, en mindre, geografisk lokalisert 
populasjon (subpopulasjon), vanligvis betraktet 
som en panmiktisk enhet (Se: Panmictic); én 
gruppe blant flere grupper av organismer innen 
samme takson. Med andre ord, en lokal kryss-
befruktende gruppe av organismer med spesielle 
cytologiske, genetiske eller fenotypiske karakter-

istika, eller en serie individuelle genotyper innen 
en spesiell definert gruppe av organismer. Mer 
løselig benyttes termen for å antyde enhver lokal 
gruppe av individer av en gitt art med klart 
definerbare (målbare) felles karakteristika. Det er 
begrenset genetisk utveksling mellom demer selv 
om deres utbredelse kan være relativt kontinu-
erlige, det til forskjell fra underarter eller raser 
som er geografisk (eller på andre måter) i langt 
større grad adskilt fra hverandre. Innen en deme 
har alle paringer mellom hanner og hunner, 
samme sjanse for å inntreffe (innen en spesifikk 
reproduksjonsperiode). Deme benyttes også som 
en nøytral term, men med prefikser som antyder 
hvorledes gruppen avviker fra andre grupper: (A) 
Med hensyn på egenskaper ved formering: (a) 
Autodeme (demer som består av overveiende 
selvbefruktende (autogamous) individer), (b) 
gamodeme (demer hvor kryssbefruktning er 
antatt å foregå, dvs. hvor individene er fordelt i 
rom og tid slik at innen det paringssystem som 
råder, kan alle pares med hverandre. N % brukes 
for en mer presis kvantitativ karakterisering, slik 
at en N % gamodeme betyr at ethvert individ har 
N % sjanse for å pares innen demen), (c) 
endodeme (gamodeme av overveiende endo-
game (endogamous; Se: Dioecious) planter eller 
biseksuelle dyr, hermafroditter), (d) agamodeme 
(demer som består av overveiende apomiktiske 
planter eller aseksuelle dyr (Se: Apomixis), (e) 
clonodeme (demer med overveiende vegetativ 
formering), og (f) genodeme (demer som avviker 
genetisk); (B) Med hensyn på utviklingstrender: 
Clinodeme (demer som tilsammen danner en 
gradient, en klin; Se: Cline); (C) Med hensyn på 
karakterforskjeller: (a) Fenodeme (demer som 
avviker fenotypisk fra hverandre på en slik måte 
at en ikke vet i hvilken grad det skyldes forskjeller 
i genotypen eller faktorer i omgivelsene), (b) 
genodeme (demer som er forskjellige i genotype 
fra hverandre), og (c) plastodeme (demer som 
avviker fenotypisk fra hverandre pga. faktorer i 
omgivelsene); (D) Med hensyn på spesielle 
relasjoner: (a) Topodeme (demer som utgjør 
grupper av individer som lever i et gitt geografisk 
område eller region), (b) økodeme (demer som 
utgjør grupper av individer som er assosiert med 
et spesifikt habitat, f.eks. en fjelltopp), og (c) 
cytodeme (demer som kromosomalt avviker fra 
andre demer). Sekundære avledninger kan også 
dannes av disse primære termene, f.eks. 
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fenotopodeme (topodeme som avviker fenotypisk 
fra andre). Se: Population. 
 
DEMECOLOGY: Demøkologi, læren om for-
holdet og samspillet mellom en deme (popula-
sjon) og det omgivende biotiske og abiotiske 
miljøet der demen lever og oppholder seg. 
 
DEMENTIA: Sinnsykdom, sløvsinn, generell term 
for nedsatt mental kapasitet som er alvorlig nok til 
å influere på ens dagligeliv. 
 
DEMERSAL: Demersal, leve nær bunnen i et 
vann, innsjø eller havområde, eller organismene 
som lever nær bunnen og da ofte i de dypeste 
partiene i havet eller en innsjø. Termen er også 
av og til brukt synonymt for bentisk. Se: Benthic. 
 
DEMI-: Prefiks som betyr halv. 
 
DEMISE: (1) Død, en persons død, bortgang; (2) 
Opphør av en institusjon eller et foretagende, 
eksistens eller aktivitet (termination); (3) Tap av 
posisjon eller status; (4) Overføring av suveren-
itet til en etterfølger; overføring av en herskers 
autoritet ved død eller abdikasjon. (5) Overføring 
av en eiendom gjennom en leieavtale eller 
testamente. 
 
DEMOGRAPHIC DIVIDEND: Demografisk ut-
bytte, økonomisk vekst som resultat av forand-
ringer i aldersstrukturen i et lands befolkning.  I 
mange land har overlevelsen ved barnefødsler 
økt, slik at fødsels- og overlevelsesratene er 
høye, spesielt i økonomisk mindre utviklede land. 
Disse landene kan da sjelden glede seg over en 
økonomisk profitt, kalt demografisk utbytte. Se: 
Demography. 
 
DEMOGRAPHIC GENETIC: Demografisk gene-
tikk, den faglige del av populasjonsgenetikk og 
økologi som studerer de genetiske forskjellene 
som kan relateres til alder og populasjons-
størrelse, ved siden av det genetiske grunnlaget 
bak konkurranseevne og livsdugelighet. Se: 
Demography. 
 
DEMOGRAPHIC QUOTIENT (Q): Demografisk 
kvotient (Se: Quotient), en kvotient som beskriver 
konsumet av ressurser som mennesket har til 
rådighet: Q = De totale tilgjengelige ressurser / 
populasjonstettheten x konsumpsjonen per 

capita. Hvis Q avtar, synker levestandarden. De 
totale ufornybare ressurser avtar, og hvis de 
midlertidig kompenseres med andre ting vil 
allikevel levestandarden avta pga. menneskets 
populasjonsøkning og økende forbruk per capita. 
For å opprettholde en balanse, må økningen i 
folketallet ned (ca. 73 millioner nye mennesker 
ankommer jorden per år, dvs. ca. 350 000 fødsler 
per dag minus ca. 150 000 dødsfall per dag) og 
de tilgjengelige ressurser bedre utnyttes. Det vil 
si familieplanlegging, fødselskontroll og økt 
produksjon av organisk materie til mat gjennom 
jordbruket, jakt, fangst og akvakultur. Se: Demo-
graphy. 
 
DEMOGRAPHIC STOCHASTICITY: Demograf-
isk stokastisitet, de tilfeldige fluktuasjoner i 
populasjonsstørrelsen som skjer fordi fødsel og 
død av hvert individ er en diskret og probalistisk 
hendelse pga. de uforutsigbare fluktuasjonene i 
miljøbetingelsene i rom og tid. Miljømessig 
stokastisitet (environmental stochasticity) er disse 
uforutsigbare spatiotemporale fluktuasjoner i 
miljøbetingelsene som gjør det umulig å forutsi 
den fremtidige miljøtilstanden presist nok.  
Individene av en gitt alder eller utviklingsstadium 
står derfor overfor en ukjent og tilfeldig sann-
synlighet (eller rate, vital rate) for overlevelse og 
reproduksjon. Demografisk stokastisitet er 
spesielt viktig i små populasjoner da det øker 
sannsynligheten for utdøing. Genetisk stokast-
isitet (genetic stochasticity) pga. små popula-
sjonsstørrelser, bidrar sterkt til muligheten for 
utdøing, spesielt når fragmenteringen av popula-
sjonene stopper genflyten mellom dem. Se: 
Demography. 
 
DEMOGRAPHIC TRAP: Demografiske felle, 
kombinasjonen av høye fødselsrater (høy ferti-
litet) og avtagende dødsrater i utviklingsland, 
som resulterer i høy populasjonsvekst med 
miljøødeleggelse som resultat. Høye fødselsrater 
kombinert med avtagende dødsrater (lavere 
barnedødelighet) og bedret helseomsorg, gir høy 
populasjonsvekst. Det forekommer når utviklings-
land med eller uten hjelp utenfra, gjennomløper 
en demografisk overgang mot mer utviklede, 
industrialiserte samfunn. Den demografiske fellen 
er at landene forblir i dette utviklingsstadiet med 
høy populasjonsvekst uten reduksjon i fødsels-
raten, med resultat, økologisk kollaps og fallende 
levestandard. Fattigdommen kan også forsterkes 
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ved at folk baserer seg på flere barn for 
økonomisk sikkerhet. Høye fødselsrater og lave 
dødsrater, kan raskt lede til så kraftig 
populasjonsvekst at muligheten for bedringer i 
utdannelsesnivået som kunne ha dempet 
fødselsraten, blir umulig. Dessuten, populasjons-
veksten kan nå et for høyt nivå i forhold til de 
tilgjengelige mat- og naturressurser, slik at det 
fører til som nevnt, økologiske katastrofer. Dette 
kan observeres i Afrika, Asia og Latin-amerika 
hvor dødsratene har falt, men hvor mattilgang og 
økonomisk utvikling ikke har holdt tritt med 
populasjonsveksten med resultat, bl.a. mangel på 
utdannelse og jobber, nødvendig infrastruktur, 
avfallshåndtering, vannforsyninger, veier, energi-
tilgang og elektrisitet. Fødselsraten vil avta når 
en demografisk overgang er vellykket gjen-
nomført (åpen felle). Men fortsetter befolknings-
mengden å øke før overgangen er gjennomført 
og i en slik grad at selve naturgrunnlaget 
ødelegges og levestandarden faller, er fellen 
lukket. Overgangen til et «lukket-felle» stadium, 
skjer når dødsratene igjen begynner å stige pga. 
at barn og folk dør av sult, epidemier og syk-
dommer, eller som kan kan se i økende grad, 
emigrerer som økologiske flyktninger. Tempoet i 
innføring av familieplanlegging med reduksjon i 
fødselsratene, går dessverre alt for ofte for sakte 
til å forhindre den begynnende katastrofen man 
kan observere mange steder, med den følge at 
befolkningen er totalt avhengig av matforsyninger 
og økonomisk støtte utenfra. Et stort antall stater 
i verden befinner seg i dette stadiet, stater som 
ofte også sliter med vanstyre, korrupsjon og indre 
konflikter. De samfunn som har noenlunde 
vellykket unnsluppet den demografiske fellen, er 
samfunnene i den industrialiserte verden. Se: 
Demography. 
 
DEMOGRAPHY (Population dynamics): Demo-
grafi, det statistiske studiet av populasjoner og 
populasjonsstørrelser, spesielt vekstratene, 
fødselsratene, dødsratene, aldersfordelingene, 
kjønnsfordelingene, slektskapsstrukturene, syk-
domshyppighetene, populasjonsveksten, immi-
grasjons-, emigrasjons- og migrasjonsmøn-
strene og de biologiske prosessene som styrer 
disse forholdene. Demografi beskriver således de 
foranderlige strukturene gjennom kvantitative 
analyser av populasjonene. Begrepet demografi 
er særlig brukt om spesifikke menneskepopula-
sjoner og deres indre strukturelle sammen-

henger. En demografisk analyse omfatter særlig 
aldersstrukturens effekt på populasjonsdyna-
mikken og den naturlige seleksjonen, og er en 
viktig del av populasjonsbiologi. Se: Population 
dynamics og Demographic trap. 
  
DEMOID: Vanlig, tallrik (benyttet om fossiler). 
 
DEMOPHOBIA: Se: Ochlophobia. 
 
DEN: Hule, hi (dyrs). 
 
DENATANT: Svømme, bevege seg eller migrere 
med strømmen, f.eks. egg og larvers bevegelser 
bort fra gyteområdet. Se: Contranatant. 
 
DENATURATION: (1) Denaturering, modifisere 
den molekylære strukturen av et stoff; prosess 
som skaper en strukturell forandring i f.eks. et 
protein (eller nukleinsyre, DNA) som medfører 
reduksjon eller tap av proteinets biokjemiske 
aktivitet. Denaturering kan omfatte reversible 
eller irreversible forandringer i den biologiske 
aktiviteten til proteiner som f.eks. enzymer, 
hormoner og antistoffer (eller DNA), som ikke 
skyldes brudd i de primære bindingene i kjedene. 
Årsakene til en slik prosess er ofte forandringer i 
temperatur, pH, salter, organiske stoffe reller 
ultrafiolett stråling. Forskjellen mellom et ukokt og 
kokt egg skyldes denaturering. Denaturering av 
proteiner medfører irreversible forandringer i 
konfigurasjonen med påfølgende funksjonstap, 
noe som skyldes ødeleggelse av de ikke-
kovalente bindingene og dermed ødeleggelse av 
de høyere protein nivåer (nivå 2 - 4) (Se: 
Protein). Forandringen kan observeres i pro-
teinets fysiske egenskaper eller tap av biologisk 
aktivitet. For nukleinsyrer (DNA) betyr denat-
urering at et dobbelttrådet DNA molekyl (dobbelt-
helix strukturen) blir enkelttrådet pga. brudd i 
hydrogenbindingene som holder sammen de to 
komplementære trådene (prosessen (smelting, 
melting) og er reversibel); (2) Ødelegge de 
naturlige kvaliteter gjennom å forandre stoffets 
natur; tilsetting av et skadelig stoff for å gjøre et 
produkt ubrukelig for menneskelig konsumpsjon 
(Se: Denature). 
 
DENATURE: (1) Denaturere, fjerne eller forandre 
naturlige kvaliteter; (2) Det å foreta en strukturell 
forandring i et molekyl for å ødelegge dets 
biokjemiske og biologiske aktivitet, eller det å 



 

412 

tilsette en giftig eller ubehagelig substans til f.eks. 
ethanol for å gjøre den ubrukelig som drikke. 
Denaturere kan en gjøre ved hjelp av bl.a. varme, 
kjemikalier eller ekstreme pH verdier. Se: 
Denaturation. 
 
DENDR- (Dendro-): Prefiks som betyr tre. 
 
DENDRICOLOUS: Se: Arboricolous. 
 
DENDRIFORM (Dendroid): Forgrenet som et 
tre. 
 
DENDRITE: (1) Dendritt, kort, forgrenet struktur; 
(2) Filamenter, dendritter som dannes fra 
cellekroppen i et neuron og som mottar fra andre 
neuroner, impulser som overføres til cellekroppen 
(Se: Neuron). Er den kombinerte effekten sterk 
nok, vil cellekroppen sende videre en elektrisk 
impuls langs axonet som overfører impulsen 
(budskapet) videre til andre dendritter. Dendrit-
tene er normalt kortere enn axonene og har 
mikrotubuler. Se: Axon og Microtubule. 
 
DENDRITIC: Dendritisk, forgrenet mange gan-
ger, lik grenene på et tre. 
 
DENDRITIC CELL: Dendritisk celle, en type 
leukocytter som fungerer som antigenpresen-
terende celle, aktivisert av T-lymfocytter. 
 
DENDROBATIDAE: Dendrobatidae, familie av 
frosker som omfatter giftproduserende frosker 
(en gift som benyttes under jakt). 
 
DENDRITIC EVOLUTION: Se: Cladogenesis. 
 
DENDROCHORE: Dendrokor, den del av jordens 
overflate som er dekket av trær.  
 
DENDROCHLIMATOLOGY: Dendroklimatologi, 
bestemmelse av tidlige tiders klimaforhold 
gjennom studier av de årlige vekstringene på 
trær. 
 
DENDROCHRONOLOGY (Tree-ring chrono-
logy): Dendrokronologi, en dateringsmetode som 
benytter årringene i et tre for å datere treets 
alder, en absolutt dateringsteknikk basert på 
telling av årringene på trær (og deres bredde) for 
å studere de tidsmessige (kronologiske) rekke-
følger på hendelser i fortiden. Teknikken er 

basert på at trær i samme lokalitet, viser et 
karakteristisk vekstmønster pga. de klimatiske 
betingelsene på den tid årringene ble avsatt. Det 
er derfor mulig å bestemme en absolutt dato for 
hver årring på levende trær, for deretter å bruke 
ringmønsteret til å datere andre trær eller 
trestykker som har en levealder som overlapper. 
På samme tid kan tidligere klimatiske forhold 
analyseres gjennom studier av årringer hos visse 
treslag som er daterte, basert på at vekst-
ringenes bredde reflekterer nedbør- og tempe-
raturforholdene på den tid de ble avsatt. 
Innholdet av sporelementer i snitt av årringene, 
kan gi informasjoner om tidligere forurensnings-
situasjoner (som også åringene i f.eks. skallet til 
de lengelevende elveperlemuslingene kan vise). 
Enkelte nålevende nåletrær (f.eks. Pinus aristata) 
kan bli opptil 5 000 år og har blitt brukt til å datere 
objekter over 8 000 år gamle. 
 
DENDROCOLOUS: Som lever i eller vokser på 
trær. 
 
DENDROGRAM: (1) Dendrogram, ethvert tre-
lignende diagram; (2) Forgrenet diagram som 
indikerer likhet eller slektskap mellom forskjellige 
organismer (familietre); (3) Innen fenetikk, 
dendrogram, forgrenet diagram som viser total 
(overall) likhet; (4) Innen fylogeni, diagram som 
viser genetiske (fylogenetiske) likheter i henhold 
til kladistiske prinsipper. Se: Cladistics, Clado-
gram, Phenetics og Phylogeny.   
 
DENDROID: Busk-formet, formet som et lite tre. 
 
DENDROLOGY: Dendrologi, det vitenskapelige 
studiet av trær og andre treaktige planter. 
 
DENDRON: Dendron, cytoplasmisk prosess som 
stammer fra cellekroppen til et motorisk neuron. 
Dendronet forgrener seg vanligvis videre i 
dendritter. 
 
DENDROPHAGOUS (Hylophagous, Lignivor-
ous, Xylophagous): Som eter på trær. 
 
DENDROPHILOUS: Det å leve og trives på eller 
blant trær (eller i frukthager). 
 
DENGUE (Breakbone fever, Dengue (Epi-
demic) hemorrhagic fever, DHF): Dengue, akutt 
tropisk og subtropisk virussykdom som skyldes 
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én av fire serotyper av dengue viruset 
(Flaviviridae) som overføres via mygg, vanligvis 
Aedes aegypti. Virus formeringen (replikasjonen) 
synes å foregå i makrofagene. Sykdommen 
(dengue feber) er vanligvis godartet (benign), 
sjeldnere alvorlig (DHF, dengue sjokk syn-
dromet). DHF virker å være en hypersensivitets-
reaksjon der dødeligheten kan være meget høy. 
Sykdommen rammer mennesker i tropisk Asia, 
Sentral-Amerika og det Karibiske området, Vest- 
Afrika, Australia og Stillehavsøyene. 
 
DENITRIFICATION: Denitrifikasjon, kjemisk pro-
sess der nitrater (NO3

-), nitritt (NO2
-), nitrogen-

monoksid (NO), dinitrogenmonoksid (N2O) i 
jorden til slutt reduseres till molekylært nitrogen 
(dinitrogen, N2) som frigjøres til atmosfæren. 
Denitrifiseringen utgjør en anaerobisk respira-
sjonsprosess som er karakteristisk for fakultativt 
aerobe bakterier som vokser under oksygen-
fattige betingelser (denitrifying bacteria). Bak-
terien Pseudomonas denitrificans bruker nitrater 
som energikilde for andre kjemiske reaksjoner, lik 
respirasjonen hos andre organismer. Se: 
Nitrification, Nitrogen cycle og Nitrogen fixation. 
 
DENITRIFYING BACTERIA: Se: Nitrogen cycle. 
 
DENIZEN (Established alien): (1) Beboer 
(inhabitant), planteart som forekommer vill (men 
antatt opprinnelig introdusert for kultivering); (2) 
En som ofte besøker et sted; (3) Person som er 
gitt tilatelse til opphold i et fremmed land 
(resident).  
 
DENOMINATION: (1) Navn eller betegnelse for 
en gruppe, klasse eller kategori (designation, 
name); (2) Benevning, bokstavkombinasjon som 
angir en kultivar (Se: Cultivar) (for kommersielt 
bruk i kataloger); (3) Verdi eller størrelse i en 
serie av verdier og størrelser; (4) Kirkesamfunn, 
en religiøs organisasjon forent gjennom tro og 
ritualer; trossamfunn. 
 
DE NOVO: På ny, oppstå på ny, fra begynnelsen. 
 
DENSE: (1) Kompakt, fast, det å ha relativ høy 
tetthet; høy masse; (2) Overfylt, tett sammen 
(dense population); (3) Tykk, vanskelig å gjen-
nomtrenge (dense forest); (4) Opak (opaque), det 
å slippe lite lys gjennom (dense photographic 
negative, dense fog, dense glass); (5) Uklar, 

kompleks, vanskelig å forstå; (6) Tykkhodet, sløv 
i oppfattelsen (stupid, thickheaded); ekstrem 
uforstand; (7) Som krever konsentrasjon for å 
følge og forstå (dense prose). Se: Density. 
 
DENSE FIBRILLAR COMPONENT: Komponent i 
nukleolus som mangler granula og som farges 
mer intenst enn andre komponenter i nukleolus. 
Antatt å være det sted hvor den ribosomale 
transkripsjonen forekommer. Se: Nukleolus. 
 
DENSE LAMINELLA: Se: Nuclear lamina. 
 
DENSITOMETER: Densitometer, instrumenter 
som måler og kvantifiserer den optiske tettheten, 
transmisjonen eller refleksjonen av et materiale 
på en film. 
 
DENSITY: (1) Beskaffenhet, egenvekt, densitet, 
fasthet, kompakthet, tetthet; (2) Innen biologi, 
antall individer obervert (eller antall obser-
vasjoner) av en gitt organisme innen et gitt 
område (enhets areal) eller volum (enhetsvolum); 
(3) Innen parasitologi, antall individer av en 
parasitt art i en gitt prøveenhet (per enhets areal, 
volum eller vekt, sampling unit) tatt fra en vert, 
vertsorgan, vev eller habitat. Da en ofte benytter 
vert som prøveenhet, benyttes istedenfor tetthet, 
intensitet eller abundans. Tetthet anbefales 
imidlertid når et nøyaktig mål på parasittene i en 
vert er vanskelig til umulig å estimere, f.eks. 
antall flagellater per ml blod. Tetthet er mye brukt 
innen økologisk litteratur (Se: Abundance, 
Incidence, Intensity og Prevalence); (4) Masse-

tetthet (volum mass density,  eller D), tettheten 
av en masse (substans) per enhetsvolum; 
mengden av en substans (ved en spesifisert 
temperatur og trykk) uttrykt som et absolutt mål 

(kg m-3), matematisk uttrykt som  = m/V der  er 
tettheten, m massen og V volumet (Se: Relative 
density). Egenvekt kan referere til både tetthet av 
gasser, væsker eller fast materiale; (5) 
Damptetthet (vapour density), tettheten av en 
gass delt på tettheten av hydrogen ved standard 
temperatur og trykk. Se: Dense. 
 
DENSITY CURRENT: Tetthetsbasert strøm, en 
strøm i havet, sjøer eller i vannmagasiner pga. 
forskjeller i vannets tetthet som følge av en ulik 
saltholdighet, temperatur eller innhold av 
suspendert materiale. 
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DENSITY DEPENDENT (Density-regulated, 
Intensity dependent): Innen populasjonsøkologi, 
tetthetsavhengige prosesser der populasjons-
veksten er regulert av populasjonenstettheten. 
En eller annen faktor i omgivelsene (tetthets-
avhengig faktor) påvirker populasjonsveksten ved 
å øke dødeligheten og/eller nedsette repro-
duksjonen ettersom tettheten øker, eller øker 
populasjonsveksten gjennom å senke dødelig-
heten og/eller øke reproduksjonen ettersom 
tettheten avtar. Med andre ord, vekstraten hos en 
tetthetsregulert populasjon, er proporsjonal med 
populasjonstettheten og vanligvis negativ for 
tettheter som overstiger et visst terskelnivå da 
f.eks. tilgang på ressurser oftest avtar med 
økende populasjonsstørrelse. Andre tetthets-
avhengige faktorer som kan influere på en arts 
populasjonsvekst, er konkurranse, parasittisme, 
sykdommer og predasjon. For parasitter er det 
infeksjonsnivået, tettheten og/eller intensiteten 
(Se: Crowding), i samspill med vertens immun-
responser, som kan lede til diverse tetthets-
avhengige responser. Parasittologer benytter 
begrepet intensitetsavhengig mer enn tetthets-
avhengig, mens tetthetsavhengig har lang 
tradisjon innen økologi. Nå kan faktorene som 
virker på parasittpopulasjonene være like mye et 
resultat av parasitttettheten (Se: Density) som av 
parasittintensiteten (Se: Intensity dependence). 
Tetthetsuavhengig vil si situasjoner der mortali-
teten eller overlevelsen til en art, varierer 
uavhengig av populasjonstettheten. Et eksempel 
på en tetthetsuavhengig faktor (density inde-
pendent) for populasjonsstørrelsen, er været. Se: 
Density dependent factor, Density independent, 
Inverse density dependence, J-Shaped growth 
curve og S-Shaped growth curve. 
 
DENSITY DEPENDENT FACTOR: Tetthets-
avhengig faktor, enhver faktor som er relatert til 
tettheten, individtettheten per prøveenhet eller 
infeksjonsintensiteten, og som kan forårsake 
foandringer i populasjonsparameterne, primært 
påvirke overlevelsesratene og/eller fekunditeten 
negativt. Se: Density, Density dependent og 
Density independent factor. 
 
DENSITY INDEPENDENT FACTOR: Tetthets-
uavhengig faktor, enhver faktor som ikke er 
relatert til tettheten, individtettheten per 
prøveenhet eller infeksjonsintensiteten (men som 
kan forårsake forandringer i populasjonspara-

meterne av andre årsaker). Se: Density, Density 
dependent og Density dependent factor. 
 
DENSITY-REGULATED: Se: Density, Density 
dependent og Density dependent factor. 
 
DENSITY SEPARATION: Tetthets separering, 
adskillelse gjennom flotasjon i luft eller væske for 
å skille fra hverandre fraksjoner av materialer 
med forskjellig tetthet. Se: Flotation. 
 
DENSITY-TOLERANT SPECIES: Tetthetstole-
rant art, arter med relativt høye reproduksjons-
rater som opprettholdes selv ved høye individ 
tettheter. Tetthetsintolerante arter reproduserer 
sakte, er ofte territorielle eller lever i isolerte par 
eller familier. Det er flytende overganger mellom 
disse to ekstremer. Se: Contact species, 
Distance species, K-selection og r-Selection. 
 
DENT- (Denti, Dento-): Prefiks som betyr tann. 
 
DENTATE: Tannet (toothed), takket (serrated), 
som bærer tenner. 
 
DENTAL FORMULA: Tannformel, formel for å 
beskrive tannsettet hos pattedyr. Tannformelen 
består av åtte tall, adskilt i to rader av en linje. De 
fire tallene over linjen viser til tennene på en side 
overkjeven med start foran, dvs. fortennene 
(incisors), hjørnetennene eller hoggtennene 
(canines), forjekslene (premolars) og jekslene 
(molars). Tallene for den nedre kjevehalvdelen 
på den ene side av munnen, står tilsvarende 
nedenfor linjen. Det totale antall tenner kan 
beregnes ved å summere opp alle tall og gange 
med to. Hunden har formelen: 3.1.4.2/3.1.4.3, 
mennesket har formelen 2.1.2.3/2.1.2.3. 
 
DENTARY: Det fremre ben i den nedre kjeven 
som bærer tennene (mandiblen). Hos de fleste 
pattedyr, hele nedre kjeve.  
 
DEDENTATE: Tannet eller med tann-lignende 
utvekster, prosesser. 
 
DENTICLES: Små, skarpe, tann-lignende skjell 
som forekommer hos haier (sharks), rokker (rays) 
og helhoder (chimaerans). Ulikt vanlige fiske-
skjell, har dentikler en struktur som ligner mer på 
tenner. 
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DENTICULATE: Som bærer meget små tenner 
eller takker. 
 
DENTIFORM: Tann-formet. 
 
DENTIN: Bendelen av en tann som omgir det 
indre levende bindevevet (pulp). 
 
DENTITION: Tannsett, antall og type tenner hos 
et gitt dyr eller art. Tannsettet kan beskrives som 
en formel (Se: Dental formula.) 
 
DENTULOUS: Som har tenner. Se: Edentulous. 
 
DENUDATION: (1) Blottlegge, legge bar; degra-
dere; (2) Erosjon av overflatemateriale slik at 
berggrunnen blottes; (3) Fjerning av overflate-
vegetasjon. 
 
DEOXIDIZATION: Deoksidering, fjerning av 
oksygen. 
 
DEOXY- (Desoxy)-: Deoksy, prefiks som refer-
erer til et molekyl som inneholder mindre 
oksygen i molekylet enn substansen som det 
stammer (er derivert) fra, eller som det er nært 
relatert til.   
 
DEOXYRIBONUCLEASE (DNase, DNAase): 
Deoksyribonuklease, en klasse av enzymer som 
fordøyer, depolymeriserer DNA til nukleotider. 
Disse hydrolytiske enzymene forekommer overalt 
i biologiske systemer og er viktige for bio-
syntesen av nukleinsyrer, de har også en sentral 
rolle i DNA reparasjoner, den genetiske rekombi-
nasjon og for ødeleggelsen av fremmed DNA i 
prokaryotiske systemer. Den vanligste er DNAse 
som fordøyer både enkelttrådet og dobbelttrådet 
DNA. Deoxyribonukleasene er fosfodiesteraser 
som enten bryter ned en nukleinsyre ved å fjerne 
nukleotidene en for en fra enden av kjeden 
(exonuclease), eller bryter ned en nukleotid-kjede 
i to eller flere kortere kjeder gjennom å kløve de 
indre kovalente bindingene som holder sammen 
nukleotidene (endonuclease). Se: DNase, DNA 
repair, Genetic recombination, Ribonucleases og 
Restriction endonuclease. 
 
DEOXYRIBONUCLEIC ACID: Deoksyribo-
nukleinsyre, molekylet hos levende organismer 
som inneholder arvet informasjon; dobbelttrådet 
helix, der de to trådene i helixen lett kan adskilles 

og derfor fungere hver for seg som templetter for 
syntesen av nye komplementære tråder. Pro-
sessen skjer under DNA replikasjonen. Se: DNA. 
 
DEOXYRIBONUCLEOPROTEIN FIBER (DNP 
fiber): Deoksyribonukleoprotein fiber, kromatin 
fiber som er basisenheten i det eukaryotiske 
kromosom og som består av DNA, histoner, en 
variabel mengde RNA og kromosomale proteiner 
som ikke er histoner. Se: Chromatin og Histone. 
 
DEOXYRIBONUCLEOSIDE: Se: DNA. 
 
DEOXYRIBONUCLEOTIDE: Deoksyribonukleo-
tid, basisenheten i DNA, og som består av ett 
sukker (deoxyribose), én base og ett fosfat. Se: 
DNA og Nucleotide. 
 
DEOXYRIBOPHAGE: Deoksyribofag, bakterio-
fag med et DNA genom. 
 
DEOXYRIBOSE: Deoxyribose, 2-deoxy-D-ribose, 
et pentose sukker, fem-karbon monosakkarid 
komponenten (C5H10O4) av DNA som avviker fra 
ribose ved å ha et hydrogenatom istedenfor en 
hydroksyl gruppe ved et av sine karbon atomer. 
Se: DNA, Ribose og RNA. 
 
DEOXYRIBOSIDE: Se: Nucleoside. 
 
DEPASTURE: Beite, sette et dyr på beite. 
 
DEPAUPERATE (Moribund): (1) Døende (Se: 
Moribund); utmattende (exhausting); (2) Gjøre 
fattig (Se: Impoverished).  
 
DEPENDENT: (1) Avhengig, underordnet; be-
stemt, influert eller kontrollert av noe annet; (2) 
Stå i avhengighetsforhold til; som er avhengig av 
eller trenger hjelp og støtte fra en annen; (3) Som 
trenger kontinuerlig bruk av medikamenter, 
rusmidler (alcohol dependent), eller spesielle 
aktivteter; (4) En avhengig variabel (dependent 
variable) som er influert eller kontrollert av en 
annen variabel (uavhengig variabel); i et 
eksperiment den effekt som måles når en 
uavhengig variabel faktor varieres; (4) Innen 
matematikk, avhengig, ikke matematisk eller 
statistisk uavhengig (Se: Independent). 
 
DEPENDENT HATCHING: Klekkeavhengighet, 
behovet for en ytre stimulus for å kunne klekkes. 
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DEPILATE: Å fjerne hår fra noe. 
 
DEPLETE: (1) Bruke opp, fjerne en ressurs, 
redusere til et meget lavt nivå; minske i antall 
eller mengde; (2) Fjerne innhold eller viktige 
bestanddeler; tappe, tynne ut, tømme ut; (3) 
Depleted soil, utarmet jord, jordsmonn som har 
mistet mye av sitt næringsinnhold pga. utvasking 
eller for intensiv utnyttelse (over-cropping).  
 
DEPLETION: (1) Tømming, uttømming; reduk-
sjonen av en viktig (natur)ressurs raskere enn 
den fornyes (depleted resources); (2) Markert 
nedgang (av noe) i innhold, kraft, mengde eller 
verdi; (3) En tilstand av utmattelse (exhaustion). 
 
DEPLUMATION: Myting, fjærfelling hos fugler. 
 
DEPOLARIZATION: Depolarisering, reduksjon i 
det elektriske potensialet over en cellemembran i 
en nerve eller muskelcelle. Depolariseringen over 
membranen til en nervecelle forekommer når et 
aksjonspotensial passerer langs aksonet når 
nerven sender en elektrisk impuls.  
 
DEPOPULATE: Avfolke, redusere populasjons-
størrelsen i et gitt område. 
 
DEPORTATION: Deportasjon, hos sosiale in-
sekter, de voksnes frakt av unger til et nytt reir, 
bol. 
  
DEPOSIT: (1) Tilstanden å være deponert, 
avsatt, avleiret, lagt ned; (2) Depot, lagringsplass, 
oppbevaringssted (depository); (3) Innen geologi, 
avleiring, deponering, sediment (deposition); 
naturlig akkumulering av uorganisk materiale 
(eller rester av organismer) gjennom mekanisk 
sedimentering fra vann, luft, fordampninger eller 
kjemiske utfellelser; akkumulert etter erosjon og 
transportert gjennom diverse fysiske prosesser; 
(4) Innen fysiologi, akkumulering av organisk eller 
uorganisk materiale i kroppsvev, kroppsvæsker 
eller organer; (5) Utfelling, grums, bunnfallet i en 
løsning (precipitate); (6) Belegg, skorpe, det som 
ligger igjen på en overflate, f.eks. etter for-
dampning; (7) Innbetaling, innskudd (i en bank); 
depositum, pant, en sum penger gitt som 
sikkerhet for noe mottat for midlertidig bruk. 
 
DEPOSIT FEEDER: Akvatisk dyr som eter frag-
mentert partikulært organisk materiale i eller på 

et substrat (Se: Detritus), dvs. materiale som er 
bunnfelt. Se: Deposit. 
 
DEPRESSUS: Flattrykt. 
 
DEPRIVATION SYNDROME: Generell term for 
alle adferdsforstyrrelser som kan oppstå hvis det 
forekommer sosial isolasjon tidlig i et utviklings-
løp. Omfatter apati, rastløshet, stereotypier og 
mangel på normale sosiale interaksjoner. 
Spesielt mangel på moren i visse faser av 
utviklingen, kan få alvorlige følger. 
 
DEPRIVE: (1) Ta noe bort fra; (2) Avvise eller 
avslå noe; (3) Berøve, ta bort fra eller nekte noen 
noe de ønsker, setter pris på eller trenger (deny, 
dispossess, divest, strip); (3) Fjerne fra kontoret, 
eller slette en rang (depose, demote).  
 
DEPURATION: Rensing, handlingen å rense; fri 
for forurensninger. 
 
DERAT: Utrydde rotter, f.eks. i et skip. 
 
DERATIZATION: Rotteutrydding. 
 
DERIVED (Apomorphic): (1) Utledet, avledet; 
(2) Innen kladistikk, avledet karakter (derived 
character), karakter eller karaktertilstand i en klad 
som ikke er til stede hos forfedrene til kladen 
(anene). En avledet karakter (apomorfisk 
karakter) er en modifisert versjon eller avledet 
tilstand av den «primitive» utgaven av karakteren 
og har derfor oppstått senere i kladens evolusjon. 
For eksempel er hår en «primitiv» karakter hos 
alle pattedyr, mens mangelen på hår hos hvalene 
er en avledet (derived) tilstand hos denne under-
kladen av pattedyr. Se: Apomorphic, Plesiomor-
phic, Primitive, Stasimorphic og Synapomorphy. 
 
-DERM- (-dermo-, -derma, -dermata): Affiks 
som betyr hud laminert i struktur; underhud, 
huden under epidermis; skinn. 
 
DERMAD: Mot huden, skinnet. 
 
DERMAL: Relatert til huden, skinnet. 
 
DERMATITIS: Hudbetennelse, dermatitt, inflam-
masjon av hud (dermis) som resultat av aller-
giske reaksjoner (hypersensitivitet), mekaniske 
eller kjemiske irritasjoner. Hudbetennelser kan 
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også forekomme i forbindelse med sykdommer 
som er forårsaket av infeksjoner med hudpara-
sitter (ektoparasitter). 
 
DERMATOBLAST: I et embryo, det ytre tynne 
laget av celler som danner den ventrale kropps-
veggen. Se: Neuroblast. 
 
DERMATOGLYPHICS: Hudmønsteret på bl.a. 
fingrer og tær, og studiet og klassifiseringen av 
slike mønstre. Studiet er viktig innen medisinsk 
genetikk, spesielt da forskjellige typer er 
nedarvbare og også kan være assosiert med 
forskjellige typer kromosomfeil. (Professor 
Kristine Bonnevie (1872-1948), UiO, drev om-
fattende forskning på papillarmønsteret og finger-
avtrykkene, deres inndelinger (buer, slynger, 
virvler) og evolusjon også knyttet til menneske-
raser eller sosiale avvik.) 
 
DERMATOLOGY: Dermatologi, studiet av hud 
og behandlingen av hudsykdommer. 
 
DERMATOMYCOSIS (Dermatophytosis): Der-
matomykose, ethvert soppangrep i huden på en 
vert. 
 
DERMATOPHILOSIS: Dermatofilose, sykdom 
hos dyr som kan overføres ved kontakt til 
mennesket, forårsaket av bakteriearten Dermato-
philus congolensis. 
 
DERMATOPHYTE (Epidermatophyte): Derm-
atofytt, hudparasitt som omfatter en gruppe 
infeksiøse sopp som kan infisere og nedbryte 
keratinisert vev (hud, negler, hår) i levende dyr 
og mennesket, og som vanligvis kalles ringorm- 
Se: Ringworm. 
 
DERMATOPHYTOSIS: Dermatofytose, vidt ut-
bredt hudinfeksjon forårsaket av visse sopp som 
eter keratin. Se: Dermatomycosis og Ringworm. 
 
DERMATOPLAST: Se: Gymnoplast. 
 
DERMATOSIS: Dermatose, hudsykdom. 
 
DERMATOTROPHIC: Dermatotrofisk, det å leve 
og ete i eller på hud. 
 
DERMATOZOON: Dermatozoo, ethvert dyr som 
parasitterer på hud. 

DERMIS (pl. Dermes, Corium, Cutis): Dermis, 
hudlaget mellom epidermis (Se: Epidermis) og 
det subkutane vev. Dermis er et distinkt cellelag 
hos virvelløse dyr og et tykkere og fibrøst, indre 
bindevev hos virveldyr direkte under epidermis. 
Dermis inneholder bl.a. blodårer og nerveender. 
Under dermis ligger det subkutane (subcutan-
eous) vev. 
 
DERMOGRAPHIA: Dermatografia, en hudtil-
stand der trykk eller friksjoner medfører at det 
dannes røde merker. 
 
DERMOPTIC SENSE: Responsen hos dyr på lys 
eller skygge etter at fotoreseptorene er fjernet.  
 
DERMOSKELETON: Det ytre skjelettet (exo-
skeleton). 
 
DERMOTROPHIC: Dermotrofisk, det å være 
tiltrukket av hud, eller gjennomtrenge hud.  
 
DERRENGADERA: Derrengadera, en sykdom 
pga. infeksjon med protozoen Trypanosoma 
venezuelense. Se: Trypanosomosis. 
 
DESALINATION (Desalting): Avsaltning, fjerning 
eller reduksjon av oppløste mineralsalter fra 
sjøvann eller saltvann for å kunne bruke det som 
vannforsyning til husbruk eller industri, eller til 
vanning for å øke produktiviteten innen jordbruk 
og hagebruk. Det kan skje ved hjelp av diverse 
fysiske og kjemiske metoder, f.eks. destillasjon 
(ved f.eks. bruk av solvarme), elektrodialyse, 
frysing, ionebytting eller revers osmose. 
 
DESCENDANT: (1) Avkom, ætling, etterkommer, 
progeni (Se: Progeny); (2) Alt avkom (personer, 
dyr, planter) fra et spesielt forelderpar eller 
spesiell stamfar (en seksuell forening av to 
individer). Omfatter hos mennesket, barn, 
barnebarn, barnebarnsbarn, etc.; (3) Noe avledet 
fra en prototype eller tidligere form, en ut-
gangskilde med en mer primitiv versjon.  
 
DESCENDING: (1) Nedstigende, dalende, synk-
ende, det å passere fra et høyereliggende sted 
eller nivå til et lavere nivå; (2) Sekvenser ordnet 
slik at hvert element er mindre (eller likt) til det 
foregående element (antonym = ascending). 
 
DESCR. (Descriptio): Se: Description.  
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DESCLOROTIZATION: Reduksjonen av sklero-
tin i de sklerotiserte deler eller strukturer. Se: 
Scleroprotein. 
 
DESCRIPTION: (1) Beskrivelse, betegnelse, 
skildring, beskaffenhet, sort; (2) Innen taksonomi, 
en mer eller mindre fullstendig beskrivelse av de 
observerte taksonomiske karakterer for et takson 
(f.eks. art) og ikke nødvendigvis, begrenset til 
kun de karakterene som skiller taksonet fra andre 
taksa som arten kan forveksles med. 
Beskrivelsen av et takson omfatter derfor alle 
observerbare karakterer uten at det er lagt 
spesiell vekt på karakterene som skiller taksonet 
fra andre nært relaterte taksa. Original 
designation, beskrivelsen av den navnbærende 
typen for et nominalt takson da det ble opprettet. 
Subsequent designation, beskrivelsen av den 
navnbærende typen for et nominalt takson, 
publisert etter det nominale takson ble opprettet. 
Se: Definition, Diagnosis, Original description, 
Redescription og Taxon. 
 
DESCRIPTIVE ECOLOGY: Se: Ecography. 
 
DESEGMENTATION: Desegmentering, fusjonen 
av segmenter som tidligere var adskilte. 
 
DESENSITIZATION (Hyposensitization): (1) 
Innen immunologi, gjentatt eksponering av et 
individ mot kjente mengder av et allergen som gir 
en hypersensivitetsreaksjon. Behandlingen kan 
redusere eller fjerne hypersensiviteten mot 
allergenet. Mekanismene for dette er dårlig kjent 
(2) Innen psykologi, den avtagende emosjonelle 
responsen mot en negativ, sterkt ubehagelig eller 
positiv stimulus etter gjentagende eksponeringer 
mot stimulusen.   
 
DESERT: (1) Øde, ubebodd sted; (2) Ørken, 
terrestrisk biom karakterisert ved lite regn; et tørt 
område (varmt eller kaldt) med ingen eller meget 
lite nedbør (< 25 mm) per år og utilstrekkelig for 
plantevegetasjon som er manglende eller meget 
sparsom selv der grunnvannsforholdene kan gi 
en mulighet. Ørkner har også en høy 
dagtemperatur (~40oC).  Der det måtte finnes 
sparsom vegetasjon, forekommer de isolert, 
spredt og adskilt fra hverandre (med i 
gjennomsnitt, mer enn deres diameter). Viktige 
ørkenområder er Sahara, Nord-amerikanske 
ørkener, Gobi ørkenen i Mongolia, ørkener i Chile 

og orientalske ørkener, bl.a. i Australia. Ørkener 
er på fremmars i verden i dag, også pga. 
menneskets aktiviteter. Ørkener omfatter for-
skjellige typer, f.eks. ørkener med lite nedbør, 
kalde ørkener, varme ørkener, vulkanske ørkener 
og saltørkener. Organismene som lever i en 
ørken viser en rekke spesielle tilpasninger til 
ørkenlivet (desert adaptations) da de er 
kontinuerlig utsatt for høy dgtemperatur og 
uttørring. Huden er ofte skallkledt og hygro-
skopisk (absorberer vann fra luften), de har også 
ofte evne til lagre vann, tilpasninger til å løfte 
kroppen opp fra bakken eller ttil å kunne grave 
seg ned i sanden med. De tar også ofte farge 
etter omgivelsene for å unngå predasjon (Se: 
Mimicry). De fleste er inaktive om dagen og 
produserer urin og avføring med et ekstremt lite 
vanninnhold. Forørkning (desertification) er en 
utvidelse av ørkenlandskaper til nye områder. 
Slike prosesser forekommer i randområdene til 
ørkenene, der den årlige gjennomsnittlige nedbør 
er rundt 100 - 300 mm (Se: Arboreous forest). 
 
DESERTED: Øde, forlatt, folketom. 
 
DESERT FOREST: Se: Arboreous forest. 
 
DESERTIFICATION: Ørkendannelse, utvikling av 
ørkener og ørkenbetingelser pga. menneskets 
aktiviteter som avskoging, overintensiv kulti-
vering og overbeiting, ved siden av klimatiske 
forandringer der menneskets aktivteter også 
spiller en rolle.  
 
DESERTOCOLOUS (Eremobiontic): Som lever 
for det meste i åpne, tørre områder eller i 
ørkener. Se: Eremobiontic. 
 
DESERT WIND: Ørkenvind, tørr vind som blåser 
fra et ørkenområde og som er varm om som-
meren og kald om vinteren. 
 
DESICCANT: Tørkemiddel, tørkende agens som 
kan tørke ut noe, f.eks. en hygroskopisk substans 
brukt som tørkemiddel.  
 
DESICCATE: (1) Tørre, tørke, det å fjerne 
fuktigheten fra noe (spesielt i forbindelse med 
preservering) (Se: Exsiccate); (2) Det å mangle 
interesse, lidenskap eller energi. 
 
DESICATED: Uttørret, i tørr tilstand.  
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DESICCATION: Dehydrering, uttørking, tap av 
vann, en tilstand av ekstrem tørrhet, fjerne 
fuktigheten fra; progressiv forandring mot ørken-
lignende forhold og da ofte som resultat av 
klimaforandringer. Uttørring kan også skyldes 
menneskets påvirkning gjennom bl.a. overbeiting 
fra husdyr, avskoging og irrigasjoner, ofte i 
kombinasjon med et synkende grunnvannsnivå 
som medfører at jorden tørker opp og vege-
tasjonsdekket forsvinner. Uttørring av en 
organisme skyldes svette og tap av fuktighet fra 
vevene. Se: Dehydration. 
 
DESICCATION TOLERANCE: Uttørkingstole-
ranse, evnen en organisme har til å motstå eller 
holde ut plutselige tørke-lignende situasjoner 
eller ekstremt tørre værforhold over tid, eller 
kapa-siteten cellenes protoplasma har til å 
tolerere uttørring uten å ta skade. Se: 
Desiccation. 
 
DESIGNATE: (1) Betegne, indikere, spesifisere; 
(2) Karakterisere, bestemme; offisielt gitt en 
spesiell status, eller tillagt et spesifikt navn eller 
kvalitet; (3) Valgt, utpekt, selektert, men ikke 
installert; satt til side. 
 
DESIGNATION: (1) Handlingen å identifisere, 
benevne, utnevne, utpeke; (2) Nominasjon, 
tilsetting, utnevnelse til et embete, post eller 
tjeneste; (3) Et karakteristisk navn, merke eller 
tittel; (4) Innen zoologi, designasjon, Kommi-
sjonens (The International Commission of 
Zoological Nomenclature) eller en forfatters 
stadfestelse (fixation) av den navnbærende typen 
(Se: Type) av et tidligere eller nyetablert nominalt 
takson i en underarts-, arts-, underslekts- eller 
slektsgruppe; (5) Innen botanikk, en generell 
term som angir det navn (eller formel) som et 
takson blir referert til. Den originale designasjon 
(original designition) viser til designasjonen av 
den navnbærende typen av et nominalt takson da 
det ble etablert. Påfølgende designasjoner 
(subsequent designation) er tilsvarende, men 
etter at det nominale takson ble etablert. Se: 
Fixation og Type designation. 
 
DESIGN FLOOD: Innen hydrologi, det høyvann 
eller flom (1 000-års flom) observert eller antatt 
mulig, som legges til grunn for beregninger av 
hydrauliske strukturer eller konstruksjoner i et 
vassdrag for å hindre skader. Design storm, den 

mengde og fordeling av regn over et gitt 
nedbørsområde som benyttes for å beregne 
størrelsen av en maksimal flom. 
 
DESINFECTANT: Se: Biocide. 
 
DESM- (Desmo-): Prefiks som betyr bånd, kjede; 
ufri, i fangenskap. 
 
DESMERGATE: En form av maur som utgjør en 
mellomting mellom en typisk arbeider og soldat. 
 
DESMOSOME (Macula adherans): Desmosom, 
spesiell kontaktsonestruktur som tjener til å feste 
vevscellene (hos dyr) til hverandre; en type 
spesialiserte områder av celleoverflaten som 
tjener som mekanisk feste. Det er den cyto-
plasmiske membranen i desmosomet med 
assosierte intracellulære mikrofilamenter og en 
spesiell intercellulær matriks som inneholder 
glykoprotein, som binder overflaten til de 
nærliggende cellene (eller eventuelle ekstracellu-
lære strukturer). Desmosomene som er runde 
eller ovale (ca. 0,5 µm i diameter), er tilsyne-
latende permanente cellestrukturer og forblir 
muligens intakt også under celledelingen. 
Desmosomer kan klassifiseres etter forskjellige 
systemer, f.eks. etter form eller etter hva 
celleoverflaten bindes til. Primært sammen-
binder desmosomene celler, men de synes også 
å utgjøre det sted hvor cytoskjelettet organiseres 
fra innen cellen og er dermed også viktige i 
bestemmelsen av cellenes form og indre organ-
isering. 
 
DESOLATE: (1) Øde, forlatt, ubebodd sted; (2) 
Det å føle eller vise ensomhet, eller være meget 
ulykkelig.   
 
DESOXY-: Se: Deoxy. 
 
DESQUAMATION: Avstøting av hud (eller ku-
tikel) i større flak. 
 
DESTROY: (1) Rive ned, bryte ned, ødelegge 
tilstanden, strukturen eller den organiske eksi-
stensen av; (2) Tilintetgjøre, slette, utslette, 
fjerne, medføre en slutt på (annihilate, eliminate); 
(3) Slå ned, nedkjempe, beseire, overvinne 
(crush, vanquish); (4) Destruere, legge øde; (5) 
Avlive, drepe, slakte (kill); (6) Forårsake 
emosjonelt trauma, skade. 
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DESTRUCTION: (1) Ødelegging, tilintetgjøring, 
undergang, destruksjon; (2) Abnormaliteter som 
medfører død eller funksjonelt opphør i en 
organisme eller det organ som betraktes. 
 
DESTRUCTIVE ANIMAL: Skadedyr. 
 
DESTRUCTIVE DISTILLATION: Tørrdestillasjon, 
en prosess som omfatter oppvarming av 
komplekse organiske substanser som tre, kull 
eller oljeskifer under fravær av luft slik at de 
dekomponeres og destilleres til utnyttbare 
produkter som koks (coke), trekull (charcoal), 
tretjære (tar) eller gass, viktige kjemiske kilder til 
industrielt fremstilte organiske substanser. 
 
DESUDATION: (1) Innen biologi, svetting, 
(sykelig) voldsom svetting; (2) Innen geologi, den 
erosive prosess av oppbryting av sten og berg-
arter på jordens overflate, gjennom slitasje og 
forvitring av jorden forårsaket av været, ero-
sjoner, vann og is. Omfatter to hovedprosesser: 
Endogene (vulkaner, jordskjelv, platetektonikk) 
og eksogene prosesser (forvitringer, erosjoner, 
transport og masseforflytninger ofte basert på 
gravitasjon). 
 
DESYNAPSIS (Desyndesis): Desynapsis, ad-
skillelsen av de parete kromosomene under 
diploten fasen under den første meiotiske deling. 
Se: Asynapsis og Meiosis. 
 
det. (Determinavit): Forkortelse for: Identifisert, 
bestemt. 
 
DETACH: Løsgjøre, løsrive, skille ut, løsne. 
 
DETAIL: (1) Detalj, individuell del, en liten del 
eller ting av det hele, detaljer betraktet enkeltvis 
eller i relasjon til det hele; noe lite nok til å 
unnslippe tilfeldig observasjon; (2) Spesiell opp-
gave, spesiell del eller part av et arbeid (design, 
håndverk, kunst), eller en avbildning av en slik 
del eller part; (3) Utvelgelse av en person eller 
gruppe for en gitt oppgave, eller selve oppgaven 
som skal utføres.  
 
DETAIN: (1) Forsinke, hefte, forhale (delay, 
retard, withhold); (2) Holde i forvaring, varetekt; 
formynderskap (custody); (3) Holde tilbake, 
spesielt for å kunne fortsette. 

 
DETECT: (1) Oppdage den virkelige, reelle 
karakteren av; (2) Påvise eller fastslå fakta, 
tilstedeværelsen, forekomsten eller eksistensen 
av; (2) Oppdage eller skjelne noe subtilt, nesten 
ikke merkbart, gjemt; (3) Oppspore, trekke ut 
informasjonen fra; (4) Oppdage eller undersøke 
(en forbryelse eller dens gjerningsmenn) . 
 
DETECTOR TUBE: Måletube, f.eks. glasstuber 
som inneholder et eller annet absorberende stoff 
som reagerer med bestemte forurensninger når 
en luftstrøm føres gjennom tuben. Stoffet kan da 
skifte farge og konsentrasjonen kan leses av på 
en skala som er kalibrert for det gitt volum som 
har passert gjennom tuben. 
 
DETER: Skremme, hindre, forhindre; avskrekke 
(noen) fra å gjøre noe gjennom konfrontasjon 
med faren ved konsekvensene.  
 
DETERGENT: Detergent, rensemiddel, vaske-
middel; stoff satt til vann som øker dets rensende 
egenskaper. Syntetiske rengjøringsmidler som 
består av tre hovedkomponenter: (a) En bløtende 
agens som gjør at vann lett kan trenge inn 
(fungerer som en link mellom skitten og vann-
molekylene), (b) ett eller flere tilsetningsmidler 
(fosfat, sulfat, silikat, perborat) for å binde opp de 
«harde» ionene i vannet slik at de blir vann-
løselige (vannet blir alkalisk som er nødvendig for 
å fjerne skitt; detergenter forårsaker at ikke-
polare substanser går i løsning med vann), og (c) 
en rekke forskjellige stoffer for å bleke og 
parfymere, eller som fungerer som enzymer med 
diverse funksjoner. Detergenter er derfor rense-
midler, såpe, vaskemidler eller vaskepulver, som 
fjerner f.eks. fett eller bakterier fra overflater. Selv 
om vann er et sterkt løsningsmiddel for mange 
stoffer, løser det ikke fett eller naturoljer. En 
uheldig egenskap til disse vaskemidlene er at de 
er vanskelig biologisk nedbrytbare, men det 
arbeides med å utvikle stoffer som naturen selv 
kan nedbryte (innen rimelig tid) og som ikke 
inneholder stoffer som etter nedbrytningen gir 
fosfater som kan føre til eutrofiering der de 
tidligere forekom i begrenset mengde.  
 
DETERIORATE: (1) Svekkes, forringes; for-
ringe, ødelegge, gjøre verre; (2) Innen museums-
samlinger, negativ forandring i den fysiske eller 
kjemiske tilstanden til et objekt i magasinene. En 
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slik forringelse eller ødeleggelse kan skyldes 
avvik fra objektets naturlige tilstand som redu-
serer den vitenskapelige, genetiske, takso-
nomiske, historiske eller symbolske verdien til 
objektet, og også eventuelt den økonomiske 
verdien.  
 
DETERMINANT: (1) Determinant, bestemmende; 
(2) Innen genetikk, en eller annen arvefaktor, et 
gen, plasmagen eller funksjonell gen gruppe; (3) 
Innen immunologi, den delen eller regionen av et 
antigenmolekyl som kan kombineres med et 
spesifikt antistoffmolekyl (determinant group); (4) 
Innen matematikk, en avgjørende størrelse. 
 
DETERMINATE GROWTH: Begrenset vekst, 
vekst som opphører ved kjønnsmodningen eller 
på annen måte er begrenset gjennom et individs 
livsløp slik at organismen når en gitt maksimums-
størrelse, hvoretter all størrelsesvekst opphører. 
Se: Indeterminate growth. 
 
DETERMINATE LAYER: Innen ornitologi, arter 
hvor hunnene alltid legger et gitt antall egg. 
 
DETERMINATION: (1) Besluttsomhet, bestemt-
het, fastsettelse; (2) Bestemmelse, avgjørelse, 
prosessen å etablere noe nøyaktig gjennom 
forskning og kalkulering; (3) Innen taksonomi, 
artsidentifisering eller klassifisering av en 
organisme gjennom referanse til eksisterende 
artsnøkler eller klassifikasjoner; (4) Innen evolu-
sjon, det at en spesiell evolusjonær utviklings-
retning følges istedenfor flere andre mulige. 
 
DETERMINAVIT: Se: det. 
 
DETERMINE: (1) Bestemme, fastsette, fastlegge, 
beslutte autoritativt at noe skal skje på en spesiell 
måte (ordain, resolve); (2) Avgjøre, bestemme 
gjennom valg av alternativer eller muligheter; 
bringe til resultat, avslutning (terminate); (3) 
Etablere noe nøyaktig gjennom resonnement, 
forskning eller kalkulasjoner; (4) Innen 
matematikk, spesifisere verdien, posisjonen eller 
formen (av et geometrisk objekt) og på en unik 
måte; (5) Innen biologi, identifisere den takso-
nomiske posisjonen til et dyr eller plante.   
 
DETERMINISTIC: Deterministisk, prebestemt, 
ikke tilfeldig (stokastisk); det at resultater eller 
fenomener er entydig bestemt ut fra nød-

vendighet, dvs. nødvendig påvirkende årsaks-
forhold, naturens lover.  Se: Stochastic. 
 
DETERMINISTIC MODEL (Deterministic 
system): Deterministisk modell, et system der 
ingen tilfeldigheter er involvert i den videre 
utvikling og fremtidige tilstand i systemet. 
Deterministiske modeller vil alltid gi det samme 
resultat ut fra et gitt utgangspunkt og sett av 
betingelser. Parameterne er konstanter, ikke 
tilfeldig variable slik at i en deterministisk 
prosess, tidsserie eller andre tallsekvenser, kan 
de fremtidige verdiene forutsis med sikkerhet. 
 
DETERRENT: Avskrekkende, avskrekkende 
middel, noe som forhindrer eller avskrekker noen 
fra å gjøre noe.   
 
DETOXIFICATION (Detoxication): Avgiftning, 
prosessen å gjøre skadelige stoffer ufarlige 
gjennom å omforme dem til mindre farlige stoffer. 
Kroppens lever har en viktig funksjon i en slik 
prosess. Prosessen kan også dreie seg om å 
ufarliggjøre giftige substanser (f.eks. tung-
metaller, cyanider og pesticider) fra avløpsvann, 
eller det å gjøre farlige stoffer mindre skadelige 
eller mer hensiktsmessige for deponering.  
 
DETRIMENTAL: (1) Skadelig, ugunstig, ufordel-
aktig; (2) Innen genetikk, enhver mutasjon som 
senker et individs levedyktighet (viability). 
(Flertallet av de spontane eller indiserte 
mutasjonene som produserer synlige effekter, er 
ufordelaktige.) Se: Lethal. 
 
DETRIOPHAGOUS (Detritivorous): Som eter 
detritus. Se: Detritus.  
 
DETRITAL PATHWAY (Detritus food chain): 
Næringskjede basert på detritus hvor primær-
produsentene (de grønne plantene) ikke etes av 
planteeterne, men isteden danner detritus som 
etes av detritus etere (Se: Detrivore) og som 
igjen kan nyttes av rovdyrene (Se: Carnivore). 
Se: Detritus. 
 
DETRITIVORE (Detritus feeder): Detritivor, 
åtselseter, organismer som lever og eter på dyre-
rester eller annet fragmentert, partikulært 
organisk materiale i et økosystem, såkalt detritus 
(Se: Detritus). Detritus kan være jordpartikler 
hvor det uorganiske blir utskilt under etingen, 
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mens innholdet av organisk materiale og 
mikroorganismer blir fordøyd. Detrivorer kan 
omfatte større åtselsetere eller mindre dyr som 
meitemarker og enkelte insekter. Se: Consumer, 
Decomposer, Feeding relationships, Food chain 
og Saprotroph. 
 
DETRITUS: Detritus, forvitringsmateriale, mater-
iale produsert gjennom dekomposisjon av døde 
organismer; akkumulert organisk materiale, avfall 
(Se: Debris), åtsel og annet materiale fra døde 
organismer i varierende grad av nedbrytning. 
Nedbrytningsproduktene fra dekomposisjonen av 
dette plante- og dyrematerialet, kan enten sveve 
rundt i sjø- eller ferskvann for til slutt avsettes 
som gytje på bunnen, eller havne i jorden. 
Detritus kan også inneholde finfordelt uorganisk 
materiale eller fragmentert berg pga. opp-
smuldringer og transport fra dets opphavssted 
(Se: Regolith). Detritus er maten til detritivorene 
som igjen kan etes av rovdyr i en detritus-
detritivor-rovdyr næringskjede. Se: Decompo-
sition, Detrivore og Seston. 
 
DETRITUS ALLERGENS: Allergi forårsaket av 
allergener som kan finnes i avfall (bl.a. etter 
insekter). Se: Allergen. 
 
DETRITUS FOOD CHAIN: Se: Detrital pathway. 
 
DETRORSE: Rettet nedover. Se: Antrorse og 
Retrorse. 
 
DEUTERIUM (D, 2H): Deuterium, tungt hydrogen, 
stabil isotop av hydrogen som har én proton og 
én nøytron i kjernen og dermed to ganger 
massen av vanlig hydrogen. Deuterium benyttes 
mye som prosjektil ved kjernebombarderings 
eksperimenter. Se: Deuteron, 1H, Heavy water og 
Hydrogen. 
 
DEUTERON: Deuteron, atomkjernen av deuter-
ium som betraktes som en subatomisk partikkel 
med positiv ladning. Se: Deuterium. 
 
DEUTEROSTOME: (1) Innen embryologi, 
deuterostom, «andre munn», munn som utvikles 
separat fra blastoporen; (2) Innen taksonomi, 
deuterostom, et medlem av rekkene Chordata, 
Hemichordata, Echinodermata eller Chaetonatha 
der den første åpningen (blastoporen) blir til 
anus, kløvningen er radial og hvor mesodermen 

og endodermen utvikles fra utposinger fra den 
primitive tarmen (de fleste coelomate inverte-
brater, er protostom («første munn», dvs. 
munnen utvikles fra den første åpningen, 
blastoporen) (Se: Protostome); (3) Tett region i 
cytoplasmaet som kan fungere som et 
organiserende senter for mikrotubeorganiser-
ingen og dannelsen de novo av basal kropper. 
 
DEUTEROTOKY: Deuterotoki, partenogenese 
der både hanner og hunner produseres fra 
ubefruktede egg; partenogenetisk reproduksjon 
der avkommet av begge kjønn produseres av 
hunnlige gameter.  Se: Amphitoky, Arrhenotoky 
og Thelyotoky. 
 
DEUTO- (Deutero-): Prefiks som betyr andre, i 
annen rekke. 
 
DEUTOGYNE: Hunn er morfologisk forskjellig fra 
den normale hunnen innen en art og som ikke 
har noen hannlig motstykke. Se: Primogyne og 
Protogyne. 
 
DEUTOPLASM: Deutoplasma, celleprodukter 
som lagres i cytoplasmaet som lipid dråper, 
plommelegemer, pigment eller sekresjonskorn 
(inklusjoner, paraplasma). Se: Paraplasm. 
 
DEVELOP: (1) Utvikle, utvikle seg, bringe latente 
muligheter i oppfyllelse; (2) Utfolde, utvide, 
vokse, ekspandere; forstørre gjennom vekst, 
fremme veksten av; (3) Raffinere, forbedre 
kvaliteten av; (4) Øke kompleksiteten, detaljene; 
(5) Gjøre synlig, mer åpenbar, tydelig; (6) 
Behandle noe med en viss agens for å oppnå en 
ønsket farge; (7) Utsette eksponert materiale 
(film) for visse kjemikalier for å fremkalle et synlig 
bilde; (8) Folde ut, erhverve gradvis, bringe 
gradvis i eksistens gjennom en suksesjon av 
tilstander (forandringer) der hver er forløperen for 
den neste; (9) Gjøre tilgjengelig eller brukbar; 
(10) Fremsette eller forklare i detalj; (11) 
Utarbeide eller utvikle mulighetene til; (12) Innen 
biologi, forårsake vekst og utvikling langs det 
som er naturlig for organismen under behandling 
(Se: Development).  
 
DEVELOPMENT: (1) Prosessen å utvikle eller 
være utviklet; (2) Landområde gjort tilgjengelig 
eller utnyttbart; areal utbygd (med boliger) av 
samme entrepenør, oppdragstaker;  (3) Signi-
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fikant hendelse, begivenhet eller forandring; nytt 
spesifisert trinn i en varierende rekke, situasjon; 
(4) Teknologisk utvikling; ny  idé eller nytt foredlet 
produkt; (5); Behandling av fotografisk film med 
kjemikalier for å fremkalle (gjøre synlig) et bilde; 
(6) Innen biologi, regulert eller ordnet sekvens av 
progressive forandringer som resulterer i økt 
kompleksitet i et biologisk system. Med andre 
ord, vekst og utvikling (ontogeni) der organismer 
omformes fra én celle til en flercellet organisme 
gjennom cellekløvninger i zygoten som danner 
en ball av celler, gastrulasjonen der cellene 
arrangeres i tre kim lag og organogenesen der 
cellene differensieres til organer; den regulerte 
vekst- og differensieringsprosess i en organisme 
som skyldes interaksjonen mellom genomet, 
cytoplasmaet (indre cellulære miljø) og omgiv-
elsene slik at det skjer både en celle-, vev- og 
organdifferensiering, dvs. histogenese og or-
ganogenese. Utviklingen omfatter en program-
mert sekvens av fenotypiske forandringer (som 
vanligvis er irreversible) der det totale resultat 
utgjør individets livssyklus. Utviklingen omfatter 
fire hovedprosesser: (a) Genetisk forøkelse 
(genetisk replikasjon gjennom mitose), (b) vekst 
(økning i masse gjennom cellulær assimilasjon), 
(c) cellulær differensiering (genetisk like celler 
differensieres i struktur og/eller funksjon slik at 
det dannes morfologisk og fysiologisk forskjellige 
cellelinjer), og (d) vevs- eller organdannelse 
(differensierte celler aggregerer og danner vev 
med lik funksjon som danner organer). Mange av 
detaljene i denne prosessen er fortsatt lite 
forstått. Bortsett fra gametene (kjønnscellene) 
inneholder hver celle i en organisme samme 
genetiske kode (Se: Genetic code). Forskjellen i 
utviklingen av cellene skyldes derfor ikke hvilke 
gener cellen inneholder, men hvilke gener som 
uttrykkes. Med andre ord, utviklingen er et 
spørsmål om kontroll, dvs. hvilke gener som slås 
av og på og når det skjer i løpet av individets 
utvikling. Se: Ontogeny. 
 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY: Utviklingsbiologi, 
det vitenskapelige studiet av prosessene som 
medfører at organismer vokser og utvikler seg fra 
én celle til kjønnsmodne flercellede individer. 
Moderne utviklingsbiologi studerer den genetiske 
kontrollen av celleveksten, differensieringen og 
morfogenesen som gir opphaver til vev og 
organer, organismenes anatomi og morfologi. 
 

DEVELOPMENTAL CANALIZATION: Utviklings-
messig kanalisering, fenomenet eller tendensen 
til at en spesifikk genotype følger det samme 
utviklingsforløp under variable betingelser (i miljø 
eller genetiske forhold); den naturlige seleksjon 
har vist seg gjennom evolusjonen, å ha gitt 
biologisk stabile og robuste utviklingsretninger. 
Selvregulerende, epigenetiske prosesser under 
utviklingen, er antagelig den viktigste utviklings-
messige kanalisering med sin motstand mot 
påvirkningen fra miljømessige og genetiske 
forstyrrelser. Utviklingsmessig kanalisering kan 
omfatte både den aktuelle motstanden mot 
forstyrrelser og den evolusjonære akkumulering 
av alleler som styrer motstanden gjennom sine 
effekter. Canalization, kanalisering, et mål på 
evnen en populasjon har til å danne samme 
fenotype uansett variasjon i miljøet eller geno-
typen. Se: Epigenetic, Genotype og Phenotype. 
 
DEVELOPMENT CONSTRAIN: Utviklingsmes-
sig motstand, faktorer som begrenser eller kanali-
serer virkningen av den naturlige seleksjonen, 
dvs. den nødvendige interaksjonen mellom for-
skjellige typer vev som kanaliserer eller forhindrer 
evolusjonære forandringer basert på begrens-
ninger pålagt det biologiske systemet gjennom 
epigenetiske interaksjoner. Denne motstanden 
kan gjennom organismenes fitness, begrense 
eller forandre den evolusjonære retningen. Se: 
Developmental canalization, Epigenetic og 
Fitness. 
 
DEVELOPMENTAL CYCLE: Utviklingsmessig 
syklus, de komplekse fenotypiske forandringer i 
én celle eller i en flercellet organisme gjennom 
utviklingen. Den organiske utviklingen skjer alltid i 
en bestemt kronologisk rekkefølge inni cellen 
og/eller innen de spesifikke cellene som til-
sammen utgjør en flercellet organisme. Se: 
Dvelopment. 
 
DEVELOPMENTAL FLEXIBILITY: Se: Flexibility. 
 
DEVELOPMENTAL GENETICS: Innen genetikk, 
den delen av genetikken som primært er opptatt 
av spørsmålene som omhandler måten genene 
kontrollerer veksten og utviklingen av en 
organisme på gjennom hele organismens 
livssyklus; genene koder for proteiner og 
proteinene bygger kroppen. Se: Development og 
Phenogenetics. 
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DEVELOPMENTAL GENOME REARRANGE-
MENT: Rearrangeringen eller elimineringen av 
DNA sekvenser i noen eller alle somatiske 
cellekjerner under visse stadier i utviklingen. For 
eksempel gjennomløper immunglobuliner hos 
pattedyr forandringer i B-lymfocyttene, der 
enkelte sekvenser kan forsvinne og andre som 
tidligere har vært forent, adskilles. 
 
DEVELOPMENTAL HOMEOSTASIS: Se: Hom-
eostasis. 
 
DEVELOPMENTAL INSTABILITY (DI): Utvik-
lingsmessig instabilitet, organismens manglende 
evne til å produsere en spesifikk fenotype under 
et gitt sett av miljøfaktorer, dvs. genotypiske 
variasjoner oppstår da organismen ikke har 
maktet og buffre seg selv mot epigenetiske 
forstyrrelser under utviklingen. Det kan f.eks. 
skyldes feil i visse biokjemiske trinn i selve 
utviklingsprosessen. Se: Dvelopment, Epigenetic 
og Phenotypic plasticity. 
 
DEVELOPMENTAL NOISE: Utviklingsmessig 
støy, enhver ukontrollerbar variasjon i fenotypen 
som skyldes utviklingsmessige tilfeldigheter; en 
fenotype som varierer mellom to individer selv 
om begge genotypene og miljøfaktorene er lik for 
dem begge. Årsaken kan f.eks. ligge i tilfeldige 
(stokastiske) gen uttrykninger. Se: Development. 
 
DEVELOPMENTAL PLASTICITY: Utviklings-
messig plastisitet, kapasiteten for utviklings-
messig variasjon som resultat av påvirkningen på 
genotypen fra omgivelsene gjennom alle vekst-
fasene. Se: Development. 
 
DEVELOPMENTAL STABILITY: Utviklings-
messig stabilitet, forholdet når en organisme har 
maktet og buffre seg selv mot epigenetiske 
forstyrrelser og dermed oppnådd sin utviklings-
messig programmerte fenotype. Har organismen 
ikke lyktes med og buffre slike forstyrrelser, kan 
organsimen vise utviklingsmessig ustabilitet.  Se: 
Developmental instability og Development. 
 
DEVIANCE (Deviancy): (1) Avvikelse, avvik fra 
det vanlige, normale eller aksepterte standarder 
(spesielt i sosial sammenheng) (Se: Aberrance); 
(2) Innen statistikk, et mål på grad av samsvar 
mellom en statistisk model og en mer komplett 
modell. Se: Deviant. 

DEVIANT: Atypisk, unormal, uregelmessig, ab-
norm; raring, gærning, pervers, sprø, noen hvis 
adferd (eller tro) er forskjellig fra hva folk normalt 
betrakter som akseptabelt. Se: Deviance. 
 
DEVIANT INDEX: Mål på den utstrekning et 
individ avviker fra populasjonens norm. Se: 
Deviant. 
 
DEVIATE: Avvikelse; ethvert dyr som skiller seg 
fra de korresponderende utviklingsstadiene av 
andre av samme art.  
 
DEVIATION: (1) Avvik, deviasjon, variasjon; 
avvik fra en regel eller en normalverdi, gjennom-
snittsverdi eller forventet verdi; (2) Innen 
statistikk, forskjellen mellom den observerte og 
den virkelige verdien. Den virkelige verdien må 
ofte erstattes av det nærmeste gjennomsnitts-
avvik (gjennomsnittet av alle observasjonene når 
alle er gitt et positivt fortegn). (Standard devi-
ation, standardavviket, kvadratroten av gjennom-
snittet av kvadratene av avviket av alle observa-
sjonene); (3) Innen genetikk, en mutasjonsstyrt 
forandring av en utviklingsprosess i en alternativ 
retning, der effekten er større desto tidligere 
forandringen finner sted. 
 
DEVIATION RULE: Innen systematikk, regelen 
som sier at når en art deler seg i to arter så vil 
den ene arten avvike sterkere enn den andre fra 
den felles stamarten (eller fra de opprinnelige 
felles karakterer). Rent metodologisk regnes 
begge datterartene å være forskjellige fra 
stamarten. Se: Cladistic species concept. 
 
DEVIDE: Foreldet form for «divide».  
 
DEVOID: Fri for, blottet for, tom, komplett 
manglende (destitute, empty), uten den vanlige, 
typiske eller forventede egenskap eller kjenne-
tegn (attribute).  
 
DEVOLUTION: Tilbakedannelse, degenerasjon. 
 
DEVONIAN (Devonian period): Devon, geo-
logisk tidsperiode innen Paleozoikum (Paleozoic 
Era) som varte fra slutten av Silur (ca. 417 
millioner år siden) til begynnelsen av Karbon (ca. 
354 millioner år siden).  Perioden er oppkalt etter 
Devon i England der bergarter fra denne 
perioden først ble studert. I Devon tiden utviklet 
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de første landdyrene seg, bl.a. ble terrestriske 
landartropoder vanlige, firelemmede vertebrater 
(tetrapoder) ble tilpasset å gå på land, 
diversiteten av fisk økte markant noe som 
medførte at en har kalt perioden «fiskenes 
tidsalder». Dessuten vaskulære planter spredte 
seg på tørt land og skapte skoger som dekket 
hele kontinenter. Ved slutten av perioden dukket 
også de første frøplantene opp. Se: Geological 
time scale. 
 
DE VRESIANISM (Mutationism): Hypotesen at 
evolusjonen generelt og artsdannelsen spesielt 
er et resultat av plutselige og drastiske for-
andringer basert på mutasjoner. 
 
DEW: Dugg, dogg, fuktighet avsatt (kondensert) i 
form av vanndråper på objekter nær bakken når 
duggpunktet er nådd. Dugg dannes når den 
langbølgede strålingen fra bakken og særlig om 
natten, har medført et tilstrekkelig varmetap og 
avkjøling av de nedre deler av jordens 
atmosfære, til under duggpunktet slik at fuktig-
heten kondenseres. For å få duggdannelse 
kreves rolig luft (< 0,5 m sek), høy fuktighet og 
god utstråling fra bakken, dvs. skyfritt, stille vær 
og nattekaldt som det er spesielt vår og høst. Se: 
Condensation og Dew point. 
 
DEW ITCH: Se: Ground itch. 
 
DEW POINT: Duggpunkt, temperaturen da vann-
damp går over til væskefase; den temperatur luft 
må nedkjøles til for at luften ved et gitt trykk og 
vanndampinnhold skal nå sin metningsgrad. 
Luften er da mettet med vanndamp så en videre 
avkjøling medfører kondensering av vanndråper 
på en fast overflate hvis de atmosfæriske 
betingelsene er til stede. Duggpunktet er den 
høyeste temperatur en vannoverflate kan ha for 
at dugg fortsatt kan være kondensert på 
overflaten fra en fuktig atmosfære. Se: Dew. 
 
DEXIOTROPIC: En spiral som snur seg mot 
høyre. 
 
DEXTRAL: Høyrevendt, høyredreid, høyrehendt 
(Se: Sinistral). Dextrocardia, det å ha hjertet på 
høyre side av kroppen. Dextrorotatory, det å 
rotere et plan polarisert lys etter klokken (Se: 
Levorotory).  
 

DEXTRON: Det som gjelder høyre side av 
kroppen. 
 
DEXTRORSE: En organisme som er spiralsnodd 
mot høyre. Se: Sinistrorse. 
 
DEXTROSE: Druesukker, høyredreid form av 
glukose, et karbohydrat med formel C6H12O6.  Se: 
Glucose. 
 
DEXTROVERSION: Å vende mot høyre. 
 
d.f.: Se: Degrees of freedom. 
 
dg: Forkortelse for: Decigram. 
 
DH: Se: Delayed hypersensitivity. 
 
DHF: Se: Dengue. 
 
DI: Se: Developmental instability. 
 
DI-: Prefiks som betyr to, to ganger, dobbelt; 
adskilt. 
 
DIA-: Prefiks som betyr over, gjennom. 
 
DIABATIC (Non-adiabatic): Diabatisk, termo-
dynamisk forandring i tilstanden til et system der 
systemet utveksler energi med omgivelsene pga. 
temperaturforskjellen mellom dem, som f.eks. en 
prosess der en gass- eller luftmengde opptar 
eller mister varme pga. ytre kilder. Se: Adiabatic. 
 
DIABETES: Diabetes, sukkersyke (diabetes 
mellitus); en feil i de såkalte Langerhanske øyer 
(Islets of Langerhans) i bukspyttkjertelen. Feilen 
medfører at det ikke produseres nok av hormonet 
insulin, slik at sukkermetabolismen forstyrres. 
Blodsukkernivået overstiger 126 mg/dL som igjen 
medfører at transporten av glykose til cellene 
svekkes og blir ustabil. Sykdommen kan 
behandles gjennom et strengt kostholdsregime 
og inntak av insulin. 
 
 
DIACHRONOUS: Som tilhører forskjellige geo-
logiske tidsperioder. 
 
DIACMIC: Diakmisk, det å ha to populasjons-
maksima (i antall, abundans) i samme vekst-
sesong, dvs. to topper per år (i antall som man 
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finner bl.a. hos vannlopper). Se: Monacmic og 
Polyacmic. 
 
DIACRITIC MARKS: Innen nomenklatur, reglene 
med henvisning til Koden (Se: Code), som sier at 
apostrof (’) eller trema, to prikker over en bokstav 
(¨), ikke skal benyttes i taksonomiske navn og 
derfor skal fjernes fra slike navn hvis de ble 
benyttet ved den opprinnelige publisering (unn-
tak kan forekomme). 
 
DIACTINAL: Det som er spisset i begge ender.   
 
DIADROMOUS: Som (fisk) regulært migrerer 
mellom ferksvann og sjøvann. Se: Amphi-
dromous, Anadromous, Catadromous og Pota-
modromous. 
 
DIAGENESIS: Innen geologi, diagenese, den 
kjemiske og fysiske forandring i et avsatt 
sediment under dets omforming til en bergart. To 
former forekommer: (a) Sedimentær diagenese, 
alle kjemiske, fysiske og biologiske prosesser 
(forandringer, modifiseringer, transformeringer) 
som et sediment, dets mineraler og fossiler, 
gjennomløper under sammenpressing, herding, 
erosjon og kjemisk påvirkning (unntatt forvitring) 
etter den opprinnelige deponering av materialet. 
Sand vil under denne prosessen gå over til 
sandsten, leire til leirskifer og kalkslam til 
kalksten, og (b) mineralsk diagenese, meta-
morfose, rekombinasjonen eller rearrangeringen 
av mineraler eller geologisk tekstur i tidligere 
eksisterende berg (protoliths) uten at forløperen 
smelter til magma. En slik forandring skyldes 
primært varme, trykk og påvirkningen av kjemisk 
aktive stoffer. Metamorfosen medfører at en 
bergart kan omformes til en annen bergart. 
 
DIAGEOTROPISM: Diageotropisme, orientering 
vinkelrett på gravitasjonsretningen. Hos planter 
vanligvis noe som fører til en vekst parallell med 
jordoverflaten. Se: Diaheliotropism og Tropism. 
 
DIAGNOSE: (1) Analysere naturen eller årsaken 
til et eller annet problem; (2) Identifisere eller 
adskille ved hjelp av en diagnose (Se: Diag-
nosis); (3) Diagnosere, diagnostisere, stille diag-
nose, identifisere om en person (pasient) har en 
spesiell sykdom eller helsetilstand gjennom å 
undersøke og vurdere symptomer.  
 

DIAGNOSIS: (1) Innen medisin, diagnose, 
bestemmelsen av  naturen eller årsaken til en 
viss sykdom; identifisere og bestemme sykdoms-
årsaken eller sykdomsagensen ut fra observer-
bare symptomer, eller prosessen som leder til en 
slik bestemmelse; (2) Innen bakteriologisk og 
botanisk nomenklatur, liste over karakterene som 
adskiller en (patogen) art fra andre taksa (sine 
nærmeste slektninger); (3) Innen zoologisk 
nomenklatur, en kort, formell uttalelse om de 
viktigste karakterer eller karaktertrekk (Se: 
Diagnostic character) som tilsammen skiller et 
takson fra relaterte taksa som det kan forveksles 
med (differential diagnosis). Se: Delimination, 
Description og Emended diagnosis. 
 
DIAGNOSTIC: Diagnostisk, det som unikt karak-
teriserer et takson. Se: Diagnostic character. 
 
DIAGNOSTIC CHARACTER (Key character): 
(1) Diagnostisk karakter, nøkkelkarakter, enhver 
karakter som alene (eller de viktigste karakterene 
eller karakteruttrykk) kan skille direkte et takson 
fra et annet takson, eller andre like og relaterte 
taksa; (2) Spesifikk karakteristikk eller symptom 
som har betydning for en diagnose. Se: Diag-
nosis og Auxiliary character.  
 
DIAGNOSTIC KEY: Se: Dichotomous key. 
 
DIAGYNIC: Gener lokalisert i X kromosomet (X-
koplete gener) som overføres fra mor til sønn i 
tilfelle hunnlig heterogami. Diagynisk triploidi 
dominerer hos fostere. (Diandri omfatter ca. 50-
60 % av de tidlige triploide spontane abortene). 
Se: Diandric og Heterogamy. 
 
DIAHELIOTROPISM (Diaphototaxis, Diaphoto-
tropism): Diaheliotropisme, orienterende res-
pons av en del eller hele planten som medfører 
vekst vinkelrett på retningen til det innstrålende 
lys. Se: Diageotropism og Tropism.  
 
DIAKINESIS: Diakinese, femte og siste stadium i 
meiosens første celledeling (profasen) da de fire 
kromatidene er sterkest kondensert og arrang-
erer seg rundt cellens ekvator samtidig som de 
festes til spindelen. Diakinese etterfølges av 
diploten da adskillelsen av de homologe 
kromosomene er komplett og overkrysningene 
har skjedd.  (Diploten er stadiet i profasen under 
meiosens første deling etter pachyten, da 
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kromatid-parene som kommer fra de homologe 
kromosomene, adskilles bortsett fra i chiasma.) 
Diakinesen markerer overgangen mellom 
profasen og metafasen. Se: Chiasma, Crossing-
over og Meiosis. 
 
DIALECT: Dialekt, forskjeller i lydytringer mellom 
populasjoner av samme art; geografisk lokal 
lydytring (eller annen adferd) med tanke på den 
sosiale kommunikasjon mellom organismer. En 
kan skille mellom lokale og regionale dialekter 
avhengig av den utbredelse dialekten har. 
Dialekter er mest kjent hos sangfuglene, men 
også ikke-vokale dialekter er kjent (f.eks. 
gjennom tromming, klapping eller kjemiske 
stoffer). Noen dialekter er arvet, noen læres. 
 
DIALECTIC: (1) Dialektikk, resonnering gjennom 
diskusjon, dialog (samtale for å utveksle ideer og 
meninger), metode for å finne sannhet; en 
utviklings- eller forandringsprosess gjennom 
eksponering av falske meninger for å finne 
sannheten eller evige sannheter; (2) Intellektuell 
utveksling av ideer; (3) Systematisk reson-
nement, tankegang; forklaring eller argument 
som sammenstiller motsatte eller selvmotsigende 
ideer for å løse deres iboende konflikt (Se: 
Antithesis, Synthesis og Thesis). 
 
DIALLEL CROSS: Innen genetikk, paringsystem 
benyttet av genetikere innen avl av dyr (og 
planter), for å undersøke den genetiske bak-
grunnen for kvantitative egenskaper og karak-
terer. Ved maksimal diallel krysning, foretas alle 
mulige krysninger mellom foreldre, individer, 
kloner eller homozygote linjer, for å produsere 
hybrider med alle mulige kombinasjoner.   
 
DIALLELIC: Diallelisk, to alleler; et gen, gen 
locus eller gen markør med to alleler. Se: Mono-
allelic. 
 
DIALYSIS: Dialyse, adskillelse av oppløste, 
mindre krystalloide molekyler med lav molekyl-
vekt fra større kolloidale makromolekyler ved 
hjelp av en semipermeabel membran som kun 
tillater de mindre molekylene og passere. Celle-
membranene hos levende organismer er delvis 
permeabele, så en dialyse forekommer f.eks. 
naturlig i nyrene for utskillelse av nitrogenholdige 
avfallsstoffer. 
 

DIAMOND: Diamant, det hardeste (kjente) 
mineral (10 på Mohs skala, en skala for å måle 
materialers hardhet eller ripefasthet). Diamant er 
en allotrop form av rent karbon som er 
krystallisert under sterkt trykk og benyttes til 
smykkestener og i industrien ut fra sin ekstreme 
hardhet. Industrielle diamanter produseres 
syntetisk. De første diamantene ble funnet i India 
ca. 300 år f.Kr. Siden er det funnet diamanter 
mange steder i verden, som i Brasil, Russland og 
Afrika. Diamanter er sjeldne og det er vanskelig å 
finne større diamanter. Av f.eks. 250 tonn malm 
blir det bare én karat av grov og ujevn diamant 
tilbake, og av dette kan ofte bare 20 % benyttes 
til smykkediamanter. Diamantens verdi er 
bestemmes av fargen, vekten, klarheten og 
slipingen. Karat er vektenheten på diamant, én 
karat tilsvarer 0,2 gram. Karat er videre inndelt i 
punkter og det er 100 punkter i én karat (en 45 
punkters diamant veier 0,45 Karat). En 
fargegradering av stenen viser hvor mye stenen 
avviker fra det hvitest mulige, det fargeløse. 
Totalt fargeløse, is-hvite diamanter (rivers) er 
svært sjeldne og derfor mest verdifulle. Dia-
manter forekommer i alle fargenyanser, gul, 
kanari, rosa, rød, grønn, blå og brun. Tydelige og 
klare farger kalles fantasifarger. Disse vedsettes 
spesielt pga. sin vakre farge (Hope diamanten er 
blå, Tiffany diamanten, kanari farget). Klarheten 
bestemmes av stenens innvendige inneslutninger 
(fødselsmerker) og uregelmessigheter i over-
flaten, deres antall, størrelse, plassering og farge 
vurderes nøye når klarheten skal bestemmes. 
Desto færre og mindre inneslutninger, jo mer 
verdifull er diamanten. Når et trenet øye i godt lys 
under 10 x forstørrelse ikke kan se inne-
slutninger, sies diamanten å være luperen. 
Diamantens skjønnhet beror på dens evne til å 
reflektere lys. Når den slipes riktig, dvs. at lyset 
slippes inn fra toppen og blir kastet tilbake fra bak 
fasettene, vil diamanten stråle i alle regnbuens 
farger. Diamanter slipes etter en matematisk 
formel som gir en ferdig diamant 57 såkalte 
fasetter (flater). Brilliant er den mest vanlige 
diamantslipeformen, andre former er dråpe, 
smaragdslip, navette og baquette.  
 
DIANDRIC: (1) Innen genetikk, gener som er 
lokalisert i X kromosomet (X-koplete gener) som 
overføres fra far til datter i tilfelle av hannlig 
heterogami; (2) Protogyne arter med både 
juvenile hunner og primære hanner og der en 
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viss prosent av hunnene skifter kjønn til hanner, 
kalles diandriske. Det forekommer to forskjellige 
typer hanner, en stor, fargerik, aggressiv terminal 
fase og en mindre, relativt ikke-aggressiv primær 
fase, der førstnevnte har prioritet for mat og 
gytende hunner. Se: Diagynic. 
 
DIAPAUSE: Diapause, dvaletilstand, midlertidig 
hvilefase (dormancy); forlenget eller utsatt 
utvikling og vekst karakterisert med sterkt 
redusert metabolisme. Diapause er vanligvis 
assosiert med sesongmessige forandringer 
(hibernering, aestivering) og reguleres via en 
indre rytme som gjør at dyr kan overleve 
ugunstige betingelser og avkommet fødes under 
mer optimale betingelser. Forskjelleige insekter 
kan ha diapuse både som egg, larve, puppe eller 
voksen. En diapause kan vare over flere år. Se: 
Aestivation og Hibernation. 
 
DIAPHANOUS: Som er lys, gjennomsiktig, som 
viser lys gjennom sin substans; delikat. 
 
DIAPHOTOTAXIS: Se: Diaheliotropism.  
 
DIAPHOTOTROPISM: Se: Diaheliotropism.   
 
DIAPHRAGM: (1) Tynn hinne, skillevegg, mem-
bran; (2) Pessar; (3) Hos pattedyr, mellomgulv, 
diafragma, spesialisert muskelvev (septum) som 
adskiller brysthulen med lungene fra bukhulen 
med tarmene. Diafragma kontrakterers, løftes 
opp i brystregionen når en puster inn (inspirerer) 
og avslappes, avflates, når en puster ut 
(ekspirerer). Kontraksjonen medfører økt bryst-
volum noe som medfører at lungene utvides; 
denne trykkforandringen i lungene resulterer i 
pusting; (4) Innen fysikk, ugjennomsiktig skjerm 
som har en sentral sirkel-formet åpning (apertur) 
som befinner seg i normalaksen i et optisk 
system. Aperturen kontrollerer mengden lys som 
slipper inn i systemet. 
 
DIARRHOEA (Diarrhea): Diaré, magesjuke, 
flytende avføring, et symptom på mange typer av 
sykdommer, f.eks. matforgiftninger. Alvorlig diaré 
kan lede til uttørring og tap av elektrolytter i 
kroppen. En rehydrering omfatter tilførsel av Na+, 
CL-, K+, HCO-, Ca²+ og glukose. 
 
DIARRHOEAL DISEASES: Diaréer, matfor-
giftninger, sykdommer som også kan forårsakes 

av virus, bakterier, rundmarker, digene ikter og 
bendelmark. Bakterier som gir diaréer omfatter: 
Staphylococcus, Clostridium perfringens, C. 
botulinum, C. difficile, Escheria coli, Shigella 
dysenteriae (dysenteri, shigellose) Salmonella 
spp. (salmonellose, særlig aktuelle ved 
tarminfeksjoner, oftest godartet sykdom), Bacillus 
cereus, Yersinia enterocolitica, Campylobacter 
jejuni, Vibrio cholerae og V. parahaemolyticus. 
Virus omfatter f.eks. arter av Rotavirus og 
Denovirus. Protozoer omfatter f.eks. Gardia 
lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, 
Balantidium coli og koksidier. 
 
DIARTHROSIS: Ledd som tillater fri bevegelse. 
 
DIASPORE (Propagule): Diaspore, enhver frukt, 
spore, frø eller annen struktur (produsert seksuelt 
eller aseksuelt), som fungerer i spredning av en 
plante og gir opphav til et nytt individ. Se: 
Migrule. 
 
DIASTEM: (1) Diastem, ethvert brudd i en 
sekvens; (2) Diastema, enten: (a) Det naturlig 
forekommende mellomrommet mellom spesielt 
hoggtannen og den første jekselen hos 
gressetere (Se: Incisor og Molar), eller (b) gapet i 
en fossilrekke som skyldes en periode da ingen 
deponering av fossiler fant sted.  
 
DIASTOLE: Diastole, utvidelse av hjertet, fasen i 
hjertet som forekommer mellom to sammen-
trekninger når hjertemuskelen er avslappet og 
ventrikkelen igjen fylles med blod. Det endelige 
hvilestadiet i en diastole kalles diastase (dia-
stasis). Se: Systole.  
 
DIASTOLIC BLOOD PRESSURE: Diastolisk 
blodtrykk, laveste blodtrykk når hjertet slapper av 
mellom hjerteslagene (laveste tall ved blodtrykks-
målinger). Se: Blood pressure og Systolic blood 
pressure.  
 
DIASTROPHISM: Diastrofisme, deformasjonen 
av jordskorpen; de enorme foldingene som har 
skapt bl.a. verdens fjellkjeder og havbassenger. 
 
DIATOM: Diatomé, kiselalge, en klasse av 
mikroskopiske alger som lever i marine miljøer, 
innsjøer og fuktige miljøer på land. Diatomene er 
en hovedkomponent i planteplanktonet i havet og 
derfor en betydningsfull matkilde for akvatiske 
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dyr; sammen med blågrønnbakterier også for 
bl.a. flamingoer. Enkelte arter lever også 
fastsittende (epifyttisk) på diverse substrater. 
Kiselalger kan sekrere kisel (eldre navn for 
grunnstoffet silisium) og bidrar derfor til de 
sedimentære avsetningene i havet (diatomitt, 
kiselgur). Rundt 700 arter lever i norske farvann, 
muligens opptil 200 000 på verdensbas. Kisel-
algene formerer seg ukjønnet ved langsgående 
deling og på en måte som medfører stadig 
mindre individer, men når cellestørrelsen blir 
rundt 35 % av maksimumsstørrelsen, overtar 
kjønnet formering og gjenoppretter full størrelse. 
Se: Plankton. 
 
DIATHESIS: (1) Innen medisin, diatese, syk-
domsanlegg, predisposisjon mot en spesiell 
tilstand, spesielt en unormal tilstand (medisinsk 
tilstand); (2) Innen linguistikk, syntaksisk 
mønster, hvordan ord settes sammen til større 
enheter, setninger og fraser. (Syntaks er læren 
om hvorledes setninger er bygd opp, forholdet 
mellom setningsledd og setninger.)  
 
DIATROPISM: Diatropisme, orientering i rett 
vinkel på retningen til en stimulus. Se: Tropism. 
 
DIBASIC: Innen kjemi, det å ha to hydrogen-
atomer som kan erstattes med basiske radikaler.  
 
DIBASIC TETRAPLOID: Innen genetikk, hybrid 
tetraploid som stammer fra to diploide arter med 
forskjellig antall kromosomer. 
 
DICARYON: Se: Dikaryon. 
 
DICENTRIC: Disentrisk, unormale, eukaryotiske 
kromosomer eller kromatider med to centromerer 
som et resultat av fusjon av to kromosom 
segmenter hver med én centromer. Disentriske 
kromosomer eller kromatider, tapes etter én eller 
flere celledelinger hvis de ikke på en eller annen 
mister den ekstra centromeren. Vedblir de å 
være tilstede, skyldes det dominans av den ene 
centromeren over den andre.  
 
DICEROUS (Dicerus): Som har antenner, horn 
eller tentakler. 
 
DICHLORVOS: Dichlorvos, 2,2-Dichlorovinyl-
dimetylphosphate (DDVP), et insekticid og 

acaricid som har begrenset levetid hvis benyttet i 
naturen.  
 
DICHODYNAMIC HYBRID: Se: Homodynamic 
hybrid. 
 
DICHOGAMOUS: Som har forskjellig modnings-
tidspunkt av de hunnlige (pistill, støvvei) og 
hannlige (støvbærer) kjønnsorganene for deri-
gjennom å forhindre selvbestøving. Se: 
Dichogamy og Homogamy. 
 
DICHOGAMY (Heteracme): Dikogami, kjønns-
modning av de hannlige og hunnlige repro-
duksjonsorganene til forskjellig tid hos herma-
frodittiske blomster (eller dyr) slik at selv-
bestøving (selvbefruktning) forhindres. Feno-
menet omfatter: (a) Protandri (Protandrous 
dichogamy), de hannlige kjønnsorgan er aktive 
før de hunnlige, og (b) protogyni (Protogynous 
dichogamy), de hunnlige kjønnsorganer er aktive 
før de hannlige. Se: Adichogamy, Heterodicho-
gamous, Heterogamy, Homogamy og Homo-
dichogamy. 
 
DICHOPATRIC (Macrodichopatric): Dikopat-
risk, populasjoner eller arter som har sine 
geografiske utbredelsesområder så adskilt fra 
hverandre ved geografiske barrierer, at individer 
fra populasjonene aldri kan møtes og utveksle 
gener. Se: Allopatric, Parapatric og Sympatric. 
 
DICHOPATRY: Se: Dichopatric. 
 
DICHOPHASE: Innen genetikk, dikofase, stadiet 
i en mitotisk syklus der cellen har «valget» 
mellom differensiering for mitose eller differens-
iering for aldring og vevsfunksjoner. 
 
DICHOTOMIZE: Dele eller kutte i to deler. 
 
DICHOTOMOUS: Som er gaffelgrenet, som har 
delt seg gjentatte ganger i to like deler (et tre er 
dikotomt hvis hvert forgreningspunkt har kun to 
videre grener/avkom) i kontrast til flere grener 
(polytomous, Se: Polytomy). Dikotom vekstform 
er vanlig hos moser og bregner.  
 
DICHOTOMOUS CHARACTER: Dikotom karak-
ter, binær karakter, karakter som bare har to 
karaktertrinn. 
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DICHOTOMOUS DATA: Dikotome data, binære 
data, data som bare eksisterer i form av to 
tilstander: Tilstede eller ikke til stede. 
 
DICHOTOMOUS KEY (Diagnostic key, Sequ-
ential key): Dikotom nøkkel, bestemmelses-
nøkkel som er konstruert som en rekke av 
alternative valg, der hvert valgpar danner en 
karakterduplett. Se: Simultaneous key. 
 
DICHOTOMOUS TREE: Dikotomisk tre, et tre 
der alle gren-endene er dikotomier (Se: 
Dichotomy). Et tre er dikotomisk hvis det ved 
hvert forgreningspunkt kun forekommer to direkte 
etterkommere. 
 
DICHOTOMY: (1) Dikotomi, splitting i to motsatte 
deler eller kategorier; (2) Innen botanikk, sukses-
sive forgreninger i to tilnærmet like deler; (3) 
Oppsplittingen av en slekt i to arter. 
 
DICHOTYPIC: Innen botanikk, dikotypisk, planter 
som har to typer av blader eller blomster. Se: 
Dimorphic. 
 
DICHROIC: (1) Det å ha to farger; eksistere i to 
fargevarianter (dichroism); (2) Dichroic filter, 
tynnfilm filter eller interferens filter, et spesiallaget 
fargefilter som lar lys av spesielle farger passere 
mens andre blir reflektert.   
 
DICHROMATIC: Dikromatisk, to farger, relatert til 
eller som viser dikromatisme. Se: Dichromatism.  
 
DICHROMATISM: (1) Dikromatisme, en form for 
fargeblindhet der kun to av de tre fundamentale 
fargene kan adskilles pga. mangel på ett av tapp-
pigmentene (Se: Cone); (2) Tilstanden eller 
kvaliteten å vise eller ha kun to farger.  
 
DICLINOUS: Som har de hannlige og hunnlige 
kjønnsorganer i adskilte blomster, enten på 
samme plante (monoecious) eller på forskjellige 
planter (dioecious). Se: Monoclinous og Uni-
sexual. 
 
DICOTYLEDON: Tofrøbladet, blomsterplanter 
(angiospermer) som har to frøblad (cotyledons) i 
embryoet. De har generelt brede blad med 
nettaktige nerver og utgjør den største av de to 
store grupper av blomsterplanter. Se: Monoco-
tyledon. 

DICR- (Dicro-): Prefisk som betyr gaffelgrenet, 
kløftet. 
 
DICROCOELIOSIS (Lancet (liver) fluke 
infection): Dicro-oeliose, leversykdom hos 
planteetere som skyldes den lille leverikten, 
lansettikten (Dicrocoelium dendriticum) som lever 
i gallegangene og galleblæren hos domestiserte 
og ville drøvtyggere. Lansettikten har to mellom-
verter, 1. mellomvert er snegler (> 90 arter snegl 
kan være vert for parasitten) og 2. mellomvert er 
maur. Sluttverten infiseres gjennom å spise 
infisert maur. Vanlig i Europa (bl.a. på sau i 
Norge) og Asia (begrenset utbredelse i Amerika). 
 
DICTIONARY: Ordbok, leksikalsk bok eller elek-
tronisk nettkilde som omfatter et register over et 
ordforråd, alfabetisert og oftest avgrenset til ett 
språk med opplysninger om ordenes mening, ofte 
med bruksmåte, bøyning, etymologi, uttalelse og 
avledete former. En ordbok beskriver språklige 
fenomen. Se: Cyclopedia, Glossary og Thesau-
rus.  
 
DICTYO-: Prefiks som betyr nett. 
 
DICTYOCAULOSIS: Dictyocaulose, sykdom som 
skyldes infeksjon i lungene hos drøvtyggere og 
hest/esel med arter av rundmark i slekten 
Dictyocaulus. Se: Horse -, Sheep -, and Cattle 
lungworm. 
 
DICTYOKINESIS: Dictyokinese, fordelingen av 
dictyosomer under celledelingen. Se: Dictyo-
some. 
 
DICTYOSOME (Golgi apparatus, Golgi body): 
Dictyosom, flate, membranomsluttede hulrom 
(cisterner; Se: Cisternae) som sammen med 
vesiklene (Se: Vesicle) danner Golgi apparatet i 
eukaryotiske celler (enhver del av Golgi 
apparatet som kan isoleres gjennom differensiell 
sentrifugering). Det er særlig plantene som har 
den mindre formen av Golgi apparatet benevnt 
dictyosomer. Dictyosomer består av 2 - 7 (av og 
til mer enn 20) lag av avflatede membraner (som 
danner cisterner) omgitt av små vesikler. 
Cisternene er isodiametriske i det avflatede 
planet, vesiklene som omgir cisternene er dannet 
gjennom utposninger, sannsynligvis som et 
produkt av aktiviteten i dictyosomene. Hos 
virveldyr er Golgi apparatet (dictyosomene) en 
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mer eller mindre tett aggregert masse som 
forekommer spredt rundt i cytoplasmaet enten 
som enkeltelementer eller og som oftest, i små 
aggregater. Reproduksjonsmåten er ikke kjent, 
men man antar de replikerer seg selv og danner 
nye elementer. Proteinene syntetiseres i de frie 
ribosomene eller i ribosomer på det endoplas-
matiske retikulum (Se: Endoplasmatic reticulum) 
og blir i dictyosomene, lagret, modifisert, sortert 
og pakket til vesikler som så avsnøres som Golgi 
vesikler for videre transport eller sekresjon. Se: 
Golgi apparatus. 
 
DICYCLIC: Disyklisk, to seksuelle perioder i 
samme vekstperiode (som hos hjuldyr og vann-
lopper). 
 
DIDACTIC: Didaktisk, belærende (ofte på en 
nedlatende måte). 
 
DIDACTYL: Det å ha to føtter, vrister, fotroter av 
lik langde. 
 
DIDELPHIC: Det å ha to livmorer (uterus). 
 
DIDIPLOID (Allotetraploid, Amphidiploid): 
Didiploid, interspesifikk hybrid som har et 
komplett diploid kromosomsett fra hver forelder 
form, eller autotetraploid, et individ eller strain 
som har et kromosom komplement som består av 
fire kopier av et enkelt genom pga. fordobling av 
det opprinnelige kromosom komplementet. Se: 
Allotetraploid. 
 
DIDUCTOR MUSCLE: Muskel som adskiller to 
kroppsdeler fra hverandre. 
 
DIDYMOUS: Dobbel, som er formet i to par; 
tvilling. 
 
DIECDYSIS: Diekdyse, kontinuerlige hamskifte 
prosesser der en hamskiftesyklus raskt overgår i 
neste. Se: Ecdysis. 
 
DIECODICHOGAMIC: Plantepopulasjoner der 
det hos enkelte individer er de hannlige blomst-
ene som først blir kjønnsmodne; hos andre igjen, 
de hunnlige. 
 
DIEL: Daglig, en 24 timers periode. 
 

DIET: Diett, holde diett, fødevalg, kost, kostplan, 
mager kost, sette på diett, summen av mat 
konsumert av en organisme (person), eller 
organismens variasjon i fødevalg. En diett utgjør 
vanligvis et spesifikt inntak av næring for god 
helse eller for vektregulering.  Hovedkompo-
nentene i en diett er spesielle grupper av 
kjemiske stoffer: Proteiner, karbohydrater, 
fettstoffer, vitaminer, essensielle aminosyrer (fra 
proteiner), mineraler og vann. Forholdet mellom 
stoffene og behovet for dem, varierer hos 
forskjellige arter dyr og gjennom dyrenes livsløp 
eller livssyklus, og er også avhengig av kjønn, 
kroppsstørrelse og aktivitetsnivå. Mennesket er 
altetende (omnivore) der matvaner og matvalg 
utgjør viktige faktorer for både livskvaliteten, 
helsen og levealder. Se: Malnutrition. 
 
DIENTOMOPHILOUS: Dientomofilisk, refererer 
til planter som blir bestøvet av to forskjellige arter 
insekter og som har to typer av blomster som er 
tilpasset hver sin spesielle insektbestøver.  
 
DIFFERENCE: (1) Forskjell, forskjellighet, ulik-
het, avvikelse, det som skiller mellom ting; (2) 
Uenighet, disputt, krangel (quarrel). 
 
DIFFERENTIA: De spesifikke forskjeller mellom 
arter i samme slekt. 
 
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS: Se: Diagnosis. 
 
DIFFERENTIAL HOST: Innen parasittologi, vert 
som på basis av mottagelighet eller sykdoms-
symptomer kan benyttes til å identifisere parasitt-
arter, dvs. skille mellom forskjellige arter, raser 
eller strainer av parasitter eller andre infeksiøse 
patogener. 
 
DIFFERENTIAL REPRODUCTION: Differensiert 
reproduksjon, et sentralt begrep i evolusjons-
læren om organismenes fitness i en populasjon, 
basert på at visse organismer produserer mer 
avkom enn andre og kan derfor sies å være mer 
tilpasset enn de andre. Med andre ord, 
organismene som er best adaptert til et miljø har 
størst livskraft (vitalitet) og derfor størst sjanse for 
å overleve til reproduktiv alder og få (flest) 
avkom. Begrepet er populasjonsgenetikkens 
måte å vurdere naturlig seleksjon på, istedenfor å 
benytte «fit» i relasjon til størst (sterkest) eller 
«unfit» i relasjon til svakest (dårligst), er begrepet 
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direkte knyttet opp til mengde avkom. Se: Fit-
ness. 
 
DIFFERENTIATION: (1) Differensiering, hand-
lingen eller prosessen å differensiere, eller 
tilstanden å være differensiert; forandringen fra 
én til mange, fra det enkle til det komplekse, fra 
det homogene til det heterogene; (2) Innen 
biologi, prosessen der celler og vev gjennom-
løper en forandring mot mer spesialiserte former 
og funksjoner, spesielt under den embryonale 
utviklingen; progressive celleforandringer i udif-
ferensierte celler mot økende avvik i struktur og 
funksjon. Det kan skyldes vevsspesifikke gener 
som uttrykkes til forskjellige tidspunkter. To typer 
celledifferensieringer kan nevnes: (a) Intracel-
lulær differensiering, forandringer innen én celle 
pga. interaksjoner mellom kjernen, cytoplasmaet 
og omgivelsene som derigjennom leder til 
spesialiserte cellefunksjoner (Se: Cytodifferentia-
tion), og (b) intercellulær differensiering, den 
økende spesialisering mellom cellene i en 
organisme som øker divergensen mellom 
cellelinjene (Se: Histogenesis). Hos flercellede 
organismer er differensieringen av den opprinne-
lige zygoten til distinkt forskjellige vevstyper, en 
ytterst interessant prosess i et individs utvikling. 
Da forskjellige celler ikke bare blir morfologisk 
forskjellige, men viser også funksjonelle 
forandringer både på det kjemiske, immuno-
logiske og adferdsmessige plan. Hos éncellede 
dyr kan enkelte funksjoner betraktes som 
differensierte funksjoner ved at de ikke uttrykkes 
gjennom hele cellesyklus, men forekommer kun 
under spesielle fysiologiske betingelser. De kan 
også korrespondere til to eller flere genetiske 
utviklingslinjer som cellen har potensiale til, 
hvorav én blir selektivt uttrykt; (3) Innen histologi, 
prosessen ved preparing av mikroskopiske 
preparater, når fargeoverskudd fjernes ved å 
plassere preparatet i sur alkohol; (4) Innen 
taksonomi, diagnosen til et takson; (5) Innen 
evolusjon, divergerende evolusjon; (6) Innen 
geologi, prosessene der forskjellige former for 
berg dannes ut fra samme type magma (Se: 
Magma).  
 
DIFFERENTIATION ANTIGEN: Serologisk 
identifiserbart celleoverflate antigen som ut-
trykkes på et bestemt differensieringsstadium, 
f.eks. som opptrer på bestemte stadier under 
utviklingen av en cellelinje eller i forskjellige vev. 

DIFFLUENT: (1) Karakterisert ved å være bløt, 
hygroskopisk; (2) Løselig, det og lett løse seg 
opp i vann; (2) Tendensen til å flyte av, flyte bort i 
forskjellige retninger. 
 
DIFFRACTED: Bøyd i forskjellige retninger. 
 
DIFFRACTION: Diffraksjon, modifisering av lys-
bølgene, spesielt når de passerer kanten av 
ugjennomskinnelige (opake) legemer eller pas-
serer gjennom geometriske strukturer lik trange 
åpninger der strålene blir avbøyd (deflected) 
(senere kan bølgene rekonstrueres gjennom 
interferens fenomener, Se: Interference). 
 
DIFFUSATE: Materiale som diffunderer gjennom 
en semipermeabel membran. 
 
DIFFUSE: (1) Diffus, uklar, mangle klarhet, 
mangle bevissthet; (2) Utbre, spredt utover et 
stort område, spredt vidt omkring, ikke kon-
sentrert; (3) Spredt ut mellom et stort antall 
organismer eller folk.  
 
DIFFUSE COMPETITION: Diffus konkurranse, 
interspesifikk konkurranse mellom (flere) arter 
der nisje-overlappet er begrenset innen et 
økosystem; konkurransen er derfor begrenset og 
svak mellom artene da de er kun fjernt forbundet 
innen økosystemet. Se: Intense competition. 
 
DIFFUSION (Passive transport): Diffusjon, 
tendensen stoffer har til å bevege seg i en retning 
av mindre konsentrasjon; en prosess der 
forskjellige stoffer (væsker, gasser eller faste 
stoffer) blander seg med hverandre som et 
resultat av tilfeldige (kinetiske) passive beveg-
elser av atomene, molekylene eller ionene uten 
noen form for kjemisk kopling, og fra et område 
med høy konsentrasjon til et område med lavere 
konsentrasjon. Molekylenes tilfeldige bevegelser 
medfører kollisjoner dem imellom og dermed en 
transportmekanisme på atom- og molekylplanet 
når det forekommer en konsentrasjonsgradient. 
Blandingen blir fullstendig hvis ikke det ene settet 
av partikler er markert tyngre enn det andre 
settet. I gasser er alle komponentene blandbare 
med hverandre noe som tilslutt vil gi en uniform 
blanding (eventuelt svakt påvirket av gravita-
sjonen). I en løsning av blandbare væsker er 
prosessen mer langsom, men ellers lik den for 
gasser. I faste stoffer skjer diffusjon ytterst 
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langsomt ved normale temperaturer. Diffusjon er 
en viktig metode for transport innen alle 
biologiske systemer, f.eks. for transport av 
næringsstoffer, respirasjonsgasser og små mole-
kyler innen en celle. 
 
DIFFUSION FEEDING: Refererer til en strategi 
for matopptak der en predator er avhengig av 
bevegelsene av byttet for å oppnå kontakt. 
 
DIFFUSION GRADIENT: Se: Concentration 
gradient. 
 
DIFFUSOR: Diffusor, lufter, perforert eller porøst 
rør eller plate for fordeling av luft, vann eller 
avløpsvann. Diffusorlufting refererer til tilførsel av 
oksygen til vann eller avløpsvann ved innblåsning 
av trykkluft gjennom diffusorer plassert i væsken. 
 
DIGAMETIC (Heterogametic): Digametisk (het-
erogametisk), det å ha to typer gameter, en som 
gir hannlig avkom, en annen som gir hunnlig 
avkom; refererer til den av de to kjønn under 
meiosen som gir opphav til to typer gameter (i 
motsetning til det homogametiske (homogametic) 
kjønn). I de tilfeller hvor det er XX-XY eller XX-
XO type kjønnsbestemmelse, er det heterogam-
etiske kjønn det med både X og Y kromosom 
(eller det med bare ett X kromosom). I de fleste 
tilfeller er det hannlige kjønn heterogametisk, det 
hunnlige, homogametisk, med tanke på kjønns-
kromosom sammensetningen. Se: Heterogametic 
sex, Homogametic og Homogametic sex.  
 
DIGENEA (Flukes): Digenea, digene ikter (ikter 
s.str.), orden i klassen Trematoda (ikter s.lat.) 
innen rekken flatmarker (Platyhelminthes)). Alle 
de ca. 7 000 artene i klassen er parasitter og kan 
ha meget komplekse, indirekte livssykluser som 
omfatter fra én til flere mellomverter og en serie 
av larvestadier: Miracidier (som klekkes fra 
egget), sporocyster, redier, cercarier, meso-
cercarier og metacercarier. Cercariene, hale-
iktene, har oftest en frittlevende fase utenom 
vertene der de uten å ta næring til seg, har som 
eneste oppgave å infisere neste vert som kan 
være en mellomvert eller en sluttvert. Iktene 
omfatter en rekke alvorlige infeksjonssykdommer 
hos virveldyr (Se: Schistosomosis), der de fleste 
artene lever inni vertens organer (Se: Endo-
parasite). Iktene er overveiende hermafroditter, 
og har en tarm (som ender blindt), en fremre 

munnsugeskål (der de tar inn føden) og en 
buksugeskål for å feste seg til verten med. 
Iktenes første mellomvert er nesten uten unntak, 
et bløtdyr.  
 
DIGENESIS: Digenese, regulær alternering mel-
lom seksuelle og aseksuelle generasjoner. Se: 
Alternation of generations, Metagenesis og 
Heterogenesis. 
 
DIGENETIC: (1) Digenetisk, symbionter som har 
to stadier eller former for formering, ofte en 
kjønnet som voksen og en ukjønnet som larve; 
(2) Symbiont som bruker to forskjellige verter i sin 
livssyklus, vanligvis også kombinert med for-
skjellige former for formering. Se: Monogenetic 
og Trigenetic. 
 
DIGENIC: Digenisk, karakter som er kontrollert 
gjennom et samspill mellom to gener. 
 
DIGENOMATIC: Euploide organismer med to 
sett av kromosomer. Se: Euploid. 
 
DIGENOPOROUS: Som har to genital porer. 
 
DIGENY: Seksuell reproduksjon, kjønnet form-
ering. 
 
DIGEST: (1) Sammendrag, utdrag, oversikt; (2) 
Fordøye, svelge, melte, prosessen å overføre 
inntatt mat til et løsbart materiale som senere kan 
bli absorbert gjennom tarmveggen; fysisk og 
kjemisk (enzymatisk) nedbrytning til enklere 
stoffer for senere absorbsjon og assimilasjon i 
celler og kroppsvev. Fordøyelsen kan være 
intracellulær (der matpartiklene opptas i cellene 
ved fagocytose) eller ekstracellulær (der enzymer 
frigjøres til tarmhulen eller til kroppens utside). 
Mange organismer benytter også symbiotiske 
bakterier i tarmen til å fordøye komplekse 
polysakkarider som cellulose. Hos encellede 
organismer inntas matpartikkelen av cellen 
gjennom den ytre cellemembranen gjennom 
forskjellige prosesser avhengig av gruppe av 
encellede dyr, for deretter å bli fordøyd i en 
vakuole i cytoplasmaet. Se: Digestion og Va-
cuole. 
 
DIGESTIBLE: (1) Fordøyelig, lett fordøyelig, som 
kan bli fordøyet; (2) Lett forståelig, lett å følge. 
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DIGESTION: Fordøyelse, opptakelse, nedbryt-
ningsprosessene av matpartikler til en konsistens 
og form (molekyler) til å kunne absorberes av 
cellene i tarmveggen; en prosess hos levende 
organismer der opptatt mat blir nedbrutt ved hjelp 
av enzymer i tarmen til enklere løselige 
substanser som opptas gjennom tarmveggen for 
senere assimilasjon i kroppen. Hos de fleste dyr 
finner dette sted i en tarmkanal, men hos enkelte 
primitive dyr (som protoktister og nesledyr), kan 
nedbrytningen til enklere løselige substanser skje 
intracellulær. Se: Assimilation og Digest. 
 
DIGESTIVE SYSTEM: Fordøyelsessystemet, 
tarmsystemet med de tilhørende kjertler hos dyr; 
organsystemet som er ansvarlig for fordøyelsen 
av mat. Maten brytes fysisk og kjemisk ned i 
magen, fordøyelsen og næringsopptaket fullføres 
i tynntarmen og det som er tilovers av mat, lagres 
og konsentreres i tykktarmen for senere og 
utskilles som avføring. 
 
DIGESTIVE TRACT: Se: Alimentary canal, 
Intestine og Gut. 
 
DIGIT-: Prefiks for finger, tå. Digital, finger eller 
tå-lignende. 
 
DIGITALIS: Digitalis, alkaloid som brukes til 
stimulering av hjertet og som stammer fra 
revebjelle (Digitalis purpurea). 
 
DIGITATE: Finger, hånd-formet, som bærer 
finger-lignende utvekster, prosesser. 
 
DIGITIFORM: Finger-formet, formet som en 
finger, eller funksjon som en finger. 
 
DIGITIGRADE: Tågjenger, gangform der bare 
tærne har kontakt med underlaget og hvor fotens 
bakpart er løftet (som hos hund og katt). 
 
DIGONEUTIC: Det å ha to kull i løpet av ett år. 
Se: Bivoltine. 
 
DIGONIC: Digonisk, det å produsere hannlige og 
hunnlige gameter (spermier og ova) i forskjellige 
gonader i samme individ. Se: Amphigonic og 
Syngonic. 
 
DIHAPLOID: Dihaploid, det å ha to identiske 
kopier av hvert kromosom som resultat av 

kromosomfordobling. Ploidy, ploidi, antall 
haploide kromosom sett i en celle der gameter 
har normat ett, somatiske (kropps)celler to. Se: 
Haploidy. 
 
DIHYBRID: Dihybrid, organismer som er hetero-
zygote med hensyn på to allel par; avkom av 
foreldre som er begge homozygote for forskjellige 
alleler i to-gen loci. Se: Heterozygous. 
 
DIHYBRID CROSS: Dihybrid krysning, krysning 
mellom to individer eller utviklingslinjer som 
avviker i to observerbare karaktertrekk. «Di» i en 
dihybrid krysning, viser til at det er to egenskaper 
involvert, f.eks. A og B, «hybrid» betyr at hver 
egenskap har to forskjellige alleler, f.eks. A og a 
eller B og b, og «cross» betyr at det er to 
individer (vanligvis mor og far) som kombinerer 
eller krysser deres genetiske informasjon. 
Individer som er heterozygote for to par alleler 
ved to forskjellige loci kalles dihybrid. Meiosen for 
en dihybrid krysning forløper etter Mendels første 
(Law of segregation) og andre lov (Law of 
independent assortment). For gener på adskilte 
kromosomer viser hvert allel-par uavhengig 
segresjon. Se: Monohybrid cross. 
 
DIHYDROXYACETONE PHOSPHATE (DHAP): 
En substans som er involvert i en rekke 
biokjemiske reaksjoner, spesielt i glykolysen. Se: 
Glycolysis.  
 
DIKARYON (Dicaryon): Dikaryon, soppcelle 
eller soppmycel med to haploide kjerner, enten 
genetisk like (homokaryotiske) eller genetisk ulike 
(heterokaryotiske) og som deler et felles cyto-
plasma. Generelt brukt om forekomsten av to 
kjerner i én celle eller soppmycel (sopphyfe) som 
opptrer som separate enheter gjennom flere 
celledelinger for en endelig sammensmeltning. 
Dannelsen av en dikaryon er en plesiomorfisk 
karakter (Se: Plesiomorphic) for underriket 
Dikarya som omfatter både Ascomycetes og 
Basidiocetes. Se: Dikaryosis, Dikaryotic, Hetero-
karyon, Homokaryon og Monokaryon. 
 
DIKARYOSIS: Dikaryose, den mest vanlige form 
for heterokaryose, tilstedeværelse i samme celle 
av to eller flere genetisk forskjellige kjerner. 
Heterokaryose forekommer naturlig hos visse 
sopp som et resultat av fusjonen mellom 
cytoplasmaet fra celler av forskjellige strainer 
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uten fusjon av kjernene. Cellen, hyfen eller 
mycelet som inneholder forskjellige kjerner, 
kalles heterokaryon der den mest vanlige form er 
dikaryon (Se: Dikaryon). Heterokaryose kan 
induseres in vitro. 
 
DIKARYOTIC: Dikaryotisk, to forskjellige og dis-
tinkte kjerner per celle, noe en finner hos sopp. 
En tokjernet celle kalles dikaryon. Se: Dikaryon. 
 
DIKONT: Se: Biflagellate. 
 
DILACERATE: Rive sund, rive i stykker. 
 
DILATANT: Dilatant, noe som forårsaker utvid-
else (dilation) i volum, eller det å bli forandret i 
form pga. større avstand mellom partiklene. For 
sten og berg, en økning i volum pga. rear-
rangering og rekrystallisering av mineralkornene. 
Dilatante væsker er væsker eller løsninger hvis 
viskositet øker eller som kan overgå til fast stoff 
med økende trykk (stress). Med andre ord, desto 
hardere eller fortere det presses, jo mer motstand 
føles. Se: Dilatent. 
 
DILATENT: Sedimenter som blir fastere som et 
resultat av bevegelser og trykk. Se: Dilatant og 
Thixotropic.  
 
DILATE: Ekspandere, utvide seg. 
 
DILATION: (1) Dilatasjon, utvid(n)ing, forleng-
else, utspiling, handlingen å utvide, ekspandere, 
forstørre, eller en tilstand av utvidelse, ekspen-
sjon; tilstanden av å ha blitt unormalt (abnormt) 
ekspandert eller forstørret, f.eks. et organ eller 
struktur i volum, eller en åpning (hull) i diameter. 
Dilatometer, apparat for å studere termal 
ekspensjon; (2) Det å snakke eller skrive 
henholdsvis lenge og omfattende innen et 
diskusjonstema. 
 
DILL: Dill (Anethum graveolens), krydder- og 
medisinplante i skjermplantefamilien (Apiaceae), 
opprinnelig fra Sentral-Asia. Dill som er en ett-
årig urt, dyrkes i mange land i Europa. 
 
DILUTE: (1) Det å redusere renheten, kraften 
eller styrken av noe (diluted, svekket); (2) Det å 
redusere verdien av noe gjennom å øke det 
totale antall (i et marked); (3) Fortynne, tynne ut, 
spe, vanne ut, det å gjøre en løsning mindre 

konsentrert gjennom tilsetning av vann 
(utvanning) eller andre løsningsmidler. Dilution, 
fortynning, refererer til volumet av et oppløs-
ningsmiddel (solvent) hvori en gitt mengde stoff 
(solute) er oppløst. 
 
DILUTION GENE (Dilution factor): (1) Ethvert 
modifiserende gen som reduserer virkningen av 
et hovedgen og som ellers ikke viser noen annen 
fenotypisk effekt eller manifestasjon; (2) 
Populærnavn for et av flere gener som gir en 
lysere hud (drakt) pga. påvirkningen på konsen-
trasjonen (eller typen) av melanocytter (melanin-
produserende celler i basis av huden (epidermis); 
melanin er et mørkt pigment ansvarlig for 
hudfargen). «Pigment fortynning» refereres også 
til som hypomelanism, leucism, albinism, ghost-
ing, paling eller isabellinism.   
 
DILUTION METHOD: Fortynningsmetode, 
metode for å bestemme mengden av en væske 
eller vannføring i en elv gjennom å måle fortyn-
ningsgraden i væsken eller elvevannet ned-
strøms det stedet et sporstoff (f.eks. salt) ut-
settes.  
 
DILUVIAL: Diluvial, relatert til eller som danner 
en oversvømmelse, flodbølge, spesielt den 
bibelske syndfloden (the Flood) beskrevet i første 
Mosebok (Genesis). Innen geologi, diluvium, 
avsetninger av sand, sten og grus, pga. av 
katastofe-lignende oversvømmelser spesielt som 
resultat av at oppdemningen av store isbresjøer 
brast (under Pleistocen). Se: Alluvial deposit.  
 
DIM: (1) Svak, mørk, dunkel, lite lys, manglene 
lyshet, som sender, har begrenset eller util-
strekkelig grad av lys (dim lamp, dim stars); (2) 
Ikke sanset eller oppfattet klart og distinkt; (3) 
Med få utsikter for fordelaktig resultat eller utfall 
(dim future); (4) Karakterisert ved en skeptisk 
eller pessimistisk holdning (take a dim view of); 
(5) Blende ned, gjøre uklar, formørke, dimme, 
dempe; (6) Dum, mangel på intelligens; (7) 
Kjedelig, matt, sløv (dull, lusterless). 
 
DIMEGALY: Dimegali, en situasjon der det 
forekommer to typer av hunnlige og/eller hannlige 
gameter produsert i den samme organismen. 
 
DIMENSION: (1) Dimensjon, omfang, størrelse, 
spesielt lengde, bredde og høyde, dvs. målene 

https://no.wikipedia.org/wiki/Krydderurt
https://no.wikipedia.org/wiki/Medisinsk_urt
https://no.wikipedia.org/wiki/Skjermplantefamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Asia
https://no.wikipedia.org/wiki/Europa
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på de fysiske egenskapene ved en ting, objekt 
eller substans; (2) Lineære linjer påi en flate eller 
i et rom som korresponderer til et sett av 
koordinater som spesifiserer et punkt eller en 
posisjon. Én linje beskriver én dimensjon, et plan 
beskriver to dimensjoner og en kube (et rom) 
beskriver tre dimensjoner. De fundamentale 
dimensjonene masse, lengde, temperatur og tid 
benyttes videre til å beskrive andre dimensjoner 
som f.eks. hastighet, akselerasjon, kraft, tetthet, 
moment, energi, trykk og viskositet; (3) 
Dimensions, utstrekningen i størrelse eller 
omfang (av et problem); (4) Innen matematikk, 
det siste tallet av uavhengige koordinater som er 
nødvendig for å unikt spesifisere en romlig 
dimensjon; (4) Innen fysikk, en fysisk egenskap 
være seg distanse, masse eller tid eller 
kombinasjoner mellom disse betraktet som et 
fundamentalt mål på en fysisk størrelse, f.eks. 
hastighet har dimensonen avstand delt på tid. 
 
DIMER: Dimer, enhver struktur som er et resultat 
av en assosiasjon av to identiske underenheter; 
kjemisk struktur eller molekyl sammensatt av to 
identiske, enklere molkyler (radikaler, under-
enheter), og da spesielt en polymer dannet av to 
molekyler monomerer (dimerisme). Dimerer 
omfatter også proteiner som er oppbygget av to 
polypeptid kjeder eller parete underenheter. Er 
underenhetene tilsvarende i aminosyre sammen-
setning, kalles proteinet homomerisk, hvis 
forskjellige, heteromerisk. Slike proteiner kan 
identifiseres ved bruk av elektroforese. Alu-
miniumklorid i gassform er en dimer der to AlCl3-
molekyler er bundet sammen med en kovalent 
binding til et Cl3Al-AlCl3-molekyl.  
 
DIMERIC: Innen kjemi, sammensatt av to deler. 
 
DIMEROUS: Som består av to deler. 
 
DIMICTIC: Innen hydrologi, dimiktisk, stratifiserte 
innsjøer som har en markert omrøring av 
vannmassene to ganger om året (vår- og 
høstsirkulasjon) slik at termoklinen ikke er 
permanent. I en meromiktisk innsjø er 
termoklinen permanent. Se: Mictic, Stratification 
(of lakes) og Thermocline. 
 
DIMINISH: (1) Gjøre mindre, forbli mindre, for-
minske, minke på; (2) Redusere eller bli redusert 

i størrelse eller betydning; forsøke å se mindre 
viktig eller imponerende ut. 
 
DIMINUTIVE: Diminutiv, ørlite, minimal, ekstremt 
liten, uvanlig liten.  
 
DIMIXIS: Se: Heteromixis. 
 
DIMONOECIOUS (sex form): Plante som har 
perfekte både tvekjønnete blomster, hannlige 
blomster (staminate flower), hunnlige blomster 
(pistillate flower) og nøytrale blomster. En 
«monoechious» plante har adskilte hunnlige 
blomster og hannlige blomster på samme plante.  
 
DIMORPHIC (Ditypic): (1) Dimorfisk, som opp-
trer i to former, morfer; karakterer som omfatter 
to alternativer; (2) Populasjoner eller et takson 
som har to genetisk bestemte, diskontinuerlige 
morfologiske former (typer), f.eks. en markert 
seksuell dimorfisme (Se: Dimorphism, Mono-
morphic og Polymorphic); (3) Det å ha to for-
skjellige typer blader eller blomster på samme 
plante (Se: Dichotypic). 
 
DIMORPHISM: (1) Innen biologi, dimorfisme, to 
distinkte former innen samme art; en poly-
morfisme hvor det forekommer to distinkte 
morfologiske typer (eller adferdsmønstre) innen 
en art eller populasjon pga. forskjeller i geno-
typen eller kromosomenes morfologi (eller 
kjønnsdimorfisme der de to kjønn avviker i 
utseende). Typiske eksempeler på kjønnsdi-
morfisme er når kjønnene avviker i størrelse, 
farge eller fargetegninger, eller i vingete og 
uvingete generasjoner hos bladlus. Dimorfisme 
viser også til forskjeller i livssyklusstadier, f.eks. 
foskjellene mellom livssyklusstadiene polypper 
og meduser hos maneter, og hos lavere planter 
som moser og bregner der det forekommer en 
generasjonsveksling, eller forekomsten av to 
typer blomster på samme plante. Eksisterer det 
mer enn to fenotyper innen en populasjon, kalles 
det polymorfisme (Se: Monomorphism); (2) Innen 
fysikk, forekomsten av to substanser i én av to 
mulige krystallinske former. Karbon forekommer 
f.eks. i form av grafitt eller diamant. Se: Di-
morphic og Polymorphism. 
 
DIMPLE: Liten fordypning i huden som enten er 
der permanent eller som dannes f.eks. i kinnene 
ved smiling (smilehull).  
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DINGLE: Dal, dalsøkk. 
 
DINITROGEN FIXATION: Se: Nitrogen fixation. 
 
DINO-: Prefiks som betyr fryktelig. 
 
DINOMIC: Dinomisk, art som er utbredt i to 
forskjellige biogeografiske regioner. 
 
DINOSAUR: Dinosaur, utdødde terrestriske 
krypdyr i kladen Dinosauria som utgjorde de 
dominante landdyrene under de geologiske 
periodene Trias, Jura og Kritt (243 - 65 millioner 
år siden). De første dukket opp under Trias for 
rundt 243 til 233 millioner år siden. Genetiske 
undersøkelser og fossilfunn viser at dagens ca. 
10 000 arter av fugl, er etterkommerne etter 
dinosuriene, med andre ord, de er fjærkledde 
dinosaurier.   
 
DINUCLEOTIDE: Dinukleotid, kjemisk substans 
som består av to nukleotider forent gjennom 
deres fosfatgrupper. Se: Nucleotid. 
 
DIOCTOPHYMOSIS (Giant kidney worm 
disease): Dioctophymose, en relativ vanlig nyre-
infeksjon hos kjøttetende pattedyr som mink, av 
og til også hunder og til og med mennesket. 
Infeksjonen skjer gjennom eting av rå infisert fisk 
med rundmarken, Dioctophyma renale. Rund-
marken forekommer i Amerika, Sentral Europa, 
USSR, Japan og Afrika. Parasitten er en hyppig 
infeksjon hos mink i Canada. 
 
DIOECIOUS (Gonochorism, Unisexual): Som 
er særbu, tvebo, diøkisk; det å ha adskilte kjønn, 
de hannlige og hunnlige reproduksjonsorganene 
på forskjellige individer; biparental reproduksjon. 
Se: Gonochorism, Monoecious og Unisexual. 
 
DIOECIOPOLYGAMY: Tilstedeværelse av både 
énkjønnede og tvekjønnede individer innen 
samme planteart.  
 
DIOESTRUS (Dioestrous): Dioestrus, perioden 
av seksuell inaktivitet mellom to yngleperioder 
eller hekkeperioder (de tilbakevendende perio-
dene av seksuell mottagelighet og fertilitet 
(oestrus / heat). Se: Anoestrus, Monoestrus og 
Polyoestrus. 
 

DIOPTRIC: Dioptrikk, med referanse til dioptrikk, 
læren om optisk refraksjon (lysbrytning), spesielt 
ved bruk av utstyr som bedrer synet. For 
eksempel et telskop som forstørrer bilder ved 
hjelp av lysbrytning gjennom en serie av linser 
med et lys-fokuserende objektiv i den ene enden 
og et okular ved den andre enden.   
 
DIORCHIC: Det å ha to testikler. Se: Monorchic. 
 
DIOTIC: Det som virker på eller hører til begge 
ørene, det å bruke begge ørene (binaural); den 
simultane presentasjonen av samme stimulus til 
hvert øre.  
 
DIOXIN: Dioksin, en gruppe på over 200 meget 
giftige, karsinogene, mutagene og teratogene, 
organiske polyklorinerte heterosykliske aroma-
tiske hydrokarboner som forekommer som foru-
rensninger i visse herbicider, og som biprodukter 
i diverse industrielle prosesser (som produk-
sjonen av desinfeksjonsmidler og blekestoffer). 
Et av disse stoffene er C12H4O2Cl4 som fore-
kommer som forurensning i 2,4,5-T (2,4,5-
Trichlorophenoxyacetic acid). Dioksiner kan også 
dannes når klorstoffer som polyvinylklorid (PVC) 
brenner ved lave temperaturer, og der avfall 
brennes på søppelfyllinger hvor forbrennings-
systemet ikke er godt nok utbygd. Det er en 
sterkt økt bekymring for utslippet av dioksin i 
naturen og da spesielt knyttet til menneskets 
helse, spesielt pga. kreftfaren og hormonelle 
forstyrrelser.    
 
DIP: Se: Inclination. 
 
DIPEPTIDE: Dipeptid, kjemisk stoff med to 
aminosyrer som er koblet ved -NH2 enden av det 
ene og -COOH enden av det andre gjennom en 
kondenseringsreaksjon som medfører frigivelse 
av et vannmolekyl 
 
DIPHASIC: (1) Difasisk, det å ha eller forekomme 
i to faser; (2) Innen medisin, det å ha to faser, en 
stimulerende fase og en undertrykkende fase; (3) 
Innen parasittologi, det å ha et fritt, aktivt stadium 
i livssyklus; (4) Innen genetikk, kromosomer hvor 
den ene armen er eukromatisk (lett pakket og 
sammefoldet region av kromosomets kromatin), 
den andre heterokromatisk (tett pakket og 
sammenfoldet region av kromosomets kromatin). 
 



 

438 

DIPHTHERIA: Difteri, akutt infeksiøs bakterie-
sykdom på mennesket, særlig barn. Sykdommen 
skyldes den Gram-positive bakterien Coryne-
bacterium diphtheriae som produserer et kraftig 
eksotoksin i mennesket. Disse bakteriene 
etablerer seg i halsen og forblir lokalisert i de 
øvre luftveier. Inkubasjonstiden er 1 - 10 dager. 
Symptomene er bl.a. feber, sår hals og hodepine, 
og lokale hud og sårskader på grunn av giften 
bakteriene danner. Eksotoksinet spres via 
blodåresystemet til hele kroppen og medfører 
lokale inflammasjoner. Toksinproduksjonen er 
avhengig av et bakteriofag. Bakterien finnes over 
hele verden og infiserer via dråpesmitte eller 
gjennom f.eks. kontaminert mat og melk. 
Asymptomatiske bærere er ofte en alvorlig kilde 
til infeksjoner. Se: Diseases of civilization. 
 
DIPHTHEROID: Difteroid, enhver ikke-patogen 
strain av Corynebacterium. Se: Diphtheria. 
 
DIPHY-: Prefiks som betyr dobbel, av dobbel 
natur. Se: Dipl-. 
 
DIPHYGENETIC: Det å produsere to forskjellige 
typer av embryo. 
 
DIPHYODONT: Virveldyr som har et sett av 
melketenner som tapes og erstattes av et nytt 
sett, denne gangen permanente tenner. 
 
DIPHYGENIC: Difygenisk, det å ha to alternative 
utviklingsmåter under den embryonale utvikling.  
 
DIPHYLETIC: Difyletisk, relatert til en takso-
nomisk gruppe av organismer som stammer fra 
to adskilte utviklingslinjer; en gruppe organismer 
som er etterkommerne av to forskjellige 
stamfedre. Se: Monophyletic og Polyphyletic. 
 
DIPHYLLOBOTHRIOSIS (Broad fish tapeworm 
infection, Lapamato (Finland)): Diphyllo-
bothriose, tarmsykdom som skyldes infeksjon 
med menneskets brede bendelmark (Diphyllo-
bothrium latum) som lever i tarmen hos slutt-
verten. Andre arter i samme slekt kan gi samme 
sykdom, e.g. D. dendriticum (måkemarken) eller 
D. pacificum. Infeksjonen skjer gjennom å ete rå 
infisert ferskvannsfisk. D. latum og D. dendriti-
cum er vanlig i de nordlige tempererte regioner, 
Baltiske stater, Finland og Canada/Alaska der 
fisk etes rå eller for lite kokt eller stekt. D. 

pacificum forekommer i kystområdene av Sør-
Amerika, særlig Peru. D. latum er meget sjelden i 
Norge, tidligere kjent kun fra Finnmark. 
 
DIPL- (Diplo-): Prefiks som betyr dobbel, to 
ganger. Se: Diphy-. 
 
DIPLANDROID: Diplandroid, diploide planter 
som kan generere 2n pollen. Diplandroider var 
muligens viktige i evolusjonen, og kan også ha 
interesse ved studier i avls-potensialet av 
tetraploider fra 2n x 2n paringer. 
 
DIPLANETIC: Diplanetisk, det å ha to bevegelige 
stadier (svermeperioder) i løpet av én livssyklus, 
hver med en forskjellig form for zoospore og 
adskilt med et encystert stadium. Se: Mono-
planetic og Polyplanetic. 
 
DIPLEURA: (1) Dipleura, bilateral symmetriske 
dyr; (2) Dipleura, en slekt blant trilobittene.  
 
DIPLEURULA: Dipleurula, en type pigghudlarver 
(dyrerekken Echinodermata) som viser rekkens 
generelle larvetrekk og som er regnet som 
gruppens hypotetiske opphavsform. Dipleurula 
stadiet som omfatter bilateralt symmetriske larver 
med tre kimblad og med longitudinelle, cilerte 
bånd for bevegelse og andre cilierte bånd rundt 
munnen for fødeopptak, lever planktonisk. 
Dipleurula er forskjellig utformet i de forskjellige 
pigghudklassene, og er gitt forskjellige navn: 
Auricularia (sjøpølsene), Bipinnaria (sjøstjern-
ene), Doliolaria (sjøpølsene og sjøliljene) og 
Pluteus (kråkebollene og slangestjernene). Det 
antas evolusjonært slektskap mellom chordater 
og pigghuder, en teori som er basert på 
larvestadiets anatomi. Se: Chordata. 
 
DIPLO-: Se: Dipl-. 
 
DIPLOBIONT (Diplohaplontic organism): (1) 
Diplobiont, plante som blomstrer to ganger i løpet 
av én sesong; (2) Diplobiont, plante (eller sopp) 
som har regulære vekslinger mellom haploide og 
diploide multicellulære faser eller generasjoner i 
løpet av én livssyklus. Alle embryofyttene er 
diplobiontiske. Se: Embryophyte og Haplobiont. 
 
DIPLOBIVALENT: Diplobivalent, bivalent som er 
sammensatt av to diplokromosomer og derfor har 
åtte kromatider. Se: Diplochromosome. 
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DIPLOBLASTIC: Diploblastisk, som utvikles fra 
kun to kimlag; dyr hvor kroppsveggen stammer 
fra to embryonale cellelag, endodermen og ekto-
dermen (adskilt for enkelte grupper av et gelé-
lignende lag, mesogloea). Nesledyrene og ribbe-
manetene er diploblastiske. Se: Triploblastic. 
 
DIPLOCHROMOSOME: Diplokromosom, kromo-
som som er fordoblet (redublisert) to ganger 
siden siste (effektive) mitose, og hvor regionen 
med centromeren er udelt. Diplokromosomet 
består av fire kromatider, i motsetning til normale 
kromosomer med to kromatider. 
 
DIPLOHAPLONTIC (Haplodiplontic, Diplo-
biontic, Dibiontic life cycle): Diplohaplontisk, 
livssyklus der det forekommer multicellulære 
diploide og haploide stadier. Meiosen hos 
diplohaplonter er et mellomstadium og dets 
produkter er ikke gameter, men meiosporer. 
Disse sporene smelter ikke sammen med 
dannelse av en zygote, men gjennomgår mito-
tiske delinger og utvikler seg til haploide individer. 
Disse danner tilslutt gameter og kalles derfor for 
gametofytter. Meiosen forekommer i de diploide 
individene som oppstår fra zygoten, og siden de 
danner meiosporene kalles dette stadiet for 
sporofytt. I den diplohaplonte livssyklus alternerer 
to generasjoner, der en reproduserer seksuelt, 
den andre aseksuelt. Se: Diploid og Diplont. 
 
DIPLOID (Synkaryotic): Diploid, det å ha to 
forskjellige sett (2n) av homologe kromosomer i 
samme kjerne i hver celle (for én-cellede 
eukaryoter, i cellen), dvs. to ganger det haploide 
antall (n) som er karakteristisk for en art. Diploidi 
er typisk for de fleste organismer som stammer 
fra en befruktet eggcelle, der alle kromosomene 
unntatt kjønnskromosomene, forekommer to 
ganger. De fleste metozoer og planter er diploide, 
dvs. har et plodi antall på to. I en diploid kjerne 
med to kromosomsett (2n), stammer en «n» fra 
moren og en «n» fra faren. Antall kjønns-
kromosomer kan variere i antall avhengig av 
kjønn. De homologe kromosomene (unntatt 
kjønnskromosomene) opptrer derfor i homologe 
par som er strukturelt (størrelse, form og 
plassering av centromeren) og genetisk (antall og 
posisjon av gen loci) like. Det i motsetning til 
haploide (1n, ett kromosomsett) og polyploide 
kromosomsett (3n, 4n, etc. kromosomsett). 
Diploidi starter med fusjonen av to haploide 

gameter under befruktningen noe som danner en 
zygote (holozygote). Fordelen med en dominant 
diploid fase kan være at ved diploidi maskeres de 
recessive, farlige mutasjonene samtidig som det 
dannes heterozygoter som er mer livskraftige enn 
begge homozygotene pga. fordelaktige inter-
aksjoner mellom allelene. Diploidi for bare deler 
av genomet, er kjent hos virus og bakterier og 
kan skyldes mange mekanismer. «Zygoter» hos 
bakterier som er diploide for bare deler av 
genomet og haploid for resten, kalles «mero-
zygoter» og er vanligvis ustabile. I en 
prokaryotisk celle refererer partiell diploidi 
(merodiploidi), til forekomsten av ekstrakopier av 
enkelte av de kromosomale genene. Se: Haploid, 
Monoploid, Ploidy, Polyploid, Tetraploid og 
Triploid. 
 
DIPLOID ARRHENOTOKY: Se: Arrhenotoky. 
 
DIPLOID APOGAMY: Se: Euapogamy. 
 
DIPLOID LIFE CYCLE (Diplontic life cycle): 
Diploid livssyklus, seksuell livssyklus der det 
eneste flercellede stadium er diploid (haploide 
celler er kun gameter). Dyr og noen brunalger har 
diploid livssyklus. Se: Haploid life cycle. 
 
DIPLOID PARTHENOGENESIS: Se: Parthen-
apogamy. 
 
DIPLOIDY: Diploidi, den diploide tilstand (2n) der 
det forekommer to sett av kromosomer i kjernen 
(hos eukaryotiske celler). Se: Diploid. 
 
DIPLOKARYON: Diplokaryon, kjernen til en 
zygote som inneholder to diploide genomer. Se: 
Amphikaryon. 
 
DIPLONEMA: (1) Diplonema, det andre stadiet 
av prophase I der kromosomene begynner å 
frastøte og bevege seg bort fra hverandre; (2) 
Diplonema, en slekt blant de frittlevende 
Euglenozoa. 
 
DIPLONT: Diplont, organisme som er i det 
diploide stadium i livssyklus; det diploide individet 
i en livssyklus som har en haploid og en diploid 
fase. De direkte produktene fra meiosen er 
haploide og fungerer som gameter. Hos de fleste 
organismer omfatter diplonten hele livssyklus, 
bortsett fra de haploide gametene. Se: Haplont. 
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DIPLONTIC (LIFE CYCLE): Diplontisk livssyklus, 
organismer med en livssyklus der det diploide 
stadium er multicellulært og hvor det produseres 
haploide gameter (meiosen er «gametic»); 
produktene fra meiosen fungerer direkte som 
gameter noe som skjer hos alle flercellede dyr. 
Zygoten deles først mitotisk og danner et 
multicellulært individ eller en gruppe av encellede 
diploide celler som senere gjennomløper meiose 
for produksjon av haploide celler eller gameter. 
De haploide cellene kan igjen deles mitotisk for 
produksjon av flere haploide celler (som hos flere 
gjærarter), men den haploide fasen er ikke den 
dominante fasen i livssyklus. Hos de fleste 
diplonter foregår mitosen kun i den diploide 
fasen, gametene er vanligvis kun haploide celler. 
Se: Diplohaplontic og Haplontic (life cycle). 
 
DIPLOPHAGE: Diplofag, bakteriofag som infi-
serer Diplococcus pneumoniae (= Streptococcus 
pneumoniae). 
 
DIPLOPHASE (Zygophase): Diplofase, den 
diploide fasen i en organismes livssyklus; fasen 
der kromosomene er diploide og som begynner 
med befruktningen og dannelsen av zygoten og 
som slutter med begynnelsen på meiosen hos de 
organismene som reproduserer seksuelt. Se: 
Diplont og Gamophase. 
 
DIPLOPHYTE: Diplofytt, diploid plante. Se: 
Diploid og Haploid. 
 
DIPLOSEGMENT: Diplosegment, segmentpar 
som i det ytre ser ut som ett (som segmentene i 
enkelte leddyr). 
 
DIPLOSIS: Diplose, fordoblingen av det haploide 
kromosomantall som forekommer under fusjonen 
av gametene under dannelse av en diploid 
zygote. Se: Diploid, Haploid, Haplosis og Zygote. 
 
DIPLOSOME: Diplosom, et par centrioler arr-
angert perpendikulært og lokalisert nær kjernen. 
Disse spiller en viktig rolle i mitosen, og 
forekommer i alle eukaryotiske celler bortsett fra 
de høyerestående plantene. Se: Centriole. 
 
DIPLOSTOMULUM: Diplostomulum, en meta-
cercarie, strigoid larvestadium i familien Diplo-
stomatidae. Diplostomulum larven hos arten 
Diplostomum spathaceum som lever i øyet på 

fisk, forårsaker såkalt iktestær og kan medføre 
blindhet hos infiserte ferskvannsfisk ved høye 
infeksjonsintensiteter. Parasitten som er ganske 
vanlig hos fisk i ferskvann, kan lett sees betrakter 
man øyet utenfra. Infiserte fisk har en en tendens 
til å svømme høyere oppe i vannmassene og 
derfor lettere kan bli tatt av fiskespisende fugl, 
som er disse parasittenes sluttvert. Hos fuglene 
lever de i tarmen. 
 
DIPLOTENE: Diploten, det stadium i meiosens 
profase som etterfølger pachyten; perioden i 
meiosens første profase da de to parede, 
homologe kromosomene begynner å migrere fra 
hverandre (longitudinelt). Adskillelsen er ikke 
fullstendig for langs lengden på kromosomet 
holder chiasmata (som begynner å bli synlige) de 
individuelle kromatidene sammen hvor overkrys-
ningene skjer og deler av kromosomet utveksles 
med korresponderende deler på kromatiden på 
det homologe kromosomet. Se: Crossing-over. 
 
DIPLOTYPE: Se: Genoholotype. 
 
DIPLOZOIC: Bilateral symmetrisk. 
 
DIPLOZOONOSIS: Diplozoonose, infeksjon på 
grunn av haptormark (monogener) i slekten 
Diplozoon (kalles dobbeltdyr) som infiserer 
gjellene på ferskvannsfisk, men som sjelden 
forekommer i et antall som forårsaker sykdom. 
 
DIPOLE: (1) Dipol, adskilt par med lik, men 
motsatte ladninger; et molekyl som har en ikke-
symmetrisk fordeling av ladningene slik at en pol 
har en netto positiv ladning og den andre polen 
en netto negativ ladning, eller et par adskilte 
magnetiserte poler. Se: Van der Waals forces. 
 
DIPORPA: Diporpa, larvestadium i livssyklusen til 
haptormark i slekten Diplozoon før sammen-
voksingen av to individer til dobbeltdyret. Se: 
Diplozoonosis.  
 
DIPTEROUS: Som hører til de tovingede in-
sektene, Diptera (tovinger), en insekt orden som 
omfatter fluer og mygg og som har som voksne, 
et par membranøse vinger og et par vinger som 
er modifisert til svingkøller (hapterer). 
 
DIPYLIDIOSIS: Dipylidiose, sykdom hos men-
nesket som skyldes infeksjon med hunde- eller 
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kattebendelmarken, Dipylidium caninum. Para-
sitten kan medføre mavesmerter og diaré hos 
barn. De fleste tilfellene er rapportert fra Europa 
og USA. Mennesket blir infisert ved tilfeldig å få i 
seg mellomverten som er lopper (Ctenocephal-
ides canis eller C. felis). 
 
DIRECT COMPETITION: Direkte konkurranse, 
direkte påvirkning mellom en organisme eller art 
uten at andre organismer eller arter er involvert; 
utelukkelse av et individ eller art fra en ressurs 
gjennom direkte aggresjon fra et annet individ 
eller art. Se: Competition og Indirect competition. 
 
DIRECT DEVELOPMENT: Direkte utvikling, 
refererer til en utvikling der et dyr ved fødselen er 
kun en mindre versjon av det voksne dyret; ingen 
overgangsstadier i form forekommer fra ung til 
voksen. Se: Indirect development.    
 
DIRECTED MUTAGENESIS: Kunstig påført for-
andring i DNA på et gitt sted i kromosomet for å 
studere de effekter forandringen medfører. Se: 
Mutagenesis. 
 
DIRECT ENERGY CONVERSION: Direkte 
energikonversjon, viser til en direkte omforming 
av kjemisk -, sol- eller kjerneenergi til elektrisk 
energi uten produksjon av mekanisk arbeid under 
prosessen. Direkte energiomforming betraktes 
mer effektiv enn konvensjonell energiproduksjon.  
 
DIRECT LIFE CYCLE: Direkte livssyklus, livs-
syklusen hos en parasitt karakterisert ved at 
parasitten eller avkommet smitter direkte fra en 
vert til en annen uten å benytte (én eller flere) 
mellomverter (vektorer). Se: Homogonic life 
cycle, Indirect life cycle og Intermediate host. 
 
DIRECTION: (1) Retning, kursen en ting eller 
person beveger seg eller må bevege seg for å nå 
et mål; stedet eller punktet som en ting eller 
person er orientert mot; (2) Administrasjon, 
ledelse, direksjon, styre (management); (3) 
Instruksjon, direktiv, veiledning; myndig kom-
mando, eksplisitt ordre (order); (4) Utviklings-
retning, utviklingstrend (tendency, trend); (5) 
Adressen på et brev eller pakke som viser 
leveringstsedet (superscription); (6) Innen 
nomenklatur, en avgjørelse i Kommisjonen (Se: 
Commission) som avslutter en tidligere formell 
kjennelse (ruling) som er påkrevet og nødvendig i 

henhold til bestemmelsene (provisions) i Koden 
(Se: Code). Spørsmål innen zoologisk nomen-
klatur som ikke involverer forandringer i Koden, 
men har samme status en sakkyndig uttalelse 
(Se: Opinion). 
 
DIRECTIONAL SELECTION (Evolution, Dyn-
amic selection, Progressive selection): Rettet 
seleksjon, en form for naturlig seleksjon der en 
spesiell forandring i en fenotype favoriseres over 
andre fenotyper; mutasjon eller en seleksjon for 
en optimal fenotype gjennom forandring av allel-
frekvensene til karakteren i en bestemt retning 
(trend). Prosessen kan gi økt grad av tilpasning i 
et skiftende miljø. Rettet seleksjon er ofte 
benyttet innen dyreavl (og hage- og jordbruk) for 
å produsere en ønsket forandring i én eller flere 
egenskaper eller karaktertrekk som anses for-
delaktige. Se: Disruptive selection, Evolution, 
Industrial melanism og Stabilizing selection. 
 
DIRECTIVE COLOURATION: Avledningsfarge, 
tegninger eller fargemønstre på overflaten av en 
organisme som leder en predators oppmerk-
somhet til kroppsområder som er av mindre vital 
betydning. 
 
DIRECTIVE EVOLUTION: Se: Orthogenesis. 
 
DIRECTIVE SPECIES: Dyreart som leder en 
predator den normalt ikke er bytte for, til områder 
som er rikt på byttedyr. 
 
DIRT TEST: Smussprøve, sedimenteringstest 
som viser den opprinnelige forurensning sammen 
med den forurensning som skyldes proses-
seringen for å bli kvitt forurensningen.  
 
DISABILITY: (1) Funksjonshemming, handicap, 
inhabilitet, skavank, svakhet, uførhet; fysisk eller 
mental tilstand som reduserer en persons 
kognitive, motoriske eller sensoriske evner, eller 
kombinasjoner rmellom disse. Svakheten kan 
skyldes skader oppstått under individets utvikling; 
(2) Udugelighet, udyktighet, mangel på evne. 
 
DISACCHARIDE: Disakkarid, gruppenavn for 
komplekse sukkerstoffer bygd opp av to mono-
sakkarider, f.eks. sukrose (bordsukker, drue-
sukker, C12H22O11), laktose eller maltose. 
Sukrose produseres naturlig i planter, bordsukker 
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er den raffinert sukrose. Ved hydrolyse kan 
sukrose spaltes til glukose og fruktose. 
 
DISADVANTAGE: (1) Ugunstig posisjon; ufor-
delaktige omstendigheter som reduserer sjansen 
for suksess eller effektivitet; (2) Noe som setter 
en i en ufordelaktig posisjon eller tilstand; (3) 
Mangel, minus, ulempe, tap, skade, spesielt med 
tanke på ens rykte eller finanser (detriment).  
 
DISAPPEAR: (1) Forsvinne, bli borte, gå ut av 
syne, fordufte (vanish); (2) Opphøre å eksistere 
eller i bruk; (3) Gå tapt, bli savnet; bli umulig å 
finne; (4) Bortført, arrestert eller drept av politiske 
grunner og uten at skjebnen er kjent.  
 
DISASSOCIATE (Dissociate): (1) Adskille, av-
koble; (2) Innen kjemi, molekyl som splittes i 
mindre molekyler, atomer eller ioner, og spesielt 
irreversibelt.  
 
DISASSORTATIVE MATING (Disassortment, 
Exogamy, Heterogamy, Negative assortative 
mating): Paring mellom individer med forskjellige 
genotyper eller fenotyper; paringspreferanse 
mellom ulike individer slik at frekvensen av 
paringene er hyppigere enn hva som kan 
forventes under tilfeldig paring. Med andre ord, 
kjønnet formering der individene som avviker i ett 
eller flere kjennetegn, parer seg hyppigere enn 
forventet ut fra sjanse alene. Se: Assortative 
mating, Negative assortative mating og Positive 
assortative mating. 
 
DISASTER: Katastrofe, plutselig ulykke, natur-
katastrofe som dreper eller medfører store 
skader; hendelse med uforutsette konsekvenser. 
Med andre ord, alvorlige og plutselige for-
andringer i de normale funksjoner og aktiviteter i 
et organismesamfunn på grunn av katastrofale 
fysiske, kjemiske eller biologiske hendelser.  
 
DISASTROUS: (1) Som forårsaker katastrofale 
konsekvenser, skader og ødeleggelser (cala-
mitous); (2) Jærtegn som forutsier katastrofe, 
ulykke; (3) Meget uheldig, ulykksalig. 
 
-DISC- (-disci-, -disco-, -discus): Affiks som 
betyr rund plate, disk. 
 
DISCHARGE: (1) Utløpsende, munning; (2) 
Vannføring, avløpet i en elv ved et gitt øyeblikk 

relatert til volum og hastighet (m3/sek, ofte målt 
ved ca. 0,6 meters dybde). Globalt sett er 
vannføringen fra elvene til havet ca. 30 000 km3 
per år; (3) Innen fysikk, det å fjerne eller redusere 
en elektrisk ladning fra et eller annet legeme; (4) 
Innen kjemi, celle eller akkumulator som har 
opphørt og fungere på grunn av kjemiske 
forandringer (er utladet, discharged). 
 
DISCLAIM: (1) Benekte, dementere, forkaste; (2) 
Innen taksonomi (disclaimer), stadfestelsen i et 
arbeid fra en utgiver, redaktør eller forfatter at 
selve arbeidet eller alle spesifiserte navn og 
nomenklaturiske presentasjoner i arbeidet, ikke 
skal benyttes i zoologisk litteratur. 
 
DISCLIMAX: (1) Disklimaks, påvirket klimaks; 
økologisk suksesjon som forhindres fra å bli 
realisert som klimakssamfunn pga. påvirkninger 
fra f.eks. introduserte dyr, klimatiske forandringer, 
brann, beiting eller menneskets aktiviteter; (2) 
Modifisering eller erstatning av et klimaks-
samfunn med et annet pga. menneskets 
forstyrrelser i økosystemet (eller påvirkninger fra 
husdyr). 
 
DISCO-: Prefiks som betyr skive. 
 
DISCODACTYLOUS: Som har sugekopper på 
enden av lemmer (som hos tre-levende frosker). 
 
DISCOIDAL (Discoid): (1) Skive-formet, av-
rundet, avflatet; (2) Innen matematikk, den 
regionen av et plan som er innelukket i en sirkel.  
 
DISCOID (Disc-like, disciform, discous): Flat 
og sirkulær. Discoidal, som nærmer seg skive-
form. 
 
DISCOLOUR: Fargeforandring, mer enn én 
farge. 
 
DISCOLOUROUS: Som har uensartet, ikke uni-
formt fargemønster, f.eks. at øvre og undre flate 
har forskjellige farger, eller at fargen er forskjellig 
eller i kontrast til en nærstående farge eller 
omgivende del.  
 
DISCONTIGUOUS: Som er separat, uten romlig 
kontinuitet; avkoblet uten og berøres eller være 
nær hverandre.  
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DISCONTINUITY (Disjunction): Diskontinuitet, 
avbrytelse, avbrudd; et markert skille i en ellers 
kontinuerlig variasjon, rekke av hendelser eller 
naturlig populasjon. Se: Disjunct. 
 
DISCONTINUOUS CODING SEQUENCE: Dis-
kontinuerlig kodende sekvens, DNA sekvens i 
genomet hos eukaryotiske «split genes» som 
består av både exoner og introner. Se: Exon, 
Intron og Split gene. 
 
DISCONTINUOUS DISTRIBUTION: Diskontin-
uerlig utbredelse, forekomst av en art i to eller 
flere vidt adskilte områder uten at arten 
forekommer mellom områdene. Det kan skyldes 
en rekke faktorer, spesielt fysiske barrierer, og er 
spesielt karakteristisk for enkelte gamle grupper 
som er nesten utdødd bortsett fra i noen få 
områder. De tre artene av lungefisk er et godt 
eksempel, de forekommer i Australia, Sør-Afrika 
og Sør-Amerika. Det har vært satt opp en rekke 
teorier for å forklare diskontinuerlige utbredelser, 
spesielt hos dyr. Få arter er kosmopolitiske, dvs. 
er utbredt over hele verden i mange typer av 
habitater (eurytopiske) eller eventuelt begrenset 
til få habitat-typer (stenotopiske). 
 
DISCONTINUOUS VARIATION (Qualitative 
variation): Diskontinuerlig variasjon, godt defi-
nerte forskjeller i et karaktertrekk hos et individ 
eller en gruppe individer som avviker fra 
gjennomsnittstypen. Markerte forskjeller kan 
skyldes kjemiske eller fysiske forandringer i 
kromosomene, eventuelt forskjellige alleler i det 
samme locus eller forandringer i selve antallet 
kromosomer (polyploidi). Se: Continuous varia-
tion og Qualitative inheritance. 
 
DISCOPODOUS: Det å ha plateformede føtter. 
 
DISCORDANCE: (1) Mangel på enighet, har-
moni; (2) Innen genetikk, genetisk ulikhet mellom 
grupper eller i de karakterer som sammenlignes, 
det i motsetning til overensstemmelse (Se: 
Concordance); (2) Tilstedeværelsen av et gitt 
karaktertrekk i bare ett av medlemmene i et par 
identiske tvillinger.  
 
DISCORDANT: (1) Disharmonisk, uharmonisk; 
ubehagelig, grov lyd; (2) Innen biologi, tvillinger 
eller individer i en gruppe som ikke deler én eller 
flere spesielle karakterer, eller samme sykdom; 

(3) Inkongruent, ikke samsvar; uenig (disa-
greeing); karakterisert ved konflikt; trettekjær, 
kranglete (quarrelsome).  
 
DISCOURAGE: Avskrekke, ta motet fra, gjøre 
motløs, fraråde, prøve å forhindre noe ved å vise 
mishag eller skape vanskeligheter; overtale noen 
til ikke å foreta seg noe, eller slik at de mister 
entusiasme eller selvtillit.   
 
DISCREPANCY: (1) Divergens, uoverensstem-
melse (difference), eller et tilfelle av divergens 
eller uovernsstemmelse; (2) Motsigelse, diskre-
pans, mangel på samsvar eller likhet mellom to 
eller flere fakta. 
 
DISCRETE: Diskret, godt adskilt, distinkte deler. 
 
DISCRETE CHARACTER: (1) Karakter som kan 
bli representert gjennom (alle mulige) hele tall, 
generelt kun ved bruk av naturlige hele tall 
(integer: 1, 2, 3 ... -1, -2, -3 ...) (Se: Qualitative 
character); (2) Innen taksonomi, diskret karakter, 
enten-eller karakter, vanligvis bestemt av et 
enkelt gen locus med forskjellige alleler som 
danner diskrete fenotyper.  
 
DISCRETE VARIABLE: Diskret variabel, variabel 
som bare kan anta et visst sett av verdier innen 
sitt område, og da vanligvis hele tall. Se: 
Continuous variation. 
 
DISCRIMINATION: (1) Diskriminering, ubegrun-
net og skadelig forskjellsbehandling av for-
skjellige kategorier mennesker, spesielt ut fra 
deres alder, kjønn, rase og tro; (2) Det å 
gjenkjenne og forstå forskjellen mellom ting; (3) 
Differensiert respons til diverse forskjellige stimuli 
når de presenteres på samme tid. 
 
DISCUS: Flatt sirkulært område, struktur eller del 
av en struktur. 
 
DISEASE (Illness): Sykdom, sykelighet, en 
tilstand der de normale kroppsfunksjonene i 
kroppens celler, vev eller organer, er i ulage; 
enhver negativ påvirkning på en organismes 
normale kliniske tilstand og som man vanligvis 
kan observere eller måle. Enhver sykdom har et 
spesielt sett av symptomer, og medfører ofte 
fysiske, strukturelle forandringer, i kroppsvev. 
Forskjellen mellom tilstedeværelse eller fravær 



 

444 

av sykdom, avhenger av undersøkelsens form. 
Selv om sykdom ofte betraktes som en spesiell 
tilstand hos et enkelt individ, kan det også 
omfatte en spesiell tilstand i en hel populasjon. 
Det å måle tilstedeværelse av sykdom i en 
populasjon, avhenger av studier av de demo-
grafiske karakteristikkene i (verts)populasjonen. 
En sykdom kan derfor betraktes ut fra to nivåer: 
(a) En spesifikk, unormal (morbid) prosess i en 
organisme som har et karakteristisk sett av 
symptomer, og som virker inn på en del eller hele 
organismen (patologien, etiologien og prognosen 
både kan eller ikke kan være kjent). Årsaken kan 
være medfødt (congenital), ervervet gjennom en 
infeksjon (dvs. en infesiøs patogen organisme: 
Virus, bakterie, sopp eller parasitt), skade 
(injury), næringsmangel (nutrient deficiency), 
generell metabolsk ubalanse, eller effekten av 
kjemiske stoffer, og (b) summen av alle unormale 
fenomener som er observerbare i en gruppe 
levende organismer (populasjon) som kan 
assosieres med en spesifikk karakteristikk, eller 
et sett av karakteristika som gjør at gruppen 
avviker fra artens normale tilstand på en slik 
måte at det gir et biologisk handicap, biologisk 
bakdel. Se: Infection. 
 
DISEASE CARRIER: Sykdomsbærer, smitte-
bærer. 
 
DISEASED: (1) Syk, lider av sykdom, angrepet 
av sykdom, sykelig (infected, sick, unhealthy); (2) 
Manglende helse, sunnhet (sickly); (3) Unormal, 
ubalansert (corrupt, twisted).  
 
DISEASE-PRODUCING AGENT: Sykdoms-
produserende agens, patogen. 
 
DISEASE RESISTANCE: Sykdomsresistens, 
evnen til å forhindre utviklingen av en sykdom 
etter angrep av en infeksiøs patogen. Hos dyr er 
sykdomsresistens hovedsakelig assosiert med 
immunsystemet og aktivitetene til de hvite 
blodcellene (leukocytter) og lymfocyttene, en 
undergruppe av de hvite blodcellene. 
Sykdomsresistens kan forsterkes i en populasjon 
gjennom kunstig seleksjon som i dyre- eller 
planteavl. Se: Disease og Infection. 
 
DISEASES OF CIVILIZATION: (1) Begrepet om 
vertsspesifikke, tetthetsavhengige sykdommer 
hos det siviliserte mennesket i industrialiserte 

samfunn, og som antas å være «nye» 
sykdommer assosiert med industriell og urban 
livsførsel. Omfatter spesielt: Kreft (cancer), 
meslinger (measles), forkjølelse (common cold), 
tarminfeksjoner (enteric infections, f.eks. tyfus 
(Salmonella typhosa), dysenteri (Shigella dysen-
teriae) og kolera (Vibrio cholerae)), veneriske 
sykdommer (f.eks. gonoré (gonorrhoea) og syfilis 
(syphilis), Se: Venereal diseases), spedalskhet 
(leprosy), tuberkulose (tuberculosis), difteri 
(diphtheria), polio (poliomyelitis), pest (plague), 
kopper (smallpox) og tyfoid feber (typhoid fever, 
Salmonella typhi); (2) Meldepliktige infeksjons-
sykdommer i Norge er: (a) Sykdommer som 
forebygges gjennom barnevaksinasjonsprogram: 
Difteri, kikhoste, kusma, meslinger, poliomyelitt, 
røde hunder, systemisk Haemophilus influenzae-
sykdom, tetanus (stivkrampe), tuberkulose, 
virushepatitter (hepatitt A, B og C), (b) mat- og 
vannbårne sykdommer: Botulisme, campylo-
bacteriose, diaréassosiert hemolytisk uremisk 
syndrom, E. colienteritt, giardiose, kryptospori-
diose, listeriose, salmonellose, yersiniose, (c) 
zoonoser: Brucellose, ekinokokkose, Lyme 
borreliose, miltbrann, nephropathia epidemica, 
rabies, trikinose, tularemi, (d) alvorlige import-
sykdommer: Denguefeber, flekktyfus, gulfeber, 
kolera, lepra, malaria, pest, Q-feber, shigellose, 
tilbakefallsfeber, vestnilfeber, viral-hemoragisk 
feber, (e) alvorlig miljørelaterte sykdommer: 
Legionellose, (f) alvorlige systemiske syk-
dommer: HIV/AIDS, SARS, MERS og COVID-19 
(akutte luftveissyndromer), dobbelinfeksjon med 
tuberkulose og HIV, influensa forårsaket av virus 
med pandemisk potensial, kopper, paratyfoid-
feber, prionsykdommer, systemisk meningokokk-
sykdom, systemisk pneumokokksykdom, syste-
misk (gruppe A, gruppe B) streptokokksykdom, 
tyfoidfeber, virale infeksjoner (i sentralnerve-
systemet), (g) sykdommer forårsaket av resi-
stente bakterier: Meticillin-resistente gule 
stafylokokker, penicillinresistente pneumokokker, 
vankomycinresistente enterokokker, og (h) 
seksuelt overførte sykdommer: HIV/AIDS, 
gonoré, syfilis, genital chlamydia-infeksjon, 
herpes, og toksin-produserende Clostridium 
difficile. Se: Common diseases. 
 
DISHARMONIC: (1) Mangle harmoni, dishar-
monisk; (2) Uten symmetri i sin fysiske form; (3) 
Innen faunistikk, fauna eller flora som er uvanlig i 
sin artssammensetning. 
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DISINFECT: Desinfisere, rense, gjøre noe fritt for 
infeksiøse agenser, spesielt mikroorganismer. 
Se: Sterilize. 
 
DISINFECTANT: Desinfeksjonsmiddel, enhver 
kjemisk substans brukt til desinfeksjon, dvs. som 
dreper eller reduserer utviklingen av sykdoms-
produserende infeksiøse organismer. Et des-
infeksjonsmiddel er som regel skadelig for 
organismenes vev, de som ikke er skadelige kan 
også benyttes som antiseptisk middel. Se: 
Disinfection og Antisepsis. 
 
DISINFECTION: Desinfeksjon, fjerning eller 
uskadeliggjøring av sykdomsfremkallende organ-
ismer, enten ved f.eks. pasteurisering, bruk av 
ozon eller ultrafiolett lys, eller kjemisk behandling 
av kontaminerte objekter/gjenstander, dvs. bruk 
av desinfeksjonsmidler (Se: Disinfectants) som er 
sterkere midler enn antiseptiske midler (des-
infisering er av og til også brukt om antiseptiske 
middel) og som derfor ikke benyttes på hud. 
Desinfisering omfatter normalt ikke sterilisering. 
Se: Antisepsis, Disinfectant og Sterilization. 
 
DISINFESTATION: Avlusing, bekjempelse av 
skadedyr. 
 
DISINTEGRATE: (1) Løse opp, smuldre, forvitre, 
det og nedbrytes til mindre bestanddeler; (2) 
Innen fysikk, desintegrasjon, enhver prosess der 
en atomkjerne emitterer én eller flere partikler slik 
som beta-, alfa-partikler eller gamma-stråler, 
enten spontant eller etter kollisjoner.  
 
DISJUNCT: (1) Klart adskilt, splittet, ikke sam-
menhengende; (2) Innen biologi, disjunkt, en 
diskontinuerlig utbredelse der én eller flere 
populasjoner er adskilt fra andre potensielt kryss-
befruktende populasjoner med en tilstrekkelig 
avstand slik at all genflyt mellom populasjonene 
forhindres. Se: Discontinous distribution. 
 
DISJUNCTION: (1) Disjunksjon, adskillelse, 
oppdeling; mangel på korrespondanse eller 
konsistens; (2) Relasjonen mellom to distinkte 
alternativer; (3) Innen genetikk, adskillelsen og 
bevegelsen mot polene i spindelen av datter-
kromosomene (kromatidene) i anafasen ved 
mitose og under den andre meiotiske deling, og 
av de parete homologe kromosomene under 
anafase stadiet i den første meiotiske deling (Se: 

Spindle og Mitosis); (4) Se: Allopatry; (5) Se: 
Discontinuity. 
 
DISLOCATION: (1) Forflytning, forskyvelse, for-
rykkelse, forvridning; (2) Innen genetikk, struk-
turell kromosomforandring som skyldes et tap 
eller en forflytning av kromosom segmenter. 
 
DISOME: Se: Bivalent. 
 
DISOMIC: Disomisk, det å ha én eller flere 
kromosomer tilstede to ganger, men uten at hele 
genomet er dublisert; en celle eller individ som 
mangler et kromosompar, men som har to 
homologe isokromosomer for den samme armen 
til det manglende par. Se: Monosomic. 
 
DISOPERATION: Relasjon mellom to eller flere 
organismer som er skadelig for begge og som 
ikke skyldes direkte konkurranse pga. overbe-
folkning (aggregering) eller indirekte gjennom 
habitatforandringer eller forandringer i fødevaner 
for én eller flere medlemmer i populasjonen. 
Løselig benyttet om symbioser der én eller begge 
partnere er skadelidende. 
 
DISPERMY (Dispermic fertilization): Inn-
trengningen av to spermier på samme tid i en 
eggcelle (ovum) under befruktningen. Se: 
Monospermy og Polyspermy. 
 
DISPERSAL: (1) Spredning, splittelse; (2) Innen 
biologi, utbredelsen av en art (egg, larver, unger 
eller kjønnsmodne individer, eller frø, vegetative 
deler) fra fødestedet, opprinnelsesstedet (breed-
ing dispersal, natal dispersal), utslippsstedet eller 
infeksjonsområdet til andre områder hvor de kan 
leve, vokse og reprodusere, og som ikke omfatter 
normal migrasjon. Spredningen kan øke deres 
overlevelse og reproduksjonspotensiale gjennom 
f.eks. å øke paringsmulighetene eller ressurs-
tilgangen, eller redusere konkurransen mot andre 
arter, mot foreldrene eller avkommet, eller 
medføre en reduksjon i innavl i opprinnelses-
området. Spredningen kan også medføre en 
kolonisering av nye områder. Selve spredningen 
kan være passiv med vind eller vannstrømmer, 
via erosjon eller gjennom andre organismer som 
bærere av spredningsstadiene. Under en 
spredning som ofte basert er på tilfeldigheter 
(accidental migration), møter en spredningsenhet 
en rekke barrierer som kan skyldes både 



 

446 

fysiografiske, klimatiske og biologiske forhold. 
Spredningsraten avhenger av et samspill mellom 
en rekke faktorer: Størrelsen og formen på 
området der populasjonen eller arten lever, 
organismenes fysiske spredningsevne, popula-
sjonstrykket og omgivelsesforholdene særlig med 
tanke på vind og strømforhold. Organismenes 
spredningsevne spiller en stor rolle i forståelsen 
av deres nåværende utbredelse, populasjons-
størrelsene og deres regulering, i artsdannelses-
prosessene - og i utformingen av naturreservater. 
Suksessive spredninger der hver sprednings-
strekning er kort, kan over tid medføre en 
kumulativ effekt som utvider betraktelig en arts 
leveområde (range expansion); (3) Prosessen 
eller den grad en organisme har spredt seg ut fra 
et område, utgangskilde eller vert, f.eks. en 
parasitts epidemiske eller pandemiske spredning; 
(4) Spredningen av gameter eller pollen bort fra 
forelderindividene (ved ytre befruktning) for å 
finne andre individer slik at en reproduksjon kan 
finne sted (Se: Outbreeding); (5) Spredningen av 
kjemiske stoffer produsert av organismer. Se: 
Colonization, Dispersion, Dissimination og Philo-
patry. 
 
DISPERSAL BARRIER (Ecological barrier): 
Spredningsbarriere, en økologisk eller fysisk 
barriere, ufordelaktig eller ubeboelig område for 
organismer som adskiller to beboelige områder, 
f.eks. et havområde eller fjellområde for 
terrestriske dyr. Se: Dispersal. 
 
DISPERSAL BIOGRAPHY: Spredningsbiografi, 
biogeografiske studier som ofte betrakter organ-
ismene som oppstått i ett område (sentrum) for 
derfra å ha spredt seg utover steg for steg, ofte 
gjennom spesielle korridorer. Se: Dispersal. 
 
DISPERSAL MECHANISM: Spredningsmekan-
isme, refererer spesielt til de karakteristiske 
tilpasningene for spredning som utgjør en del av 
reproduksjonsstrategien hos mange fastsittende 
eller bevegelsestrege organismer. Se: Dispersal. 
  
DISPERSE: (1) Diffundere, dispergere, spre, 
spre seg i forskjellige retninger (ikke folk, men 
vann, luft eller andre ting som sprer seg ut over 
et gitt område eller rom) (scatter); (2) Utsprede, 
drysse, strø, fordele eller distribuere vidt; (3) Det 
å svekke, dempe, fortynne (til det forsvinner); (4) 
Innen fysikk, adskillelse av lys i sine enkelte 

farger via refraksjon (Se: Refraction) eller 
diffraksjon (Se: Diffraction) med dannelse av et 
spektrum (Se: Dispersion); (5) Innen kjemi, 
fordele noe (f.eks. partikler) mer eller mindre 
jevnt gjennom eller over et eller annet medium; 
(6) Innen biologi, organismer som sprer seg over 
større områder eller til alle kanter. 
 
DISPERSED AIR: Spredt, finfordelt luft frigjort fra 
en løsning av luft i vann ved trykkreduksjon.  
 
DISPERSION: (1) Dispersjon, spredning, for-
deling, utspredning, utbredning, utdeling; (2) 
Innen biogeografi, utbredelsen eller utbredelses-
mønsteret til organismer eller populasjoner over 
et område (romlig, spatialt), et mønster som kan 
være irregulært uten aggregeringer (tilfeldig, 
random), mer regulært enn tilfeldig (uniformt, 
uniform) eller aggregert (klumpet, clumped) (Se: 
Colonization, Dispersal og Dissimination); (3) 
Innen økologi, individenes ikke-tilfeldige beveg-
else inn i eller ut av et område eller populasjon, 
vanligvis over kortere avstander og av mer eller 
mindre regulær natur (Se: Migration); (4) Innen 
parasittologi, parasittenes fordeling eller utbred-
elsesmønster i relasjon til en spesifikk geografisk 
lokalitet eller spesifikk vertsutbredelse; (5) Innen 
statistikk, fordelingen eller spredningen av et sett 
av observasjoner eller verdier rundt et gjen-
nomsnitt, sentralt punkt eller verdi; (6) Innen 
kjemi: (a) Fordelingen, fortynningen, reduksjonen 
i konsentrasjon av en forurensning i luft eller 
vann, (b) blandingen som inneholder to faser der 
den ene, den disperse (indre) fase, danner 
partikler eller væskedråper i den andre, den 
sammenhengende fase (kontinuerlige fase, 
dispersjonsmiddelet), eller (c) fordelingen av et 
stoff (dispersjonsfase) i et annet (dispersjons-
middel) og som kan inndeles etter aggregatets 
tilstand: Fast, flytende eller gassformig (Se: 
Emulsion, Colloids og Suspension); (7) Innen 
fysikk, en dekomponering av hvitt lys i 
fargestråler som blir spredt og danner et 
fargespekter, eller kromatisk aberrasjon.  
 
DISPERSION COEFFICIENT (Dispersion in-
dex, Variance-to-mean ratio, VMR): Disper-
sjonskoeffisient, mål på spredningen av data 
rundt en gjennomsnittsverdi: D = σ2/µ, der σ er 
variansen og µ er gjennomsnittet).  VMR = 0 
(constant random variable, not dispersed), 0 < 
VMR < 1 (bionomial distribution, under disper-
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sed), VMR = 1 (Poisson distribution), VMR > 1 
(negative binomial distribution, overdispersed). 
Se: Dispersion og Standard deviation. 
 
DISPLACEMENT: Forskyvning, flytting, fjerning, 
fortrengning; en unormal posisjon av en del pga. 
forskyvning fra sin normale posisjon. 
 
DISPLACEMENT ACTIVITY (Substitute acti-
vity): Oversprangshandling, dyreadferd som er 
irrelevant i den situasjon den oppstår; en 
handling som ikke er knyttet til den funksjonelle 
sammenhengen som adferden normalt er relatert 
til og som avbryter annen adferd. Antatt å 
forekomme når et dyr forhindres fra å oppnå noe 
eller når to motstridende tendenser oppstår som 
kan blokkere hverandre og som under 
frustrasjonen får en form som medfører en 
handling i et annet funksjonelt system den kan 
respondere på. En slik adferd kan redusere 
konflikter, men samtidig indikere usikkerhet eller 
frykt. 
 
DISPLACEMENT THEORY: Se: Continental drift. 
 
DISPLAY (Advertisement behaviour, Ex-
pressive behaviour, Signaling behaviour): (1) 
Utfolde, folde ut, spre ut, rulle ut (unfurl); (2) 
Forevisning, vise noe på et skjermbilde eller  
skjerm, f.eks. informasjoner på en en computer 
screen (skjerm); (3) Oppvisning, fremhevelse, gi 
en lett synlig (iøynefallende) demonstrasjon av 
en eller annen kvalitet, evne, ferdighet eller 
følelse (show off); (4) Fremvisning, skue, en 
utstilling på et sted som gjør den lett å besøke og 
studere; (5) Avdekke, avsløre, røpe; (6) Innen 
biologi, ritualisert eller stereotypt adferdsmønster 
eller signal som overfører kommunikasjon, og 
som oftest uttrykkes gjennom å eksponere 
spesielle morfologiske trekk samtidig som 
lydsignaler utstøtes. En slik adferd som kan 
indikere forskjellige følelser og lyster som opp-
hisselse, aggresjon, frykt, forsvar, tiltrekking eller 
paringslyst, har oppstått gjennom evolusjonære 
ritualiseringsprosesser nedfelt genetisk. Slik 
adferd har en viktig funksjon i det at den 
regulerer det sosiale livet mellom medlemmene i 
en populasjon; (7) Innen biokjemi, posisjonen til 
et kjemisk stoff på en biologisk overflate. 
 
DISPLAY BEHAVIOUR: Skryteadferd, adferd, 
bevegelser eller posering som fungerer som 

kommunikasjon for å influere på adferden hos et 
annet individ og da særlig medlemmer av samme 
art. Slik adferd er ofte knyttet til paringslek og 
paring eller aggresjon og hevdelse av territorium. 
Se: Display. 
 
DISPLAY FLIGHT: Se: Courtship flight. 
 
DISPLAY TERRITORY: Område som vanligvis 
benyttes av et større antall dyr av ett kjønn 
(vanligvis hanner) for å konkurrere innbyrdes om 
retten til å pare seg (med hunnene som holder 
seg i utkanten av området eller som etter hvert 
ankommer området). Se: Lek. 
 
DISPOSED: Disponert, distribuert, arrangert eller 
utlagt. 
 
DISPOSITION: (1) Oppstilling, arrangement, 
måten noe er plassert eller ordnet på, spesielt i 
forhold til andre ting; (2) En persons nedarvede 
intellekt eller karakter; de mentale kvaliteter, 
temperament og tilbøyeligheter. 
 
DISRUPTIVE COLOURATION (Disruptive be-
haviour): Se: Apat(h)etic colouration. 
 
DISRUPTIVE SELECTION (Centrifugal selec-
tion, Diversifying selection): Disruptiv selek-
sjon, naturlig seleksjon innen en enkelt 
populasjon mot to forskjellige, ofte ekstreme, 
fenotyper (f.eks. når store og små individer har 
en fordel over de av mellomstørrelse); seleksjon 
som favoriserer to eller flere fenotypiske 
ekstremer i en polymorf populasjon til ulempe for 
de intermediære (modale) formene. Seleksjonen 
både bevarer og fremmer forskjellene. Med andre 
ord, en disruptiv seleksjon favoriserer ikke 
intermediære fenotyper slik at hyppigheten av 
avvikende fenotyper øker pga. en selektiv 
forandring i allel frekvensene slik at det leder til 
fiksering av de alternative allelene hos 
medlemmene i populasjonen. En slik prosess kan 
lede til to fenotypiske ekstreme former innen 
populasjonen, og er antatt som en mulig 
mekanisme for sympatrisk artsdannelse (Se: 
Sympatric speciation). Se: Directional selection 
og Stabilizing selection. 
 
DISSECTION: (1) Disseksjon, prosessen å opp-
dele et objekt i mindre deler for å studere 
enkeltdelene og deres forbindelser; (2) Innen 
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geomorfolgi, prosessene som medfører at en 
landoverflate splittes opp av eroderende elver.  
 
DISSEMINATION: (1) Utbredelse, utstrøelse; (2) 
Innen biologi, spredning, spredningen av dyr, 
avkom, sporer, frø eller infeksiøse agenser, over 
et større område uten at det nødvendigvis ender 
med en kolonisering av disse områdene. Se: 
Colonization, Dispersion og Dispersal. 
 
DISSEMINULE: Spredningsstadium, spore, frø, 
frukt eller andre strukturer som er modifisert for å 
bli spredt. 
 
DISSERT: Skrive avhandling, komme med en 
utgreiing. Se: Dissertation. 
 
DISSERTATION: Utgreing, undersøkelse, av-
handling, thesis; doktoravhandling innlevert av en 
doktorkandidat for en akademisk grad eller annen 
profesjonell kvalifisering der forfatterens forsk-
ning presenteres.  
 
DISSILIENT: Det som revner, sprenger eller 
springer opp.  
 
DISSIMILAR: Uensartet, ulik, forskjellig. 
 
DISSIMILARITY: Uensartethet, ulikhet; generelt 
mål på forskjellen mellom to objekter, og 
vanligvis målt i en skala fra 0 til 1. Se: Distance. 
 
DISSIMILATION: (1) Dissimilasjon, det å gjøre 
ulik eller bli ulike; (2) Innen fysikk, prosessen der 
en lyd blir forskjellig fra en nærliggende lyd; (3) 
Forandringen eller utelatelsen av én av to 
identiske eller nært relaterte lyder i et ord; (4) 
Innen fonologi, fenomenet der like konsonanter 
eller vokaler i et ord blir mindre like; (5) Innen 
fysiologi, den nedbrytende fasen innen stoff-
omsetning (Se: Assimilation). 
 
DISSOCIATION: (1) Adskillelse, nedbryting; (2) 
Innen genetikk, mutasjon eller strukturell for-
andring i eukaryotiske kromosomer som øker 
kromosom antallet (termen er også benyttet om 
en fenotypisk forandring i en gitt strain); (3) Innen 
kjemi: (a) Nedbrytningen av en substans, f.eks. et 
molekyl eller ion, i mindre deler ved bruk av 
energi (f.eks. varme), (b) effekten av et 
løsningsmiddel, eller (c) ioniserende reaksjon av 
syrer og baser i vann. 

DISSOGONY (Dissogeny): Dissogoni, seksuell 
kjønnsmodning hos et individ på to forskjellige 
stadier i livssyklus, dvs. under larvestadiet og det 
voksne stadiet (som hos larvene og det voksne 
stadiet hos ribbemanetene, Ctenophora). 
 
DISSOLVE: (1) Oppløse, oppheve, smelte eller 
la noe bli inkorporert (forsvinne) i en væske 
under dannelse av en løsning; (2) Avslutte eller 
oppløse en offisiell forsamling; (3) Det å gå 
gradvis fra et bilde eller scene i en film til et annet 
bilde eller scene.    
 
DISSOLVED OXYGEN (DO): Oppløst oksygen, 
mengden oksygen oppløst i en innsjø, elv eller 
bekk som indikator på vannets sunnhetsgrad og 
evne til å opprettholde et balansert akvatisk 
økosystem. Oksygenet i vannet kommer opp-
rinnelig fra atmosfæren gjennom oppløsning av 
O2 i vannet og fra vannplantenes fotosyntese. 
Vanntemperaturen bestemmer den totale 
mengde oksygen (oksygenmetningen) som kan 
oppløses i et vann, dvs. desto høyere temper-
atur, jo mindre oksygen inneholder vannet 
(oksygenkonsentrasjonen bestemmes også av 
atmosfæretrykket og mengden oppløste salter; 
sjøvann inneholder f.eks. mindre oksygen under 
samme betingelser). Oksygenkonsentrasjonen 
oppgis ofte som prosentandel av metnings-
konsentrasjonen ved en gitt temperatur. Den 
biologiske nedbrytningen av organiske foru-
rensninger i vann, forbruker oksygen. En 
oksidasjon ved hjelp av mikroorganismer, kan 
forbruke oksygen raskere enn oksygenet kan 
erstattes. Det kan medføre at det blir for lite 
oksygen for de høyere livsformene i vannet, med 
det resultat at de kan dø ut.  Forholdene kan bli 
fullstendig anaerobe med den følge at bunnsedi-
mentene kan lukte sterkt av hydrogensulfid (H2S) 
som er et av de giftige nedbrytningsproduktene. 
Se: Anaerobic prosess. 
 
DISSOPHYTE: Dissofytt, plante med tørke-
tolerant stamme og blader (Se: Xerophytic) og et 
moderat tolerant rotsystem for temperatur og lave 
fuktigheter (Se: Mesophytic). 
 
DISSYMMETRY RATIO: Se: Base ratio. 
 
DISTAD: Bort fra kroppen, mot enden lengst fra 
kroppen; bort fra festepunktet. 
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DISTAL: (1) Fjernt, lengst unna, videre fra 
senter; (2) Innen biologi, retningen vekk fra 
midtlinjen, lengst fra basis (der organismen er 
festet), senteret eller annen definert del av 
organismen. Generelt brukt for å referere til en 
spesiell del eller struktur som er lengre unna enn 
en annen gitt del (Se: Basal, Mesial og Proximal). 
 
DISTANCE: (1) Distanse, avstand, mål på 
avstanden mellom to objekter; (2) Holde seg på 
avstand fra, distansere seg fra; (3) Innen 
taksonomi, ethvert mål på ulikhet mellom taksa 
(Se: Dissimilarity). 
 
DISTANCE SPECIES: Distanseart, art som 
(opprett)holder en viss tolererbar minsteavstand 
mellom de andre medlemmene i en gruppe. 
Distansedyrene unngår kroppskontakt i den grad 
det er mulig. Se: Contact species og Density-
tolerant species. 
 
DISTANT: (1) Fjern, fjerntliggende, borte, langt 
fra hverandre i tid og rom; (2) Innen biologi, kald, 
reservert, avvisende, utilnærmelig, ikke intim; 
fjernt beslektet.  
 
DISTILLATION: (1) Essens, det viktigste aspekt 
av noe; et utdrag av den essensielle mening; (2) 
Innen kjemi, destillasjon, det å rense en væske 
gjennom en prosess av varme og avkjøling, dvs. 
fordampning gjennom å koke opp en blanding av 
væsker for deretter å kondensere dampen tilbake 
til væske igjen som så oppsamles og dermed 
separeres fra den opprinnelige væskeblandingen; 
den oppsamlede væsken kalles et destillat 
(distillate). Den første fasen krever tilførsel av 
varme til væsken, i den andre fasen under 
kondenseringen, frigjøres den latente varmen og 
må kontinuerlig fjernes for at dampen skal kunne 
fortsette å kondensere. Oppløste stoffer i væsken 
blir igjen slik at en destillasjon kan benyttes til å 
rense en væske. Destillasjon er den viktigste 
metoden for avsalting av sjøvann for å produsere 
drikkevann (Se: Desalination og Distilled water); 
(3) Innen paleontologi, destillat, en fossildan-
nende metode som omfatter tapet av flyktig 
organisk materiale slik at karbonfraksjonen blir 
igjen.  
 
DISTIL: (1) Sildre, falle i dråper; (2) Destillere, 
rense en væske gjennom oppvarming slik at den 
fordamper, så avkjøles og kondenseres dampen 

for deretter å samle opp den resulterende 
væsken (Se: Distillation); (2) Ekstrahere den 
essensielle mening eller de viktigste aspekter av 
noe.  
 
DISTILLED WATER: Destillert vann, vann (H2O) 
som er renset gjennom destillasjonfor å fri det for 
oppløste salter og andre komponenter (Se: 
Distillation). Destillert vann er i likevekt med 
karbondioksidinnholdet i luften og har en led-
ningsevne på ca. 0,8 x 10-6 siemens cm-1. 
Gjentas destillasjonen i vakuum, kan lednings-
evnen bringes ned til 0,043 x 10-6 siemens cm-1 
ved 18oC. Ledningsevnen begrenses ved 

vannets selvioniserende evne (H2O  H+ + OH-). 
 
DISTOM(AT)OSIS: Se: Fasciolosis. 
 
DISTOME: Distom, to munner (en gammel term 
for ikter som refererer til deres to sugeskåler, en 
buksugeskål og en munnsugeskål). 
 
DISTORTION: (1) Fordreining, forvridning, for-
vrengning, den grad et system (eller deler av et 
system) ikke reproduserer nøyaktig det karak-
teristiske som ble lagt inn i systemet; (2) Det å gi 
et misvisende inntrykk, forklaring eller rede-
gjørelse for noe.  
 
DISTRACT: (1) Atspre, distrahere, forhindre 
noen fra å konsentrere seg (om noe); avlede 
oppmerksomheten fra noe, f.eks. noe ubehagelig 
ved å påpeke noe forskjellige eller mer be-
hagelig; (2) Forvirre, plage, drive fra vettet, gjøre 
gal.  
 
DISTRACTION DISPLAY (Deflection display, 
Diversionary display, Paratrepsis): Avlednings-
manøver, adferden hos en organisme som 
forsøker å avlede en predator eller aggressor 
bort fra de mest utsatte individene i en gruppe. 
Observeres ofte hos arter av fugl som bygger 
redet på bakken, hvor adferden ofte er å spille på 
en skavank, f.eks. at vingen er brukket, eller 
forsøke å etterrape bevegelsen til en rotte eller 
mus. Se: Mimicry. 
 
DISTRESS CALL: Se: Fright cry. 
 
DISTRIBUTARY: Elvekanal som er oppsplittet fra 
en elv og som ikke forenes igjen med hovedløpet 
(som f.eks. i et delta). 
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DISTRIBUTE: Distribuere, sirkulere, fordele, 
sortere; spre ut over et større område. 
 
DISTRIBUTION: (1) Arrangement, mønstre, klas-
sifisering; (2) Grafisk representasjon som 
illustrerer relasjonene mellom et sett av objekter 
eller observasjoner (og mer i en romlig dimensjon 
enn tidsdimensjon); (3) Innen biologi: (a) 
Fordelingsmønster, levestedet, det totale geo-
grafiske utbredelsesområdet til et takson (Se: 
Range), (b) utbredelsesmønster, den romlige 
fordeling av individene i en populasjon eller 
gruppe som plottet på et kart, eller (c) 
spredningen av en organisme (Se: Dissemin-
ation); (4) Innen statistikk, fordeling, det relative 
arrangement av et tallsett bestående av variable 
verdier. En normalfordeling er en fordeling der 
dataene er gruppert symmetrisk rundt det 
aritmetiske gjennomsnitt slik at 68,26 % av 
dataene ligger innen pluss minus ett standard-
avvik fra gjennomsnittet, 95,44 % innen pluss 
minus to standard avvik fra gjennomsnittet og 
99,73 % innen pluss minus tre standard avvik fra 
gjennomsnittet. En skjev fordeling er en fordeling 
der dataene er asymmetrisk fordelt rundt det 
aritmetiske gjennomsnitt, ofte forekommer en 
høyredreid fordeling der det er en «hale» av 
verdier til høyre for gjennomsnittet. 
 
DISTRICT: Distrikt, egn, område, en del av et 
større område. 
 
DISTROMATIC: Struktur som er to cellelag tykk. 
 
DISTROPHYTE: Distrofytt, plante som lever i fast 
og fuktig jord. 
 
DISTURB: (1) Forurolige, forstyrre, avbryte 
(interrupt, intrude); (2) Ødelegge posisjonen, 
arrangementet eller tilstanden av noe; skape 
uorden, bryderi, ulempe; (3) Gjøre urolig, uroe, 
forurolige, forvirre; skape mentale, emosjonelle 
forstyrrelser eller bekymringer (upset); (3) Innen 
økologi, forstyrre den naturlige eller økologiske 
balanse og relasjoner; (4) Innen fysikk, bringe i 
uorden, forrykke, forskyve bort fra et likevekts-
system; forandre betingelsene for noe. 
 
DISULPHIDE BOND: Disulfid binding, kjemiske 
bindinger mellom svovelatomene (S-S) i to 
molekyler av f.eks. aminosyren cystein. Slike 

bindinger er viktige i bestemmelsen av proteinets 
tertiære struktur.  
 
DITCH: Dike, kanal, grøft, kunstig konstruert 
åpen kanal laget for å lede vann gjennom løs-
masser og fjellterreng.  
 
DITELOSOMIC: Ditelosomisk, organisme eller 
celle som mangler to homologe kromosom-
armer. Se: Telocentric og Tritelosomic. 
 
DITOKOUS: Som produserer kun to egg eller 
unger per kull (eller ved fødselen). Se: Biparous, 
Monotokous, Oligotokous, Polytokous og Uni-
parous. 
 
DITOPOGAMY: Se: Anisogamy. 
 
DITTO: Ditto, det samme, det omtalte. 
 
DITYPIC: Se: Dimorphic. 
 
DIURESIS: Diurese, det å produsere vannrik urin 
i store mengder, kvanta. 
 
DIURETIC: Urindrivende, vanndrivende, diuret-
isk, enhver prosess som øker urin utskillelsen. 
Dieuretika benyttes for å behandle ødem, 
overskudd av væske i kroppsvevet. Se: Edema.   
 
DIURNAE: Om dagen, f.eks. insekter som flyr om 
dagen. Se: Nocturnae. 
 
DIURNAL: (1) Om dagen (i motsetning til om 
natten, Se: Nocturnal); hendelser eller aktiviteter 
hos dyr som forekommer bare på dagtid eller i 
dagslys (Se: Crepuscular); (2) Daglig, døgn-
bundet, med daglige intervaller, som varer kun én 
dag; hendelser eller sykler som skjer i relasjon til 
en døgnrytme (24 timer, veksling mellom søvn og 
våken tilstand), lys- (dagslys og nattemørke) eller 
temperaturforskjeller (varmt og nattekaldt) 
(diurnal range, diurnal variation) eller innen et 
døgn (Se: Circadian rhythm). Se: Nocturnal og 
Vespertine. 
 
DIURNAL RHYTHM: Det å ha en 24-timers 
periodisk syklus. Se: Circadian rhythm. 
 
DIVARICATE: Spedt vidt fra hverandre. 
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DIVERGENCE: (1) Avvikelse, ikke konvergent; 
(2) Innen biologi, divergent evolusjon (divergent 
evolution, evolutionary divergence); evolusjons-
prosess der to eller flere nye former eller typer av 
organismer oppstår fra en felles stamfar gjennom 
akkumulasjon av karakterertrekk som differen-
sierer dem fra hverandre; økende grad av ulikhet 
mellom opprinnelige like arter pga. en progressiv 
utvikling av forskjeller. Divergensen i karakterer 
og karaktertrekk mellom populasjoner i et takson 
kan medføre at nye taksa oppstår, og på 
forskjellige nivå: Art, slekt, familie, orden eller 
klasse; (3) Innen oseanografi, sone eller linje der 
overflatevannet i havet forskyves pga. av vind-
forholdene  slik at dypereliggende vann oppvelles 
til overflaten (Se: Convergence); (4) Innen klima-
tologi, luftbevegelser der mengden utgående 
luftstrømmer dominerer over de inngående i et 
område slik at det forekommer tendenser til 
avtagende luftmengder på det spesielle stedet. 
 
DIVERGENCE INDEX: Se: Patristic distance. 
 
DIVERGENT ADAPTATION: Divergent tilpas-
ning, tilpasning til forskjellige miljøer som 
resulterer i en forandring fra en felles opprinnelig 
form. 
 
DIVERGENT SELECTION: Divergent seleksjon, 
naturlig avvikende seleksjon mellom popula-
sjoner, f.eks. når stor størrelse favoriseres i en 
populasjon mens liten størrelse favoriseres i en 
annen populasjon og mellomformer aldri favori-
seres.  
 
DIVERSE: (1) Forskjellig, uens, uensartet; det å 
være distinkt i størrelse eller form (dissimilar, 
separate); (2) Innen biologi, samfunn eller takson 
som omfatter mange og vidt forskjellige arter. 
 
DIVERSIFICATION: (1) Diversifikasjon, varia-
sjon, spredning, det å bli mer variert, divers; (2) 
Forandring, avveksling; (3) Innen biologi, økning i 
diversiteten av markerte typer eller former i én 
eller flere taksonomiske kategorier (art, slekt, 
familie, etc.) (Se: Adaptive radiation). 
 
DIVERSIFICATION RATE: Diversifikasjonsrate, 
raten for utvikling av nye arter (speciation rate, λ) 
eller nålevende arter dør ut (extinction rate, µ). 
Diversifikasjonsraten kan estimeres ut fra 
fossilfunn, data om artsdiversiteten (antall klader 

og deres alder) eller gjennom studier av 
fylogenetiske trær.   
 
DIVERSIFY: (1) Differensiere, diversifisere, gjøre 
forskjellige ting, spre sine aktiviteter; (2) Skape 
variasjon i, øke variasjonen i antall ting (pro-
dukter) som produseres (vary); (3) Nyansere. 
 
DIVERSIFYING SELECTION: Se: Disruptive 
selection. 
 
DIVERSIONARY DISPLAY: Se: Distraction 
display. 
 
DIVERSITY: (1) Ulikhet, uensartethet, den 
fysiske kompleksitet i et (øko)system; (2) Diver-
sitet, den biologiske kompleksitet (biodiversitet, 
artsrikhet, artsmanfold), dvs. antall taksa i et 
område, økosystem eller samfunn, eller varia-
sjonen i morfologi. Diversitet beskrevet som 
artsrikhet, viser spesielt til antall arter i et 
samfunn og ofte også de faktorene som forklarer 
fordelingen av de enkelte artene. Artsrikhet kan 
også vise til antall arter i en gitt prøve der 
artsskjevhet (evenness) er et mål på grad av 
jevnbyrdighet i antall individer mellom artene. 
Samfunn med høy artsrikhet, artsskjevhet eller 
begge deler, sies å ha høyere diversitet enn 
samfunn med lavere artsrikhet, artsskjevhet eller 
begge deler. Tradisjonelt betraktes et individ av 
en art å være av samme betydning som et individ 
av en annen art. Diversitet kan tillempes alle 
skaler av organisering innen et samfunn, som 
infrasamfunn, komponent samfunn og supra-
samfunn (Se: Infracommunity, Component 
community og Supracommunity). Diversiteten 
defineres i praksis gjennom den diversitets-
indeks (Se: Diversity index) som benyttes for 
beskrivelsen. Det finnes en rekke indekser for å 
kvantifisere diversiteten, ved enten at en ser bort 
fra antall individer i de forskjellige artene (ren 
artsrikhet) eller at en også tar hensyn til antall 
individer av hver art. I det siste tilfelle legges mer 
vekt på de mer vanlige artene (Se: Simpson’s 
index) eller de mer sjeldnere artene (Se: 
Shannon-Wiener index of diversity). Indekser 
omfatter f.eks.: (A) Artsrikhet (Se: Species 
richness), det absolutte antall arter i et samfunn 
(eller område/prøve), og (B) antall taksa eller 
artsrikhet og deres relative abundans i et 
samfunn (område eller prøve), der: (a) Lav 
diversitet, få arter eller meget ulik abundans, (b) 
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høy diversitet, mange arter eller noenlunde 
tilsvarende abundans, (c) alfa-diversitet, divers-
iteten i et gitt habitat eller samfunn, (d) beta-
diversitet, diversitetens forandringsrate over en 
miljøgradient eller over flere samfunn, og (e) 
gamma-diversitet, det samme som foregående, 
men over en rekke habitater i et større geografisk 
område. Indeksene for artsdiversitet omfatter: (a) 
Artsrikhet (Se: Richness) eller variasjonsindeks 
(Variation index = d = S - 1/log N, der S er antall 
arter, N antall individer), (b) Shannon-Wieners 
diversitetsindeks som kvantifiserer fordelingen av 
individene mellom artene (Se: Shannon-Wiener 

index of diversity), og (c) -index of Williams 
(som måler antall individer og antall arter). Det er 
også foreslått at diversitet burde omfatte 
funksjonelle aspekter knyttet til artene, slik som 
kroppsstørrelse og trofisk nivå slik at de bedre 
kan rangeres etter betydning i samfunnet (Se: 
Evenness, Simpson’s index, Species diversity og 
Richness; (3) Variasjon i morfologi eller anatomi 
noe som viser til forskjeller i en gitt karakter eller 
karaktertrekk hos en gruppe dyr.  
 
DIVERSITY INDEX: Diversitetsindeks, mål på 
antall arter i et samfunn og deres relative 
abundans. Slike mål inkluderer forholdet mellom 
antall arter og antall individer. Det finnes 
forskjellige formler for beregning av en 
diversitetsindeks, den mest vanlige er Shannon-
Wiener indeksen. Se: Brillouin index, Diversity, 
Richness index, Shannon-Wiener index of 
diversity og Simpson’s index. 
 
DIVERSIVORE: Se: Omnivore. 
 
DIVERTICULUM: Divertikulum, blind, vanligvis 
en avlang sekk eller lomme som forgrener seg ut 
fra en kanal eller kroppshule, f.eks. blindtarmene. 
 
DIVIDE: (1) Dele, fordele gjennom å dele ut 
(distribute); (2) Separere i deler, splitte opp i to 
eller flere fraksjoner, arealer, grupper, klasser, 
kategorier eller seksjoner (cleave, disunite, 
separate); (3) Innen matematikk, dividere, utføre 
en divisjon; det å dele ett tall på et annet (det å 
bli benyttet som divisor med hensyn til en 
dividend; divisor er ett tall som et annet tall 
(dividend) deles med); (4) Innen biologi, en celle 
som reproduserer gjennom deling; (5) Spre, 
utskille; (6) Vannskille. 
 

DIVIDED: Delt, splittet; dividert. 
 
DIVIDEND: (1) Dividende, utbytte, resultat, 
belønning; pro rata fordeling til f.eks. aksjonærer 
(bonus); (2) Ett tall som skal deles med et annet 
tall; sum som skal deles og fordeles. 
 
DIVISION: (1) Divisjon, skille, splittelse, til-
standen å være delt (divided); handlingen eller 
prosessen å dele (deviding), oppdele i deler, 
fraksjoner (disunion); (2) Variasjon i mening, 
oppfatning og synspunkter; (3) Avdeling, individ-
uell enhet i en eller annen klassifikasjon, 
oppdeling; (4) Skille, noe som tjener til å dele 
eller holde adskilt (separation); (5) Innen biologi, 
celledeling, adskillelsen av det genetiske 
materialet under mitosen og meiosen; gruppe av 
organismer som utgjør en del av en større 
gruppe; (6) Innen botanikk, en form for for-
plantning som er karakteristisk for planter som 
sprer seg ved hjelp av nydannede løker (bulbs), 
rotskudd (suckers) eller jorstengler (rhizomes); 
(7) Innen systematikk, klassifikasjonsenhet innen 
botanikk med rang av divisjon, en kategori 
mellom rike og klasse (ender på -phyta) som 
tilsvarer rekke (Phylum) hos dyr; rang som hvis 
betraktet som en divisjon av en slekt eller 
underslekt, ansees som en enhet under slekten 
(subgeneric rank) med tanke på nomenklatur; (8) 
Den forholdsmessige fordeling av en eller annen 
mengde; (9) Innen matematikk, divisjon, 
divisjonsregning; det å bestemme hvor mange 
ganger en størrelse (mengde) rommes i en 
annen størrelse (mengde) (det omvendte av 
multiplisering); (10) Statlig eller korporativ aktivtet 
organisert som en egen administrativ og 
funksjonell enhet; (11) Divisjon, taktisk militær 
enhet utstyrt for lengre krigshandlinger (består av 
to til tre brigader).  
 
DIVISION OF LABOR: Innen biologi, fordelingen 
av arbeidsfunksjoner mellom de enkelte delene 
av en kropp, de forskjellige stadiene i en 
livssyklus eller individene i en koloni eller en 
annen sosial organisert gruppe. Et eksempel er 
de virveldyrene som har ungeomsorg og fordeler 
arbeidet mellom kjønnene, f.eks. hannene 
forsvarer territoriet, hunnene tar seg av ungene. 
 
DIVISION SEPTUM: Refererer til hos alle celler 
med todeling, strukturen som kontrollert vokser 
inn ved midten av cellen under celledelingen. 
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Med tiden fører denne strukturen til en komplett 
oppsplitting av cellen i to datterceller. 
 
DIVISIVE STRATEGY (Divisive method): 
Metoden eller strategien for å konstruere hier-
arkier gjennom suksessive delinger av høyere 
rangerte enheter til mindre underordnede og mer 
homogene enheter. 
 
DIXENIC: Blandet kultur der en art av organismer 
er i assosiasjon med to andre kjente arter. Se: 
Axenic, Monoxenic, Polyxenic, Synxenic, Trixenic 
og Xenic. 
 
DIXENOUS: Som benytter to vertsarter i sin 
parasittiske livssyklus. Se: Autoxenous, Hetero-
xenous, Monoxenous, Oligoxenous og Trixenous. 
 
DIZYGOTIC TWINS (Fraternal twins, Non-
identical twins): Toeggede tvillinger, tvillinger 
dannet ut fra befruktning av to egg; befruktning 
hvor to forskjellige sædceller samtidig befrukter 
to forskjellige egg (ova). Slike tvillinger er ikke 
genetisk identiske (de fleste gener er hetero-
zygote), men lik hverandre tilsvarende søsken (i 
gjennomsnitt er halvparten av deres gener 
identiske). To-eggede tvillinger kan også være av 
forskjellig kjønn. Se: Identical twins og Mono-
zygotic. 
 
D-LAYER: D-laget, innerste atmosfæriske lag i 
ionosfæren fra 60 km til 90 km over jord-
overflaten. (E layer er midtlaget fra 90 km til 150 
km, F layer er topplaget fra 150 km til 500 km 
over jordoverflaten.)  
 
DNA (Deoxyribonucleic acid): DNA, deoksy-
ribonukleinsyre, arvestoffet, det primære gen-
etiske arvematerialet i alle celler hos de fleste 
levende organismer og som utgjør hoved-
bestanddelen av kromosomene i cellekjernen. 
DNA bestemmer de arvelige karakterene til en 
organisme gjennom å kontrollere proteinsyntesen 
og derved enzymproduksjonen som er nødvendig 
for at organismene skal kunne leve og utvikle 
seg. DNA er selve arvestoffet da det videreføres 
(arves) fra generasjon til generasjon. Det 
medfører at alt DNA må kopiere seg selv når nye 
celler dannes via celledeling (DNA-replika-
sjonen). DNA utgjør de største, aktive organiske 
molekyler man kjenner. DNA er også det 
genetiske materialet i bakterier og i mange virus 

(bortsett fra RNA virus). DNA har form av en lang 
kjedet (polymer), spiral-formet dobbelttråd 
(nukleinsyremolekyl) der genene ligger etter 
hverandre på en rekke. Trådene er tett pakket 
sammen i kromosomer, antallet varierer fra art til 
art (mennesket har 46 kromosomer). Endringer i 
kromosomene kalles mutasjoner. Formen på 
DNA er som en stige bygget opp av to tråder, 
byggestenene kalles nulkleotider som består av 
en nitrogenbase, et sukkermolekyl (dexsyribose) 
og en fosfat gruppe. Nitrogenbasen forekommer i 
fire varianter: A (adenin) og C (cytosin) (begge 
puriner med en dobbelt ringstruktur), T (thymin) 
og G (guanin) (begge pyrimidiner med en enkelt 
ringstruktur). Alt DNA som man har isolert fra 
organismer, inneholder disse fire nitrogenbasene 
(adenin, guanin, thymin og cytosin). Stigen som 
er vridd lik en spiral (dobbel-helix), er sam-
mensatt av to DNA-tråder av nukleotider, tvunnet 
rundt hverandre og koplet sammen gjennom 
kjemiske bindinger (hydrogen-bindinger) mellom 
de spesifikke komplementære basene (i stige-
trinnene). Hvert trinn i stigen består av to baser, 
hvor fosfatgruppen (fosforsyre) og sukkeret 
(monosakkaridet deoxyribose; i RNA er sukkeret 
ribose) utgjør rekkverket på de to sidene av 
trinnene. Baseparingen er spesifikk: A og T 
binder seg alltid til hverandre, samme som C til 
G, og disse paringene holder de to trådene 
sammen. Rekkefølgen på nukleotidene i DNA 
utgjør den såkalte genetiske koden. Når en celle 
deler seg brytes hydrogenbindingene i stige-
trinnene mellom de komplementære basene i de 
to trådene av forelder molekylet, og de to trådene 
vindes opp. Deretter vil hver tråd kontrollere 
syntesen av en ny tråd komplementær til seg selv 
(ved bruk av de tilgjengelige basene i 
cellekjernen). Denne DNA-replikasjonen starter, 
kontrolleres og stoppes ved hjelp av polymerase-
enzymer. Dobbelttråden er høyrevridd rundt sin 
akse lik en spiral (derfor kalt dobbelt-spiralen 
(double-helix, B-DNA), og hver omdreining 
omfatter ca. 10 basepar (bp) med en avstand 
mellom hver på ca. 0,34 nm og med en diameter 
på ca. 2 nm. En picogram (gram x 10-12) av DNA 
tilsvarer ca. 950 000 000 nukleotidpar eller en 
lengde på ca. 31 cm av en dobbelt-helix. 
Tilgrensende baser (nukleotider) er bundet 
gjennom bindinger mellom fosfat i den ene og 3’-
karbon i den neste. Trådene holdes sammen 
som nevnt, ved at adenin bindes gjennom 
hydrogenbinding til thymin, og guanin tilsvarende 
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til cytosin. Den meget spesifikke baseparingen 
holder sammen de to trådene av baser (er derfor 
kalt komplementære) som er arrangert vinkelrett 
på helixens longitudinelle akse, vridningen er ca. 
11,5 - 17,3o mellom basene i hvert par. En 
konsekvens av denne sekundære strukturen til 
DNA molekylet, er at den molare mengde av 
adenin (A) tilsvarer thymin (T), mens mengden 
guanin (G) tilsvarer cytosin (C). Den totale 
sammensetning av et gitt DNA kan derfor bli 
beskrevet som prosent G+C og A+T (eller 
gjennom base forholdet A+T/G+C). Kromo-
somene hos virus (unntatt noen RNA virus) og 
bakterier, inneholder bare DNA, mens 
kromosomene hos eukaryoter inneholder også 
andre kjemiske komponenter ved siden av DNA. 
Kodende DNA forekommer også i mitokondrier 
og kloroplaster. Skal DNA være funksjonelt må 
det inneholde en genetisk informasjon 
(instruksjon), må kunne replikere (reprodusere 
seg selv) og gjennomgå mutasjon, dvs. av og til 
forandre instruksjonen. Den genetiske infor-
masjonen (den genetiske koden) som er 
nødvendig for å spesifisere alle aktivitetene i en 
celle, ligger i rekkefølgen på de fire primære 
basene og tolkes via to prosesser: (a) Den 
genetiske transkripsjonen, og (b) den genetiske 
oversettelsen, translasjonen. Replikasjonen av 
DNA er imidlertid en kompleks serie av prosesser 
hvor forskjellige enzymsystemer er i aktivitet. 
Prosessene skjer gjennom en delvis adskillelse 
av de to trådene i dobbelt-helixen (brudd i 
hydrogenbindingene og en delvis utposing av 
kjeden) noe som medfører at hver tråd kan 
fungere som en templett for syntesen av en 
komplementær tråd gjennom en spesifikk 
baseparing. Selve adskillelsen av trådene forgår 
samtidig med replikasjonen og er ikke fullført før 
syntesen av de nye polynukleotid-trådene er 
ferdig. I bakteriekromosomer og i de fleste 
plasmider, noen virus, mitokondrier og kloro-
plaster, er DNA dobbelttrådet og kovalent bundet 
i en sirkel (ds cccDNA), dvs. det har ingen frie 3' 
og 5' ender. Et enkelttrådet DNA (ssDNA) 
forekommer hos noen virus, vanligvis som en 
kovalent lukket sirkel (ss cccDNA). Antall 
nukleotid-par er variabelt, fra ca. 5 x 103 i små 
virus, 3 x 107 i bakterier til 5,6 x 109 i menneskets 
celler. Et cistron (Se: Cistron) eller gen, 
inneholder ca. 1 500 nukleotid-par til sammen-
ligning. Hos eukaryotene forekommer DNA 
vesentlig i kromosomene, men også i 

organellene (mitokondriene (mtDNA), kloro-
plastene (ctDNA) og kinetoplastene). Hos 
prokaryotene (og virus) utgjør DNA, ett 
kromosom (Se: Plasmid). DNA, både hos 
prokaryote og eukaryote organismer, forekommer 
normalt i en dobbelttrådet tilstand selv om flere 
viktige biologiske prosesser (DNA replikasjon, 
genetisk transkripsjon, genetisk rekombinasjon, 
genetiske repareringsprosesser) omfatter (midler-
tidig) bare én enkelttrådet region. Hos eukary-
oter kan en fysisk adskille kjerne-DNA i 
kromosomene fra DNA i mitokondriene og kloro-
plastene. Kjerne-DNA består av tre typer DNA: 
(a) Hyppig gjentatt DNA, (b) moderat gjentatt 
DNA, og (c) unikt DNA (non-repetitive, unique 
DNA). Mengdeforholdet mellom disse klassene 
kan variere meget fra organisme til organisme, 
men generelt utgjør det hyppig gjentatte DNA, 3 -
30 %, det unike DNA, 30 - 80 % og det moderat 
gjentatte, resten. Ikke alt hyppig gjentatt DNA er 
satellitt DNA. Enkelt- eller dobbelttrådet DNA 
molekyler, forekommer som tråder, sirkler, eller 
kjeder og kan være fra enkelt til komplekst 
oppkveilet. Sirkulært DNA er funnet i bakterier, 
bakterievirus (bakteriofager), og enkelte virus på 
dyr, og er karakteristisk for DNA i plasmider, 
mitokondrier, kinetoplaster og kloroplaster hos 
eukaryotene. Se: Transcription and Translation. 
 
DNA AMPLIFICATION (DNA sequence ampli-
fication): DNA amplifikasjon, forøkning i antall av 
diverse DNA sekvenser, f.eks. som et resultat av 
en seleksjon for motstand mot giftstoffer eller 
som et resultat av kreftprosesser hos dyreceller. 
Se: Gene amplification. 
 
DNA ANNEALING: Hybridisering mellom to 
enkelttrådete DNA molekyler, dvs. paring mellom 
komplementære sekvenser av enkelttrådet DNA 
ved hjelp av hydrogenbindinger under dannelse 
av en dobbelttrådet polynukleotid. Se: DNA 
assimilation. 
 
DNA-BINDING PROTEIN: DNA-bindende prot-
ein, proteiner både hos eukaryoter og prokaryoter 
som binder seg spesifikt til spesielle DNA 
sekvenser og som spiller en integrert rolle i DNA 
replikasjons- og reparasjonsprosessene gjennom 
enten å aktivere eller å deaktivere gen-
uttrykningen via kontroll av bindingen mellom 
RNA polymerase og DNA under transkripsjonen. 
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Disse proteinenene er også involvert i DNA 
fordoblingen (replikasjonen).  
 
DNA BREATHING: Fenomenet med tilfeldige og 
forbigående brudd i hydrogenbindingene i 
dobbelttrådet DNA (duplex DNA). 
 
DNA CATENANE: Lukkede dobbelttrådete DNA 
ringer (duplex DNA) i prokaryote og eukaryote 
celler som er antatt å være intermediære stadier i 
de genetiske rekombinasjonsprosessene eller 
DNA fordoblingen (replikasjonen). 
 
DNA CIRCULARIZATION: Omformingen av 
lineære DNA fragmenter til covalente lukkete 
ringer gjennom sammenliming av de klebrige 
endene (5’ og 3’) av DNA fragmentene, dannet 
gjennom den enzymatiske aktiviteten til en enkelt 
restriksjonsendonuklease. 
 
DNA CLONE: DNA klon, del av DNA som har 
blitt overført til et vektormolekyl (som plasmider 
eller fag kromosomer) og som der har dannet 
utallige kopier. Se: Phage. 
 
DNA CONCATEMER: Langt kontinuerlig DNA 
molekyl som inneholder mange kopier av den 
samme DNA-sekvens.  
 
DNA DIAGNOSTICS: DNA diagnostikk, den pre- 
og postnatale analyse av genetiske sykdommer, 
bl.a. identifisering av individer som forut er 
disponert for slike sykdommer og analysen av 
selve sykdommen. 
 
DNA-DNA HYBRIDIZATION: DNA-DNA hybridi-
sering, en teknikk benyttet til å sammenligne 
DNA fra to forskjellige arter, lokalisere eller 
identifisere nukleotid-sekvenser eller for å 
etablere effektive metoder for in vitro overførsler 
av kjernemateriale til nye verter. Spesielt omfatter 
DNA-DNA hybridisering en hybridisering 
(annealing) av renset, denaturert DNA for under-
søkelse av grad av likhet (homologi) mellom DNA 
molekyler av forskjellig opphav. Metoden 
benyttes innen systematiske studier for å 
undersøke grad av fylogenetisk likhet mellom 
forskjellige grupper av organismer. Et 
enkelttrådet DNA fra en kilde bindes til et spesielt 
filter hvor det tilføres et forskjellig enkelt-trådet 
DNA som er radioaktivt merket. De komple-
mentære baseparingene mellom de homologe 

sekvensene av DNA, resulterer i dobbelttrådete 
hybridsekvenser som forblir bundet til filteret, 
mens alt enkelttrådet DNA vaskes bort. Mengden 
radioaktivt DNA som er igjen på filteret i forhold til 
hva som er vasket bort, gir et mål på mengden av 
nukleotid sekvenser av DNA som disse to kildene 
har felles. Se: DNA-RNA hybridization. 
 
DNA ELIMINATION: DNA eliminering, feno-
menet hos enkelte fluer (Diptera) der hele 
kromosomer kan forsvinne i løpet av visse 
utviklingsstadier. 
 
DNA FINGERPRINT: DNA fingerprint, det unike 
mønster av DNA fragmenter som man kan påvise 
gjennom diverse molekylære teknikker (southern 
blotting, Polymerase chain reaction). Se: DNA 
fingerprinting og Southern blot. 
 
DNA FINGERPRINTING (Genetic finger-
printing): DNA fingerprinting, metodikk for å 
analysere et individs DNA gjennom å beskrive 
mønsteret til spesielle korte nukleotid sekvenser 
gjennom hele genomet. Metoden gjør at en kan 
sammenligne DNA fra forskjellige individer eller 
identifisere et spesielt genom gjennom sammen-
ligning med en kjent standard da mønsteret er 
unikt for hvert enkelt individ. Metoden kan derfor 
også benyttes for å identifisere dødt vev. 
Tilstrekkelig DNA kan oppnås fra meget små 
mengder vev, som hår, blod og sæd, eller en kan 
forøke dette (amplisere) ved hjelp av en 
polymerase kjedereaksjon (Se: Polymerase chain 
reaction). Metoden benytter DNA prober som 
hybridiserer med de hypervariable minisatellitt 
regionene i DNA (satellite-DNA) fra mennesket 
eller (andre) dyr. Satellitt-DNAet blir delvis 
nedbrutt ved hjelp av restriksjonsenzymer og de 
forskjellige sekvensene adskilles deretter gjen-
nom elektroforese. Fragmentene overføres så til 
en nitrocellulose filter ved hjelp av en teknikk som 
heter «southern blotting». Filteret vaskes så med 
en probe som består av radioaktivt DNA; proben 
er dannet fra en enkelt gjentagelse (tandem) av 
en av hovedsekvensene (ca. 15 baser lang). 
Som ved vanlig RFLP, hybridiserer probene til 
satellitt-DNA fragmentene som tilsvarer det i 
probene. Disse kan derfor deretter påvises som 
radioaktive bånd på en autoradiograf av 
nitrocellulose filteret. Se: Fingerprinting, RFLP og 
Southern blot. 
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DNA FOOTPRINTING: Refererer til en metode 
for å avgjøre sekvensspesifisiteten til de DNA 
bindende proteinene in vitro. Teknikken kan 
benyttes til å studere protein-DNA interaksjonene 
både utenfor og inni cellen. 
 
DNA FUSION: DNA fusjon, sammenkoplingen 
mellom DNA sekvenser som ikke tidligere har 
vært assosiert og som (tilsynelatende) ikke viser 
noen homologi i nukleotid sekvensene. 
 
DNA HOMOLOGY: DNA homologi, grad av likhet 
mellom basesekvenser i forskjellige DNA 
molekyler (eller i forskjellige deler av samme 
molekyl); to nukleinsyremolekyler som er 100 % 
homologe har identiske nukleotid-sekvenser. 
Innen taksonomi benyttes grad av homologi 
mellom prøver av DNA fra forskjellige 
organismer, som et mål på genetisk likhet og 
derved taksonomisk slektskap. Det kan studeres 
ved hjelp av flere forskjellige molekylær- 
systematiske metoder. 
 
DNA HYBRIDIZATION: DNA hybridisering, 
metode innen celle- og molekylærbiologi for å 
bestemme likheten mellom DNA fra forskjellige 
kilder gjennom å føre enkelttrådet DNA fra to 
kilder sammen, for deretter å påvise grad av 
dannelse av dobbelt-hybrid tråder. Desto mer 
hybride molekyler, jo større gen likhet. Metoden 
kan bestemme grad av slektskap mellom arter.    
 
DNA INSERT: DNA sekvens som er innlemmet i 
en kloningsvektor. Se: Cloning vector.  
 
DNA INSERTASE: DNA insertase, klasse av 
enzymer som katalyserer gjeninnsettelsen av en 
manglende base inn i DNA. 
 
DNA INSERTION ELEMENT: Enhver spesifikk 
kort (700 – 2 500 bp) DNA sekvens som er flytt-
bar (transposable), dvs. kan forflytte seg fra et 
sted på kromosomet til et annet. Se: Transposon, 
Transposable genetic element, Insertion sequ-
ence og Insertion mutation. 
 
DNA LESION: DNA lesjon, forskjellige skader på 
DNA som kan resultere i gen mutasjoner eller 
større strukturelle forandringer av kromosomet. 
DNA lesjonene eller skadene, kan oppstå 
spontant eller bli dannet som et resultat av 
eksponeringen mot UV-lys, ioniserende stråling 

eller kjemiske stoffer som kan gi mutasjoner. 
Lesjonene medfører innlemmelse av feil base i 
en DNA tråd eller kan medføre tap av baser, 
enkelttrådete brudd, dobbelttrådete brudd eller 
krysskoplinger. Disse feilene kan igjen rettes opp 
gjennom forskjellige kjemiske reparasjons-
systemer. 
 
DNA LIBRARY: Genbank, lager eller samling av 
DNA fragmenter som har blitt klonet inn i 
rekombinante kloningsvektorer slik at man kan 
identifisere og isolere DNA fragmentene av 
interesse. En genbank kan enten tilsvare DNA 
sekvensene i et genom (genomic DNA) eller i en 
populasjon av cDNA (komplementær DNA; DNA 
som er syntetisert fra en RNA templett ved hjelp 
av retroviral RNA-ledet DNA polymerase; revers 
transkriptase). 
 
DNA LIGASE (Ligase, Polynucleotide ligase, 
(DNA) sealase): DNA ligase, ett av flere enzymer 
som kan knytte sekvenser av DNA sammen 
(katalysere syntesen av DNA), dvs. kan binde 
(covalent) to tråder av DNA (nukleotider) 
sammen slik at det dannes polymerer av 
nukleotider (gjennom dannelse av fosfodiester 
bindinger mellom 3' OH og 5' monofosfat grup-
pene til de suksessive nukleotidene i DNA 
kjeden). Enzymet reparerer også skader på DNA 
og har stor anvendelse ved gen manipuleringer 
eller i rekombinant DNA teknologi da det gjør at 
fremmed DNA kan bindes og inkorporeres til et 
plasmid. DNA ligaser trenger enten ATP eller 
NAD som cofaktor. Se: Cloning. 
 
DNA-MEDIATED GENE TRANSFER (DNA 
transfection): Introduksjon av ny genetisk 
informasjon i dyre- eller planteceller i kultur ved 
hjelp av renset DNA. Utgjør en metode for å 
omforme eukaryotiske celler ved hjelp av 
introduksjon av spesifikke gener. De omformede 
cellene kan da uttrykke fremmed DNA som koder 
for spesifikke markører eller egenskaper som er 
ønsket. 
 
DNA-MELTING PROTEIN: Se: DNA-unwinding 
protein. 
 
DNA-METHYLATION: Biokjemisk prosess der en 
metyl-gruppe hektes til et DNA molekyl (cytosin 
eller adenin). En slik modifisering kan forandre 
DNA segmentets aktivitet uten å forandre 
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sekvensen; forandringen i genyttrykket i cellen 
kan nedarves gjennom celledelingen. Mange 
slike metyl-modifiseringer av et gen uttrykk, er 
nedarvbare. Slike reguleringer kalles «epigen-
etiske». See: Epigenetic. 
 
DNA MICROINJECTION: DNA mikroinjisering, 
en metode for direkte introduksjon av spesifikke 
DNA sekvenser i dyre- eller planteceller. 
Prosessen omformer disse cellene og danner 
såkalte transgene individer. Se: Transgenic. 
 
DNA MISMATCH: Ethvert ikke-komplementært 
basepar i dobbelttrådet DNA. Det kan oppstå 
som et resultat av feil under DNA replikasjonen, 
hybrid DNA dannelsen under rekombinasjonen 
mellom homologe, men ikke-identiske DNA 
sekvenser eller gjennom kjemisk modifisering av 
basene i dobbelttrådet DNA (duplex DNA). DNA 
molekyler som inneholder uparede baser, kalles 
heteroduplexer. Se: Mismatch repair. 
 
DNA MISMATCH REPAIR: DNA-reparasjons-
prosess som gjenkjenner og reparerer feil og 
ukorrekte basepar-dannelser i dobbelttrådet 
DNA. Se: Mismatch repair. 
 
DNA MODIFICATION-RESTRICTION: Hos 
bakterier, alle enzymatiske mekanismer som 
ødelegger fremmede DNA molekyler (virus og 
plasmider) som trenger inn i cellen. Systemet 
resulterer i vertsspesifikke barrierer mot inter-
strain eller interspesifikk overførsel av genetisk 
informasjon. Se: CRISPR. 
 
DNA NICK: Brudd som er dannet i en DNA tråd 
og som kan bli helet igjen ved hjelp av en DNA 
ligase. Se: DNA ligase. 
 
DNA PAIRING: DNA paring, den korrekte 
lineære arrangement av de interakterende DNA 
molekylene; et basepar (bp) er en enhet som 
består av to nukleobaser bundet til hverandre 
gjennom hydrogenbindinger. DNA paringen er et 
nødvendig steg under den genetiske rekombi-
nasjonsprosessen. 
 
DNA PERIODICITY: DNA periodisitet, antall 
basepar per vinding i dobbelt-helixen (ca. 10 
baser per vinding av nukleosomet; periodisiteten 
er ca. 10,5 for DNA i løsning). Se: Nucleosome.  
 

DNA PHAGE: DNA fag, bakteriofag (fag), et virus 
der den genetiske informasjonen er DNA og som 
infiserer bakterier (Bacteria) og arkebakterier 
(Archaea).  
 
DNA PLASM (Nukleoid): Ethvert område i en 
prokaryot celle hvor DNA kan sies å være 
konsentrert. Formen på et slikt område kan være 
meget variabel, fra et fint nettverk til et mer 
kompakt kjernelegeme. Se: Nukleoid. 
 
DNA POLYMERASE (Kornberg enzyme): DNA 
polymerase, enzym som katalyserer den trinnvise 
syntesen (polymeriseringen) av DNA fra deoxy-
ribonukleotider; en komplementær tråd av DNA 
(deoxyribonukleinsyre) på et enkelttrådet DNA 
(DNA avhengig DNA polymerase) eller RNA 
(RNA avhengig DNA polymerase) som templett 
(det finnes mange slike enzymer). DNA poly-
merase reparerer også skader på DNA. DNA 
polymerase I er et E. coli enzym som katalyserer 
DNA syntesen, opprinnelig kalt (Arthur) Kornberg 
enzym. 
 
DNA POLYMORPHISM: DNA polymorfisme, 
enhver nøytral, «stille» variasjon i nukleotid-
sekvensen mellom individer. Slike forskjeller kan 
være enkelt-base forandringer, tap (deletions), 
innlemmelser (insertions) eller forandringer i 
antall kopier av en DNA sekvens. SNP (Se: 
Single Nukleotid Polymorphism) er den mest 
vanlige type av DNA polymorfisme hos men-
nesket.  
 
DNA PRIMASE: DNA primase, en gruppe RNA-
polymeraser (enzymer) som er involvert i 
replikasjonen av DNA. Primasene katalyserer 
syntesen av korte RNA (i enkelte organismer 
DNA) segmenter kalt «primere» (kort enkelt-tråd 
av RNA eller DNA (18 - 22 baser) som tjener som 
startpunkt for DNA syntesen) som er komple-
mentære til en ssDNA (single-stranded DNA) 
templett. Hos eukaryotene er DNA primase 
aktiviteten assosiert med DNA polymerase. Se: 
RNA primer. 
 
DNA PROBE: DNA probe, kort kjent sekvens 
eller fragment (vanligvis 100 - 1 000 bp) av DNA 
som kan merkes radioaktivt og dermed gjen-
kjennes.  
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DNA-PROTEIN INTERACTION: DNA-protein 
interaksjon, samspillet mellom DNA og proteiner. 
Samspillet spiller en fundamental rolle i alle 
levende celler da forskjellige proteiner både kan 
eller ikke kan, gjenkjenne og binde seg til en 
spesifikk DNA sekvens. 
 
DNA PUFF: DNA puff, unik form og type av 
utposing (puff) i de polytene kromosomene hos 
tovinger i familien Sciaridae. I disse puff-
områdene forekommer en uforholdsmessig stor 
mengde DNA. Disse puffene utgjør en spesiell 
mekanisme for å øke aktiviteten i visse områder 
av kromosomet. Det ekstra DNA som dannes 
skilles ikke ut fra kromosomet, men forblir som en 
integrert del av det. Selve dannelsen av puffene 
er nært knyttet til de metabolske forandringene i 
spyttkjertel-kromosomenes metamorfose. 
 
DNA REARRANGEMENT: DNA rearrangement, 
enhver forandring i det «normale» DNA arrange-
ment. Det kan skyldes en rekke forskjellige 
prosesser, f.eks. rekombinasjonen under mito-
sen, utvekslingen mellom søster kromatidene, 
kromosom translokasjoner eller forflytningen av 
retrovirus og andre flyttbare genetiske elementer. 
Gjennom evolusjonen kan DNA rearrangeringen 
fordoble (dublisere) gener som deretter kan 
utvikle seg videre og slik bidra til nye funksjoner 
gjennom nye kromosom kombinasjoner i løpet av 
artsdannelses prosessene. 
 
DNA REASSOCIATION: DNA reassosiering, 
dannelse av dobbelttrådet DNA (duplex DNA) fra 
denaturert enkelt-trådet DNA. DNA reassosiering 
benyttes eksperimentelt som en viktig metodikk 
for å undersøke organiseringen av et gitt genom 
og dets evolusjonære historie. 
 
DNA RECOMBINANT TECHNOLOGY: Se: 
Recombinant DNA technology. 
 
DNA REITERATION: DNA gjentagelser, tilstede-
værelsen i eukaryoter av DNA sekvenser i 
mange ldentiske kopier i genomet, et karak-
teristisk trekk ved de eukaryotiske genomene. 
(Reiteration, det å gjenta noe, vanligvis for 
klarhet eller for å legge vekt på noe.)  
 
DNA RELAXING ENZYME (DNA-untwisting 
enzyme): Enzym som topologisk forandrer antall 
vindinger i DNA. 

DNA REPAIR: DNA reparasjon, enhver fysio-
logisk prosess (basert på enzymer) hvor skadete 
DNA molekyler i en celle blir gjenkjent, reparert 
eller fjernet. Disse DNA reparasjonsprosessene 
kan imidlertid leilighetsvis medføre modifiseringer 
av basesekvensene og dermed resultere i 
mutasjoner. En DNA reparasjonen kan skje på 
mange forskjellige måter avhengig av skadens 
art og cellens fysiologiske status. Repara-
sjonsfunksjoner er til stede i alle celler, enten 
som korrektive aktiviteter knyttet til DNA 
polymerasene og/eller som uavhengige enzymer. 
DNA reparasjonsprosessene spiller en funda-
mental rolle for å opprettholde og velikeholde det 
genetiske systemet i de levende cellesystemene, 
og bestemmer på denne måten både cellens og 
organismens overlevelse når den påvirkes av 
f.eks. DNA ødeleggende mutagene stoffer. 
 
DNA REPAIR GENES: DNA reparasjonsgener, 
gener som koder proteiner som kan korrigere feil 
i DNA sekvenser. Se: DNA repair. 
   
DNA REPLICATION: DNA replikasjon, pro-
sessen der DNA produserer nøyaktige kopier av 
seg selv. Replikasjonsprosessen kontrolleres av 
enzymet DNA polymerase. Under replikasjonen 
fungerer hver tråd i dobbelt-helixen som en mal 
(templetter) for syntesen av en komplementær 
tråd gjennom å bestemme sekvensen av 
nukleotidene i den nye tråden. Slik dannes det to 
molekyler lik de opprinnelige der hver er 
komplementær til (ikke kopi av) den opprinnelige 
tråden. Dette bevarer gjennom generasjonene, 
den genetiske informasjonen som er kodet i 
templettene. Hos pattedyr skjer replikasjonen 
med ca. 50 nukleotider per sekund, hos bakterier 
10 ganger så raskt. DNA replikasjonsprosessen 
styres av en rekke proteiner og enzymer, enten 
enkeltvis eller i et komplekst samspill. 
 
DNA REPLICATION FIDELITY: Nøyaktigheten i 
DNA syntesen (i hver celle-generasjon), en høy 
replikasjonsnøyaktighet under syntesen av DNA, 
sikrer en korrekt overførsel av den genetiske 
informasjonen til cellene i avkommet, og 
derigjennom sikrer samme artstilhørighet og 
artsidentitet. (DNA replikasjonen er en ytterst 
nøyaktig prosess; mutasjonsraten er omkring 10-9 
til 10-19 per basepar replikert.) Se: DNA mismatch 
repair. 
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DNA RESTRICTION FRAGMENT: DNA 
restriksjonsfragment, ethvert fragment av DNA 
som er fremkommet ved hjelp av å kutte en DNA 
tråd ved hjelp av et restriksjonsenzym (endo-
nuklease enzyme), en prosess kalt restriksjon 
(restriction). Ethvert restriksjonsenzym er meget 
spesifikt og gjenkjenner kun en gitt, kort DNA 
sekvens eller restriksjonssted, og kutter begge 
DNA trådene ved spesifikke punkter innen dette 
stedet.  
 
DNA-RNA HYBRIDIZATION: DNA-RNA hybridi-
sering, en prosess der isolerte RNA danner 
hydrogenbindinger under gitte betingelser med 
denaturerte (enkelttrådete) komplementære DNA 
sekvenser (som de var transkribert fra), noe som 
fører til DNA-RNA hybrider. Hybridiseringsraten 
av DNA-RNA begrenses gjennom antall 
kollisjoner mellom de komplementære nukleotid-
sekvensene. DNA-RNA hybridene er et nyttig 
redskap i lokaliseringen av genene på kromo-
somene. Se: DNA-DNA hybridization. 
 
DNA PROBE: See: Probe. 
 
DNase (DNAase, Deoxyribonuclease): DNAase 
omfatter mange typer enzymer som katalyserer 
nedbrytingen av DNA til nukleotider, men to 
hovedtyper: Eksonukleaser og endonukleaser, 
inkludert restriksjonsenzymene og enzymer som 
er involvert i både reparasjon og replikasjonen av 
DNA. Deoxyribonuklease 1 kodes av genet DNA 
SE1 hos mennesket.  
 
DNA SEALASE: Se: DNA ligase. 
 
DNA SEQUENCE AMPLIFICATION: Se: DNA 
amplification. 
 
DNA SEQUENCE: DNA sekvens, rekkefølgen av 
nukleotid baser i et DNA molekyl. Se: DNA. 
 
DNA SEQUENCING (DNA sequence analysis): 
DNA sekvensering (nukleotid sekvensering), en 
rutinepreget analytisk prosedyre for bestemmelse 
av basesekvensene langs DNA tråden, dvs. de 
fire nukleotidenes (adenin, guanin, cytosin, 
thymin) rekkefølge innen et DNA molekyl. DNA 
sekvensering omfatter mange forskjellige 
molekylærbiologiske teknikker for å undersøke 
de fylogenetiske relasjonene mellom organismer, 
divergensen mellom multigene familier (Se: 

Multigene families) og selve evolusjonen av gen 
strukturene. Metoden omfatter seleksjon av DNA 
kloner, individuell behandling av disse gjennom 
base-spesifikke reaksjoner, adskillelsen av de 
resulterende reaksjonsproduktene på en gel og til 
slutt (ved hjelp av computere) å lese de båndene 
som kommer ut som sekvenser av A, C, G og T 
baser. 
 
DNA SILENCING: Hos eukaryoter, regulering av 
gen uttrykket i en celle for å forhindre 
uttrykkingen av et gitt gen gjennom selektiv 
inaktivering, eliminering av spesifikke kromo-
somer, deler av kromosomer eller DNA mole-
kyler. «Gene silencing» kan forekomme under 
enten transkripsjonen eller translasjonen og 
benyttes ofte innen forskning, ikke minst for å 
bekjempe kreft, infeksiøse sykdommer eller 
neurogenerative feil. Se: Chromosome im-
printing. 
 
DNA SPACER: DNA spacer, enhver ekstra DNA- 
sekvens som er assosiert med et gen eller en 
gruppe av gener. Omfatter to typer: (a) 
Transkriberte DNA spacere som forekommer i 
det primære transkript, men ikke i det endelige 
produkt (tRNA, rRNA), og (b) ikke-transkriberte 
DNA spacere, sekvenser som er assosiert med 
det angjeldende gen, men som ikke eller meget 
sjeldent blir transkribert. 
 
DNA SPLICING: Prosessen å kutte DNA hos en 
organisme for å innlemme et gen fra f.eks. en 
annen organisme. «Gene splicing» blir ofte brukt 
industrielt der en lar encellede organismer 
produsere spesifikke produkter som f.eks. insulin. 
Se: Cloning vector, Genetic engineering, mRNA, 
Recombinant DNA og cDNA. 
 
DNA SYNAPTASE: DNA synaptase, enzymer 
som er i stand til å fusjonere DNA molekyler i 
områder der de er homologe.  
 
DNA TRANSFECTION (DNA-mediated gene 
transfer): DNA transfeksjon, introduksjonen av 
fremmede gener (DNA) inn i celler ved hjelp av 
en rekke forskjellige metoder. Se: DNA-mediated 
gene transfer. 
 
DNA TRANSPOSITION: DNA transposisjon, en 
forandring i posisjonen til de flyttbare genetiske 
elementene i det genetiske materialet (genomet) 
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både hos prokaryoter og eukaryoter. Sluttresul-
tatet av en DNA transposisjon er en innlemmelse 
av en gitt DNA-sekvens mellom to basepar i et 
mottagende DNA molekyl eller kromosom. Slike 
genetiske transposisjoner kan medføre muta-
sjoner i det mottagende DNA molekylet, særlig 
fordi det flyttbare elementet kan omfatte signal for 
initiering eller signal for slutt på transkripsjons-
prosessen. Se: Transposable (genetic) element. 
 
DNA TURNOVER: DNA turnover, enhver 
mekanisme som medfører en skjev eller ikke-
gjensidig utveksling av DNA sekvenser. Det 
medfører en kontinuerlig fluktuasjon i antall 
kopier av DNA i løpet av et individs livsløp. Slike 
mekanismer har potensialet til å forsinke, 
opprettholde eller aksellerere DNA differensi-
eringsraten mellom populasjoner. Se: Molecular 
drive. 
 
DNA TWISTING: DNA twisting, den naturlige 
bøyningen, vridingen eller viklingen av 
dobbelttrådet DNA (DNA duplexet) (og som 
skyldes hydrogen bindingene mellom fosfatene) 
som kreves for å kunne pakkes i en cellekjerne; 
omfatter f.eks. «DNA supercoiling» (kovalent 
lukkete DNA sirkler), «DNA wrapping» (pakket 
rundt histon kjernen i et nukleosom) og «DNA 
packing» (spesielt i hodet til et bakteriofag). 
 
DNA TYPING: DNA typing, karakteriseringen av 
den genetiske variasjonen i DNA ved hjelp av 
forskjellige teknikker, slik som bestemmelse av 
forskjellen i lengde mellom oppformerte DNA 
fragmenter, hybridisering med allel-spesifikke 
oligonukleotid prober eller direkte DNA sekven-
sering. Se: DNA sequencing. 
 
DNA-UNTWISTING ENZYME: Se: DNA relaxing 
enzyme. 
 
DNA UNWINDING: DNA avnøsting, lokal ut-
rulling eller avslapning av DNA dobbelttråden 
(dobbel-helix strukturen) ved en spesifikk sek-
vens i genomet der replikasjonen starter under 
DNA syntesen, noe som spiller en sentral rolle 
ved flere biologiske prosesser.  
 
DNA VECTOR: DNA vektor, innen molekylær 
kloning, virus, plasmid, cosmid, Lambda fag eller 
annen bærer (vehicle) som benyttes for kunstig å 
introdusere fremmed DNA materiale inn i en 

annen celle hvor det kan bli replikert og/eller 
uttrykt.  
 
DNA VIRUS: DNA virus, virus hvor nuklein-
syrene består av enkelt- eller dobbelttrådet DNA. 
Hovedgrupper av dobbelttrådet DNA-virus er 
Papovaviridae, Adenoviridae, Herpetoviridae og 
store bakteriofager som poxviruser (av enkelt-
trådet virus kan nevnes Parvoviridae og coli-
fager). 
 
DNP: Forkortelse for deoxyribonukleoprotein. 
 
DOC (Dissolved Organic Carbon): Oppløst 
organisk materie (karbon), uttrykt som gram 
karbon per liter.   
 
DOCK: (1) Syre (plante); (2) Stump, avhogd hale; 
(3) Skjære av, stusse. 
 
DOCUMENTATION: (1) Dokumentasjon; (2) 
Innen museologi, kringinformasjon, omfatter de 
data som er unikt knyttet til spesifikke objekter 
(prøver, specimens, artefakter) som oppbevares 
på permanent basis i museumssamlinger. Selve 
dokumentasjonen kan omfatte mange kilder og 
mange lagringsformater, f.eks. databaser og 
fysiske arkivalier: Papirdokumenter, fotografier, 
feltdagbøker, notater, etc. Dokumentasjonen 
viser til objektets eller samlingens historie: 
Identifisering, tilstand og vitenskapelige verdi. 
Den kan omfatte kunnskap som er direkte knyttet 
til det enkelte objekt eller prøve, den kunnskap 
man har om objektets ytre, funnstedet (naturlige 
miljø) eller de prosesser og behandlingsprose-
dyrer prøven har vært utsatt for (f.eks. under 
prøvetakingen, mottaket, katalogiseringen, ut-
lånsaktivitetene og den fysisk/kjemiske behand-
ling). Selve dokumentasjonsarbeidet er et inte-
grert aspekt i konserveringen, forvaltningen og 
bruken av objektene, prøvene og samlingene.  
 
DODECANDROUS: Som har 12 støvbærere. 
 
DODO: Dronte, dodo (Raphus cucullatus), ut-
dødd art av dronter (familien Raphidae). Dronten 
levde på øya Mauritius i Det indiske hav, var ikke 
flyvedyktig og kunne veie over 20 kg. Man antar 
at dronten døde ut rundt år 1681, ca. 175 år etter 
at det første individet ble sett av mennesket. 
Utryddelsen skyldes først og fremst innførselen til 
øya av fremmede arter som griser, rotter og aper 

https://no.wikipedia.org/wiki/Art
https://no.wikipedia.org/wiki/Dronter
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98y
https://no.wikipedia.org/wiki/Mauritius
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_indiske_hav
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som plyndret reirene. Dessuten ødela mennesket 
skogene som var drontens naturlige habitat.  
 
DOE: Då, kolle, ku, hunn-. 
 
DOG HEARTWORM: Hundens hjertemark, rund-
marken Dirofilaria immitis. Denne arten rundmark 
forekommer i hjertet og pulsårene på hunder, 
katter, ulver, rever og andre rovdyr i tropene og 
subtropene. Parasitten kan forårsake hjerte-
sykdom, da mikrofilarie-nivået kan komme opp i 
80 000 parasitter per cm2. Mange arter av lopper 
og mygg kan fungere som mellomverter. Andre 
filariae-arter infiserer også mennesket. Se: 
Filariosis. 
 
DOG HOOKWORM: Hundens hakemark 
(Ancylostoma caninum), en art rundmark som 
også kan forekomme i katter, men har dårligere 
vekst i katt enn hund. Arten som lever i hundens 
tynntarm, infiserer hunden via to ruter: (a) Aktivt 
ved å gjennomtrenge huden ved hårfolliklene, 
spesielt i labbene, eller (b) oralt gjennom eting av 
av infisert mat. Hakemarken kan også infisere 
fosteret via placenta, eller valper via melk. En 
annen art (A. braziliense), vokser godt i både 
hunder og katter. Flere hakemarkarter fore-
kommer i hunder og katter, flere av disse artene 
er brukt i studier av ancylostomose. Se: 
Ancylostomosis og Hookworm. 
 
DOGMA: Dogme, trossetning, læresetning, noe 
som aksepteres som sant (uten spørsmål), en 
grunnleggende sannhet; trosartikkel, autoritativ 
fastslått læresetning. 
 
DOLICHIO-: Prefiks som betyr lang. 
 
DOLIFORM: Tønne-, sylinder- eller krukke-
formet. 
 
DOLIOLARIA: Doliolaria, larve hos sjøpølsene 
der 3 - 5 cilierte bånd danner ringer rundt larvens 
kropp; doliolaria utvikles fra auricularia larven, det 
foregående stadiet. Se: Dipleurula. 
 
DOLLO'S LAW (Dollo's principle, Evolutionary 
irreversibility, Irreversibility rule): Dollos lov, 
det generelle prinsipp at evolusjonen er 
irreversibel og at strukturer eller funksjoner som 
en gang er tapt, aldri kan gjenoppstå. Prinsippet 
er ikke helt dekkende da det kan finnes 

kroppslige modifiseringer som kan tyde på 
tilbakevendelse av gamle karakterer; teorien 
burde mer antyde at evolusjonen er ugjenkallelig 
(irrevocable). Potensialet for kontinuerlig 
evolusjonær tilgang på nyttige mutasjoner, kan 
betraktes begrenset hos spesialiserte organismer 
i trange nisjer. Utviklingen kan derfor betraktes 
som en irreversibel evolusjonær trend som 
resultat av et seleksjonstrykk (Se: Orthoselection) 
forsterket gjennom spesialiseringer eller såkalte 
kanaliseringer. Se: Arber's law, Canalization og 
Evolution. 
 
DOLOMITE (Dolostone): Dolomitt, kalsium-
magnesium karbonat (CaMg(CO3)2), kalkholdig, 
sedimentær kalksten (dolomitt berg) som består 
av mer enn 50 % av kalsium-magnesium 
karbonat og som kan presipiteres direkte fra 
sjøvann under spesielle betingelser. Dagens 
dannelse av dolomitt forkommer under anaerobe 
betingelser i overmettede, salte laguner (Lagoa 
Vermelha, Brejo do Espinho) ved Rio de Janeiros 
kystlinje i Brasil. Dolomitt benyttes til fasadesten, 
i betong, som kilde til magnesiumoksid og til 
utvinning av magnesium.  
 
DOMAIN: (1) Besittelse, landområde, område, 
maktområde, et territorium der det hersker og 
utøves kontroll; (2) Felt, fagkrets, gebet, domene, 
et fagområde med kunnskap og faglig aktivitet 
(field); (3) Innen genetikk, diskret strukturell enhet 
på et kromosom; nukleotid sekvens på et 
nukleinsyremolekyl som kan tilskrives en spesiell 
funksjon; (4) Innen biokjemi, aminosyre sekvens 
på et protein; funksjonell enhet i en tertiær 
struktur hos et protein som er foldet til en 
globulær struktur. Forskjellige slike enheter 
knyttes sammen til et protein molekyl (det er 
kombinasjonen av disse enhetene (domenene) 
som bestemmer proteinets funksjon); (5) Innen 
taksonomi, domene, et klassifikasjonssystem 
som benytter domener (superkindom) som 
høyeste taksonomiske kategori basert på likheter 
i DNA sekvensene.  De levende organismene 
kan da deles inn i tre domener: Arkebakterier 
(Archaebacteria), bakterier (eubakterier, Se: 
Prokaryota) og eukaryoter (Se: Eukaryota, 
Kingdom og Superkindom); (6) En gruppe 
computere i et nettverk som deler samme kom-
munikasjonsadresse; (7) Innen matematikk, det 
sett av elementer som en matematisk eller logisk 
variabel er begrenset til; (8) Innen biokjemi, 
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enhver av de tredimensjonale underenhetene i et 
protein og som er dannet gjennom foldingen av 
en lineær peptidkjede og som sammen danner 
proteinets tertiære struktur (Se: Protein). 
 
DOMESTIC: (1) Hus-, hjemlig, huslig, som refe-
rerer til hjemmet eller familien; (2) Hjemmegjort; 
utviklet av mennesket; (3) Innenlandsk, innen-
riks-; (3) Tam, ikke funnet i villmarken. 
 
DOMESTICATED MOUSE: Domestisert mus, 
mus som med hensikt har blitt tilpasset til å leve i 
fangenskap (pocket pet). En del domestiserte 
avles og selges som mat for slanger (feeder 
mice). 
 
DOMESTICATED SPECIES (Cultivated spec-
ies): Domestisert art, kultivert art, arter hvis 
evolusjonære utviklingsprosess er påvirket, styrt 
og modifisert, av mennesket gjennom tidene for å 
kunne tilfredsstille diverse menneskelige behov. 
Se: Domestication. 
 
DOMESTICATION: Domestisering, tilvenningen 
eller tilpasningen hos planter og dyr til et liv i nær 
assosiasjon med mennesket. Domestisering 
refererer både til avl (selektiv avl istedenfor 
naturlig seleksjon), temming, trening og tilpasning 
av dyr (gjelder alle våre husdyr) eller spesielle 
jordbruks- og hageplanter, til et liv i nær 
assosiasjon med mennesket. Det kan resultere i 
tilpasninger som medfører at de ikke senere kan 
overleve i vill tilstand i naturen. Avlsprosessen av 
f.eks. domestiserte plantearter har medført en 
høy grad av modifiseringer for å sikre maksimal 
produksjon og overlevelse under industrielt 
modifiserte og kunstige økosystemer. Se: Arti-
ficial selection. 
 
DOMESTICATION TRAITS: Domestiserte 
karaktertrekk, arvelige forandringer i adferd, 
kroppsform og fysiologi som et resultat av 
domestisering (Se: Domestication); måtene 
domestiserte dyr avviker fra deres ville opp-
rinnelige slektninger. Avvikene omfatter spesielt 
forandringer i kroppsstørrelse, form og farge, 
forandringer i hår eller fjærdrakt og reduksjon i 
hjernevekt. Den seksuelle aktiviteten øker gjerne, 
mens aggressivitet og ungeomsorg avtar.  
 
DOMESTIC CYCLE (Pastoral cycle, Syn-
anthropic cycle): Domestisk sykel, livssyklus til 

en parasitt som involverer domestiserte dyr, og 
ofte med høy risiko for infeksjon av mennesket. 
Se: Zoonosis. 
 
DOMESTIC LIVESTOCK (Domestic animal): 
Husdyr, domestiserte dyr, omfatter både 
pattedyr, fjærfe og fisk. Av pattedyr som blir holdt 
som husdyr, kan nevnes: (a) Familien Bovidae: 
Europeisk storfe (European cattle), zebufe (Zebu 
cattle), (vann)bøffel (Asiatic buffalo), yakfe (Yak), 
bantengfe (Banteng), gayalfe (Gayal), moskusfe 
(Musk ox), sau (Sheep) og geit (Goat), (b) 
Familien Cervidae: Rein (Reindeer), (c) Familien 
Camelidae: Kamel (Bacterian camel), dromedar 
(Dromedary camel), lama (Llama) og alpaka 
(Alpaca), (d) Familien Suidae: Svin (Swine), (e) 
Familien Equidae: Hest (Horse) og esel 
(Donkey), og (f) Familien Elephantidae: Asiatisk 
(indisk) elefant (Asiatic elephant). 
 
DOMESTIC WASTES (Domestic refuse): Hus-
holdningsavfall (både flytende og fast), avfall fra 
hushold som generelt består av ca. 60 % 
organisk avfall, resten uorganisk. Det er utviklet 
en rekke metoder for å utvinne og gjenvinne 
stoffer og substanser til videre bruk istedenfor å 
bli deponert som fyllmasser med de forurens-
ningsproblemer det kan skape for både jord og 
overflatevann, grunnvann og luft, ved siden av at 
fyllmasser med søppel gjerne blir yngleplasser 
for skadedyr. Et uttalt mål er å kunne gjenvinne 
opptil 50 % av avfallsproduktene.  
 
DOMICILE: (1) Bopel, hjemsted, levested 
(home); (2) Reir, hule, grop, gjemmested; 
refugium (Se: Hibernaculum). 
 
DOMINANCE: (1) Autoritet, herredømme, over-
herredømme; overhøyhet; (2) Inspeksjon, kon-
troll; (3) Innen økologi, dominans, den grad en 
gitt art er dominant innen et sosialt samfunn pga. 
størrelse (fysisk dominans, aggresjon), abundans 
(tallmessig dominans) eller område som arten 
kontrollerer og som influerer på de assosierte 
artenes fitness (arten kontrollerer i stor grad 
energistrømmen). Dominans opprettholdes 
spesielt gjennom aggresjon mot andre individer 
og arter; (4) Innen genetikk, tendensen til at ett 
av allelene (det dominante) hos et diploid hetero-
zygot (Aa) individ, er dominant og bestemmer 
fenotypen som om det var homozygot (AA) over 
det andre allelet (allelene) ved samme locus (de 
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andre allelene ved samme locus er recessive; 
Se: Recessiveness). Det dominante allelet 
uttrykkes da både i den homozygote og den 
heterozygote tilstand. En fullstendig dominans av 
et allel over et annet, opptrer bare i få tilfeller. Når 
delvis dominans er til stede er Aa fenotypen 
intermediær mellom AA og aa fenotypene. Vill-
type karakterene er vanligvis produsert gjennom 
dominante gener; alle mutasjoner som 
produserer organismer forskjellig fra vill-typen, er 
vanligvis recessive (Se: Dominant, Dominant 
allele og Recessive); (5) Innen etologi, over-
legenhet, overmakt, den overlegne fysiske 
posisjon et individ (dominant) kan ha i et sosialt 
hierarki i forhold til de andre artene (som er 
subdominante, subordinate), dvs. dominansen 
bestemmer det individ som er på toppen av det 
sosiale hierarkiet innen en art i henhold til hakke-
loven (Se: Peck order). I et lineært hierarki er 
ethvert individ dominant over de under seg, og 
subdominant til de over seg, unntatt ekstremene 
(alfa og omega individene). Den dominante kan 
opprettholde sin dominans ved hjelp av både 
aggresjon eller andre former for dominerende 
adferdsmønster mot alle andre medlemmene i 
gruppen - og mot individer utenfra som truer 
gruppen. Men forholdene i en sosial gruppe kan 
ofte være gasnke komplekse, basert på 
individuelle, relative relasjoner og samarbeid 
mellom individer. Dessuten er forholdene sjelden 
statiske, og kan variere med tanke på romlige 
krav, krav til mat og seksuelle aktiviteter.  
 
DOMINANCE HIERARCHY (Dominance order): 
Dominans hierarki, systemet hos sosiale dyr som 
bestemmer individenes prioriterte rekkefølge ved 
utnyttelsen av ressurser. Se: Dominance og Peck 
order. 
 
DOMINANCE INDEX: Dominansindeks, et enkelt 
mål på den relative betydning (dominans status) 
hver art har i relasjon til samfunnet som helhet, 
og som er basert på grad av aggressiv adferd og 
underkastende oppførsel hos de enkelte indi-
videne.   
 
DOMINANCE MODIFIER (Domini genes): Innen 
genetikk, gen som modifiserer grad av dominans 
hos andre ikke-allele gener. 
 
DOMINANCE ORDER: Se: Dominance hier-
archy. 

DOMINANCE GENETICAL VARIANCE: Domi-
nansvarians, den genetiske variasjon eller avvik i 
fenotypen som er forårsaket av interaksjonen 
mellom alternative alleler som kontrollerter en 
egenskap eller karaktertrekk ved et gitt locus. 
(Epistatisk variasjon involverer interaksjoner 
mellom for-skjellige allleler ved forskjellige loci, 
Se: Epistatic.) Med andre ord, den del av den 
fenotypiske varians som skyldes avvik fra 
paringsverdien pga. dominanseffekter, interak-
sjoner mellom to alleler på et gitt locus. Se: 
Breeding value. 
 
DOMINANT: (1) Innen økologi, dominant, 
dominerende, den herskende, som oftest den 
tallrikeste eller mest karakteristiske arten i et 
samfunn. Den dominerende arten kan ofte være 
den som lever lengst, eller som er fysisk eller 
vegetativt dominant over de andre artene i 
samfunnet. Termen benyttes ofte innen plante 
økologi (Se: Dominant species); (2) Innen etologi, 
ett eller flere individer (Se: Dominule) i et 
samfunn som har forrett til viktige ressurser som 
føde, vann eller paringspartner pga. sin størrelse 
eller tidligere konfrontasjoner, eller som utøver 
størst innflytelse i samfunnet av andre årsaker. 
Mindre dominante individer viser ofte under-
kastelse noe som reduserer aggresjon mellom 
individene. I stabile grupper kan dominansen 
forekomme linjært, dvs. i et dominanshierarki 
(Se: Peck order); (3) Innen genetikk, allelet som 
uttrykkes i fenotypen hos en heterozygot når to 
forskjellige alleler er tilstede i cellen; et allel er 
dominant hvis dets fenotypiske manifestasjon 
sees i krysningsproduktet (hybriden) både i sin 
homozygote og heterozygote tilstand. Genetisk 
dominans refererer derfor til genetisk kontrollerte 
karakterer og de korresponderende allelene som 
uttrykkes i alle heterozygote medlemmer i F1 
generasjonen som er oppstått gjennom krysning 
av to strainer som er forskjellige med hensyn til 
disse karakterene. Den dominante karakteren er 
også til stede i 3/4 av individene i neste gene-
rasjon (F2 generasjonen) hos seksuelt repro-
duserende diploide organismer. De karakterene 
som ikke kommer til uttrykk, dvs. maskeres av de 
dominante, kalles recessive. Dominans og 
recessivitet er ikke egenskaper med genene i seg 
selv, men et resultat av det spesifikke gen locus i 
samspill med genotypens totale reaksjons-
system. Begge kan til forskjellig grad modifiseres, 
påvirkes av omgivelsene og av andre gener i 
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genotypen. Disse modifiseringene virker på de 
gen-kontrollerte prosessene og ikke på det 
genetiske materialet i seg selv. Innen genetisk 
nomenklatur symboliseres de recessive karak-
terene og genene (allelene) med små bokstaver, 
de korresponderende dominante, med store 
bokstaver. Fullstendig dominans eller recessivitet 
er ekstremene, mellomliggende grader av 
dominans kan også forekomme. Graden av 
dominans (avviket mellom en heterozygot og en 
dominant homozygot), er en viktig genetisk 
parameter under studier av kvantitativ arv og et 
mål på genenes gjennomsnittlige effekt (Se: 
Heterosis). Graden av dominans kan som nevnt, 
variere: (a) Fullstendig dominans (complete 
dominance), den heterozygote formen (Aa) er 
fenotypisk identisk med den homozygote formen 
(AA), (b) delvis dominans (semidominance, 
partial dominance, incomplete dominance), 
fenotypen til den heterozygote formen (Aa) er 
intermediær, befinner seg mellom AA og aa, (c) 
betinget dominans (conditioned dominance, 
irregular dominance), de aktuelle karakterer og 
alleler viser en variabel manifestering i den 
heterozygote tilstand; under visse betingelser i 
omgivelsene, er de dominante, under andre 
betingelser, recessive, (d) spesielt betinget 
dominans (conditional dominance), et særtilfelle 
av (c) der de dominante karakterene eller 
allelene kan observeres i den heterozygote 
tilstanden, mens den homozygote fenotypen er 
ukjent, (e) alternerende dominans (alternating 
dominance, change of dominance, reversal of 
dominance)), forandringer i effekten av et 
dominant allel i et heterozygotisk allelpar i løpet 
av den ontogenetiske utviklingen av et 
heterozygotisk individ pga. transformasjon (A1a2 

 a1A2). I slike tilfeller vil allelene uttrykkes etter 
hverandre i forskjellige faser i individets utvikling. 
Alternerende dominans kan også forekomme i 
løpet av artens utvikling (fylogeni), dvs. at 
dominansen kan skifte mellom generasjoner, (f) 
forsinket dominans (delayed dominance), 
forsinket manifestering av et dominant allel i et 
heterozygotisk allelpar; det alternative allelet 
mister sin effekt først på et senere ontogenetisk 
stadium, (g) skiftende dominans (shifting 
dominance), variabel dominans hos et allel 
forårsaket av ytre påvirkninger, og (h) sex-influert 
dominans (sex-influenced dominance), grad av 
dominans til et allel varierer mellom de to kjønn. 

(Se: Dominance, Dominant, Diplont og Reces-
sive).  
 
DOMINANT ALLELE: Dominant allel, et allel 
som uttrykkes (i fenotypen) selv om det opptrer i 
heterozygot tilstand (kun ett tilstede), dvs. hvis A 
er dominant over a (recessivt) vil både AA og Aa 
ha samme fenotype. Et dominant gen (dominant 
gene) hos en diploid organisme produserer den 
samme fenotypiske karakter uansett om genet 
(allelet) er til stede i enkel dose (heterozygot) per 
kjerne eller i dobbel dose (homozygot). Et gen 
som maskeres i nærvær av et dominant allel i 
den heterozygote tilstanden, kalles recessivt. 
Slike dominant-recessive tilstander er vanlige 
mellom to alleler der det allel som opptrer 
hyppigst i et gitt locus vanligvis er det dominante. 
Se: Dominance, Diploid, Dominant og Recessive. 
 
DOMINANT CHARACTER: Dominant karakter, 
en karakter fra en forelder som manifesterer seg i 
avkommet til eksklusjon av en recessiv karakter 
fra den andre forelder.  
 
DOMINANT LETHAL: Dominant letal, enhver 
mutasjon (spesielt pga. strukturelle eller num-
eriske forandringer) som dreper individet som er 
heterozygot for mutasjonen, dvs. allelet trenger 
kun å være tilstede i en enkelt kopi for å være 
dødelig. Slike alleler er sjeldne i en populasjon da 
de vanligvis forårsaker individets død før 
reproduksjonen og eventuell overføring til et 
avkom. (Hos mennesket er Huntington’s disease 
et slikt tilfelle.) Revessive letaler (recessive 
lethals) viser til et par identiske alleler som 
samlet vil medføre individets død, mens betinget 
letale (conditional lethals) refererer til alleler som 
kun er fatale som respons til gitte miljøfaktorer. 
Se: Lethal factor. 
 
DOMINANT NEGATIVE MUTATION: Dominant 
negativ mutasjon, mutasjon produsert ved å 
manipulere et klonet gen og som koder for et 
polypeptid som hvis det uttrykkes i overskudd, 
forstyrrer uttrykningen av vill-type genet. Dets 
fenotype manifesteres i nærvær av det 
dominante vill-type genet og inaktiverer dette 
(dvs. mutasjonen er negativ). Slike mutasjoner 
kan gi viktig informasjon om klonete gener og 
gen segmenter. 
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DOMINANT PHENOTYPE: Dominant fenotype, 
fenotypen som uttrykkes når individet er 
heterozygot ved det aktuelle gen locus; feno-
typen til genotypen med det dominante allelet. 
 
DOMINANT SPECIES: Dominant art, art som ut 
fra tallrikhet og/eller størrelse dominerer i et 
samfunn. Se: Dominance, Dominant og Satellite 
species. 
 
DOMINI GENES: Se: Dominance modifiers. 
 
DOMIN SCALE: En skala for å beregne plante-
dekket (cover) og abundansen til en planteart. 
Skalaen består av 11 kategorier: + (et enkelt indi-
vid), 1 (meget få individer), 2 (sparsomt utbredt, < 
1 % dekket), 3 (hyppigere utbredt, < 4 % dekket), 
4 (4 -10 % dekket), 5 (11 - 25 % dekket), 6 (26 - 
33 % dekket), 7 (34 - 50 % dekket), 8 (51 - 75 % 
dekket), 9 (76 - 90 % dekket), og 10 (91 - 100 % 
dekket). 
 
DOMINULE: Økologisk dominant organisme i et 
lite samfunn eller mikrohabitat. 
 
DONKEY: Villesel, esel, asen, ulike arter eller 
underarter i hestefamilien (Equidae): Afrikansk 
villesel, esel, villesel (Equus africanus), en art 
som har vært i utstrakt bruk som husdyr siden det 
ble domestisert for omkring 6 000 år siden (man 
skiller mellom villesel og tamesel (E. asinus) der 
sistnevnte ikke utgjør en egen art, men underart 
av E. africanus); Asiatisk villesel (Equus hemi-
onus), en art som består av fem underarter 
(syrisk villesel døde ut i 1927); Tibetansk villesel, 
kiang (Equus kiang), en art som hører hjemme i 
Tibet og tilgrensende områder. Arten er beslektet 
med asiatisk villesel og ble tidligere (før 1986) 
regnet som en underart av denne. 
 
DONOR: (1) Giver, donator; (2) Blodgiver, organ-
donor, vevsdonor, spermiedonor, eggdonor (Se: 
Graft og Recipient); (3) Celle eller organisme 
som produserer og gir noe til en annen celle eller 
organisme; (4) Innen kjemi, atom, ion eller 
molekyl som bidrar med et par elektroner under 
dannelse av en koordinert binding; (5) Person, 
organisasjon eller regjering som gir (donerer) noe 
frivilig, vanligvis ut fra altruisme.   
 
DONOR CONTROL: Innen økologi, donor 
kontroll, predator-bytte interaksjon der predatoren 

ikke kontrollerer byttepopulasjonens størrelse. 
Se: Predator control. 
 
DONOR STRAND: Innen genetikk, DNA tråd 
hvorfra en gen sekvens er fjernet og overført til 
en mottager tråd. 
 
DONOVANOSIS: Se: Venereal diseases. 
 
-DONT- (-donta, -dontia): Affiks som betyr tann. 
 
DOPAMINE: Dopamin (C8H11NO2), organisk stoff 
innen catecholamin og phenethylamin gruppene 
som spiller en viktig rolle i både kropp og hjerne, 
og som er en forløper i syntesen av noradrenalin 
og adrenalin. Dopamin fungerer spesielt som en 
neurotransmitter i hjernen der det ved kjemisk 
frigjøring i nervecellene (neuronene), sender 
signaler til andre celler. Dopamin har en viktig 
rolle som belønningsstimulus og som komponent 
i belønningsmotivert adferd. Selv utsiktene til 
belønning øker dopamin inholdet i hjernen.  
 
DOPE: (1) Dop, bedøvende middel, narkotikum, 
opium; (2) Behandle med; bedøve, ta noe 
bedøvende; (3) Narkoman. 
 
DOPPLER EFFECT (Doppler shift): Doppler 
effekt, forandringen i frekvens eller bølgelengden 
av en eller annen kilde, det være seg lyd, lys eller 
andre bølgebevegelser pga. den relative 
hastighet mellom kilden og observatøren, dvs. 
om observatøren og kilden beveger seg mot eller 
fra hverandre, relativt sett. Effekten kan en høre 
når en lydkilde beveger seg mot eller fra en, eller 
ved rød-skiftet i elektromagnetiske bølger (lys) 
som observeres av astronomer. (Oppkalt etter 
østerrikeren Christian Doppler (1803-1853) som 
beskrev dette fenomenet (1842) at lydbølger har 
en høyere frekvens hvis lydkilden beveger seg 
mot obervatøren og en lavere frekvens når 
lydkilden beveger seg bort fra observatøren.) 
 
DOR (Doorbeetle): Tordivel, store, svarte og 
blanke billearter i familien Geotrupidae, i gruppen 
skarabider (Scarabaeoidea). 
 
DORMANCY: (1) Periode med nedsatt vekst 
(utvikling), metabolsk eller fysisk aktivitet; søvn, 
en sovende tilstand hos dyr (f.eks. vintersøvn hos 
bjørn) hvor metabolismen er sterkt redusert over 
lengre tid, spesielt i vinterperioden eller under 
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ekstreme miljøbetingelser. (En dvaletilstand 
(hibernering) er mindre ekstrem enn vintersøvn.) 
Hviletilstanden minimaliserer den metabolske 
aktiviteten og hjelper organismen til å bevare 
energi under krevende miljøforhold. Hviletilstand i 
form av vintersøvn, er et ledd i en rytmisk syklus. 
Observeres ingen fysiske eller kjemiske forand-
ringer, refereres tilstanden ofte som kryptobiose; 
(2) Hvile, hviletilstand hos planter da levedyktige 
frø, sporer eller knopper ikke springer ut pga. 
miljøforholdene (eller selv om betingelsene er 
fordelaktige). Se: Aestivation, Cryptobiosis, Dia-
pause, Hibernation, Hypobiosis og Quiescence.  
 
DORMANT (Asleep, Torpid): (1) Hvilende, 
sovende, slumrende; sløv; (2) Innen zoologi, 
inaktiv, som ligger i dyp søvn, en tilstand der de 
normale fysiologiske funksjonene er sterkt ned-
satt over en periode (Se: Dormancy og Torpid); 
(2) Innen botanikk, plante eller knopp som lever, 
men ikke vokser; (3) Innen geologi, noe som er 
temporært inaktivt lik en sovende vulkan.  
 
DORMITIVE: Søvndyssende; sovemiddel, medi-
sin som forårsaker søvn. 
 
DORMOUSE: (1) Hasselmus (Muscardinus 
avellanarius), gnager i familien syvsovere 
(Gliridae) (dvs. ikke i musefamilien, Muridae). 
Hasselmus forekommer i Danmark og Sverige, 
men ikke i Norge; (2) Sjusover. 
 
DORSAD: Som strekker seg mot ryggsiden 
(dorsal siden). 
 
DORSAL: Rygg, ryggstykke, som tilhører eller er 
lokalisert på ryggsiden; kroppens øvre overflate 
lengst fra grunnen eller substratet. (Det skilles 
mellom en morfologisk ryggside og en retning i 
rommet, dvs. oppover. Hos firbente pattedyr er 
ryggsiden den nærmest rygg-raden og rettet 
oppover, hos tobente (mennesket) er den rettet 
bakover. Se: Dorsalis, Dorsum og Ventral. 
 
DORSALIS: På ryggen. 
 
DORSIFEROUS: Som bærer eggene eller ung-
ene på ryggen. 
 
DORSIVENTRAL: Se: Dorsoventral.  
 

DORSOCAUDAD: Mot ryggsiden og den bakre 
enden av kroppen. 
 
DORSOCENTRAL: Det som hører til den midtre 
ryggsiden. 
 
DORSOMEDIAN (Middorsal): Lokalisert nær 
midten på ryggsiden eller som strekker seg langs 
ryggens midtside. 
 
DORSOVENTRAL (Dorsiventral): Dorsoventral, 
det som befinner seg i aksen eller som strekker 
seg fra ryggen mot de ventrale overflater. 
 
DORSUM: Rygg, bakside, den bakre regionen av 
en organisme.  Se: Dorsal. 
 
DOSAGE: (1) Dose, mengde; bstemmelsen eller 
administreringen av en bestemt mengde av et 
eller annet legemiddel; (2) Dosering, tilsetningen 
av en eller annen ingrediens til en substans i en 
gitt mengde. 
 
DOSAGE COMPENSATION: Innen genetikk, 
genetisk prosess som kompenserer for gener 
som forekommer i dobbelt dose i det homo-
gametiske kjønn (hunnen) og i enkelt dose i det 
heterogametiske kjønn (hannen) som et resultat 
av deres lokalisering på X kromosomet. 
 
DOSAGE EFFECT: Innen genetikk, dose effekt, 
effekten av et varierende antall gen kopier; den 
kvantitative innflytelse av allel frekvensene til et 
gen på det fenotypiske uttrykket av de 
korresponderende karakterene. Det å øke eller 
redusere antall gen-kopier i et genom, kan øke 
eller redusere antall kopier av det produserte gen 
produktet noe som igjen kan medføre 
forandringer i fysiologien eller utviklingen til 
organismen. Med andre ord, dose effekten er 
korrelert med frekvensen av det spesielle genet i 
genotypen. 
 
DOSE: (1) Dose, dosis (spesifisert mengde-
enhet); dosere, gi i doser, ingrediens som 
tilsettes, eller en gitt mengde medikament som 
taes fritt eller ved spesifikke intervaller (Se: 
Dosage); (2) Uformelt for venerisk sykdom 
(gonorré); (3) Innen kjemi, mengden (kvaliteten) 
av en substans som i løpet av én gangs bruk 
eller over et tidsintervall (doseringsrate x tid) 
produserer en spesifikk effekt. Hvis effekten 
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refererer til død, uttrykkes dosen som letal dose 
(LD50), dvs. en dose stor nok til å drepe 50 % av 
de organismene som testes; (3) Innen fysikk, 
mengden (ioniserende) stråling som mottas eller 
absorberes ved et gitt tidspunkt eller over en 
spesifisert periode. Absorbert dose (D) er meng-
den energi som absorberes per enhetsmasse av 
et materiale, eller i et legeme som bestråles 
(enhetene er gray eller rad; Se: Gray og Rad). 
Eksponeringsdosen (X) er et mål på røntgen- 
eller gammastrålingen som et legeme blir 
eksponert mot per kilogram (enheten er coulomb, 
Se: Coulomb). Dose ekvivalenten (H) er benyttet 
for beskyttelsesformål (enheten er sievert, Se: 
Sievert). Maksimum tillatt dose er den anbefalte 
maksimumsdosen som en person som ekspo-
neres for ioniserende stråling, ikke skal 
overskride under en spesifisert tidsperiode. 
Dosimeter (Se: Dosimeter), instrument som 
benyttes for å måle strålingsdoser; dosimetri 
(dosimetry), måling av strålingsdoser.  
 
DOSIMETER: Dosimeter, apparat for å måle ab-
sorbert dose (eksponeringen) av ioniserende 
stråling eller grad av eksponering mot en eller 
annen substans. 
 
DOT BLOT: Innen genetikk, teknikk for å måle en 
spesifikk mengde av DNA eller RNA i en 
kompleks blanding.  
 
DOUBLE BOND: Se: Chemical bond. 
 
DOUBLE CIRCULATORY SYSTEM: Dobbelt 
sirkulasjonssystem, blodsirkulasjon der lunge-
sirkulasjonen er adskilt fra den systemiske 
kroppssirkulasjonen som man finner hos patte-
dyr, fugler og krypdyr. 
 
DOUBLE DIPLOID (Allotetraploid, Amphi-
diploid): Dobbel diploid, alloploide celler eller 
organismer med det diploide kromosom komple-
ment fra to diploide arter; planter som kan 
betraktes som kloner av deres diploide (2n) 
forløpere og adskiller seg fra dem med et 
fordoblet antall (4n) somatiske kromosomer. Se: 
Allotetraploid og Double haploid. 
 
DOUBLE FERTILIZATION: Dobbel befruktning, 
en prosess som er unik for blomsterplanter der to 
hannlige gameter (spermieceller) befrukter to 
adskilte celler i embryosekken, dvs. én av 

spermiene befrukter en hunnlig gamet eller 
eggcelle som etter befruktningen danner en 
diploid zygote som utvikler seg til et embryo, og 
der den andre hannlige gameten, fusjonerer med 
de to polkjernene under dannelse av en endo-
sperm (triploid) kjerne. Den hannlige gameto-
fytten inneholder altså tre spermiekjerner, men 
én (den vegetative kjernen) degenererer når 
dobbelbefruktningen er over. Se: Gametophyte. 
 
DOUBLE HAPLOID (DH): Dobbel haploid, 
haploid som har et komplett genom fra hver av to 
arter; genotype der en haploid celle har gjen-
nomgått kromosomfordobling. Det å kunstig 
danne doble haploider, er viktig innen planteavl. 
Se: Double diploid og Synhaploid. 
 
DOUBLE-HELIX: Dobbelt-spiral, dobbel-helix, 
dobbel-heliks, strukturen til DNA (Deoxyribose 
Nucleic Acid), først foreslått av den amerikanske 
biologen James D. Watson (1928-) og den 
engelske fysikeren Francis H.C. Crick (1916-
2004) i en énsides Nature artikkel (1953), med 
tittel: «Molecular structure of nucleic acids». 
Modellen viser to vindelformede, omslyngede 
tråder lik en vridd stige, som holdes sammen 
med hydrogenbindinger mellom baseparene og 
der hver tråd i ryggraden består av alternerende 
grupper av sukker (deoxyribose i DNA) og 
fosfatgrupper. Se: DNA, Nucleic acid, Nucleoside 
og Nucleotide. 
 
DOUBLE MEMBRANE: Dobbel membran, den 
to-lagete membranen i mitokondriene og plast-
idene (kloroplastene). (Det endoplasmatiske 
retikulum (Se: Endoplasmatic reticulum), Golgi 
apparatet (Se: Golgi body) og kjernen (Se: 
Nucleus) har doble vegger.) Dobbel membranen 
antar man er et resultat av endosymbiose (Se: 
Endosymbiosis) der den ytre membranen 
kommer fra den eukaryotiske cellen mens den 
indre membranen hører til den opprinnelige 
prokaryoten som en gang har blitt «svelget» eller 
har infisert den større cellen. Alle celler har et 
tynt dobbeltlag av fosfolipider med assosierte 
proteinener som opptrer her og der i 
dobbeltlaget. Hvert fosfolipid har et polart 
(hydrofilisk) hode og en ikke-polar (hydrofob) 
hale. I en dobbellaget membran, vender halen 
mot hverandre og danner en hydrofob barriere 
som holder det vannoppløste innholdet i cellen 
lukket på innsiden. Proteinene fungerer som 
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spesifikke porter mellom innsiden og yttersiden 
av membranen.     
 
DOUBLE MINUTE (DM): Små ekstrakromo-
somale fragmenter av DNA som er assosiert med 
bestemte typer av tumorer og observert i stort 
antall i neoplastiske celler. Under mitosen 
forekommer de som parete eller uparete sfærer. 
DM lik vanlige kromosomer, består av kromatin 
og replikerer i cellekjernen under celledelingen. 
Men ulik vanlige kromosomer, består de av et 
sirkulært fragment av DNA opp til noen få 
millioner basepar og inneholder ikke noen 
centromerer elle telomerer. Se: Centromere og 
Telomere.  
 
DOUBLE MONOSOMIC: Celle eller individ som 
mangler ett kromosom fra hvert av to par av 
homologe kromosomer (2n-1-1). Se: Double 
monotelosomic. 
 
DOUBLE MONOTELOSOMIC: Celle eller individ 
som mangler ett kromosompar, men hvor to 
telosentriske fragmenter (med terminale 
centromerer) er til stede, ett for hver arm av det 
manglende kromosomparet. Se: Double mono-
somic. 
 
DOUBLE-PORED DOG TAPEWORM: Bendel-
marken Dipylidium caninum som infiserer hunder 
og katter, også mennesket. Arten er den van-
ligste bendelmarken i disse vertene, infeksjonen 
skjer gjennom lopper (Ctenocephalides canis, C. 
felis, Pulex irritans) og lus (Trichodectes canis) 
som er mellomverterer for parasitten. 
 
DOUBLE RECESSIVE: Dobbel recessiv, individ 
med to recessive alleler (homozygot) for et 
spesielt karaktertrekk. Dobbel recessive er viktige 
ved tilbakekrysninger under avlsforsøk. Se: 
Recessive. 
 
DOUBLE-STRAND BREAK: Se: Single-strand 
break.  
 
DOUBLE TELOTRISOMIC (Pseudotrisomic): 
Individ som mangler ett kromosom, men som har 
to telosentriske kromosomer, ett for hver arm av 
det manglende kromosom. 
 

DOUBLING TIME: Innen demografi, fordoblings-
tiden, gjennomsnittstiden det tar for et gitt antall 
individer i en populasjon å fordoble sitt antall. 
 
DOUBTFUL NAME: Se: Nomen dubium. 
 
DOURINE (Mal de coit): Ondartet beskjelersyke, 
venerisk sykdom (kjønnssykdom) hos hest (også 
esel) forårsaket av infeksjon med den flagellate 
protozoen Trypanosoma equiperdum, en sykdom 
som forekommer i Afrika, Amerika, Asia og i 
Europa. Den eneste trypanosomosen som ikke 
overføres via et virvelløst dyr som vektor og arten 
er også en vevsparasitt, ikke blodparasitt som de 
andre trypanosomene. Mistanke om forekomst av 
denne sykdommen skal umiddelbart rapporteres 
til Mattilsynet.  
 
DOWNLAND: Gresskledte bakker. 
 
DOWNSTREAM: (1) Innen hydrologi, nedstrøms, 
langs vannets bevegelsesretning. Det motsatte 
av nedstrøms, er oppstrøms (upstream); (2) 
Innen molekylær biologi, den relative posisjonen 
til sekvenser på en nukleinsyre eller protein 
molekyl der nedstrøms betyr i den retning som en 
nukleinsyre tråd (eller en polypeptid kjede) blir 
syntetisert, dvs. 3' siden på et gitt sted i DNA 
(eller RNA) (eller C-terminal enden på et gitt sted 
i en polypeptid).; (3) Et senere tidspunkt i en 
produksjonsprosess eller leverandørkjede, distri-
busjonskjede. 
 
DOWN’S SYNDROM (Trisomy-21): Downs 
syndrom (tidligere kalt mongolisme pga. det korte 
brede ansiktet og skjeve øyne), klinisk tilstand 
hos mennesket som er karakterisert ved 
forskjellige unormale tilstander. Downs syndrom 
skyldes tilstedeværelsen av et ekstra kromosom, 
dvs. tre kopier (trisomy) av kromosom nummer 
21. Downs syndrom er den hyppigste form for 
utviklingshemming. Rundt 1 av 700 barn fødes 
med Downs syndrom. 
 
DRACUNCULOSIS (Dracontiosis, Guinea 
worm infection, Guinea worm disease, Medina 
worm infection): Dracunculose, sykdom på 
mennesket på grunn av infeksjon med den lange, 
tråd-lignende rundmarken Dracunculus medi-
nensis. Mennesket blir infisert gjennom å drikke 
vann med infiserte planktoniske hoppekreps 
(Cyclops). Parasitten er utbredt i ferskvann 
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Afrika, men er i ferd med å bli utryddet da kun 30 
tilfeller ble rapportert hos mennesket i 2017. 
Sykdommen var endemisk i 20 land på 1980-
tallet, kun 30 tilfeller i 2017 (Chad med 15-tilfeller 
og Etiopia med 15 tilfeller).  
 
DRAIN: (1) Avløpskanal, avløpsrenne, kloakk-
ledning, drensrør; (2) Gi avløp for, lede bort, 
drenere, anordning for oppsamling og avledning 
av vann fra f.eks. gulv, gater, plasser eller 
myrområder; (3) Sluk; avløpssluker er oftest 
forsynt med en rist eller sil, og kan være med 
eller uten vannlås. (Drainage, drenasje, en 
prosess der vann ledes bort fra et område via en 
vannvei (bekk, elv) eller jordoverflaten, naturlig 
eller kunstig. 
 
DRAINAGE BASIN (Catchment area): Nedbørs-
felt, dreneringsbasseng, landområde som dren-
eres via et elvesystem; region eller landområde 
der nedbøren samles og dreneres bort via et 
felles avløp slik som en elv eller annen form for 
vannvei. Et dreneringsbasseng omfatter alle 
områdene der nedbør samles og blir ført videre 
via en elv eller elvesystem (drainage system), 
innsjø eller annen form for vannreservoar. 
Dreneringsmønsteret (drainage pattern) er den 
romlige fordeling av alle elvene i et 
dreneringssystem. Utløpspunktet i et nedbørfelt 
er naturlig definert til f.eks. utløpet i en innsjø, 
fjord eller der to elver møtes. 
 
DRAKE: Andrik, andestegg. 
 
DRAUGHT: (1) Trekking, dragning, trekk(dyr), 
dyr benyttet for å trekke tung last; (2) Drikk, en 
enkel slurk; en enkel inhalering; (3) Kald luft-
strøm i et begrenset område; (4) Fiskefangst, 
varp, kast. 
 
DRAWBACK: Mangel, ulempe, feil, lyte, minus, 
skavank. 
 
DRAWDOWN: Nedsenkning, viser til senkning av 
grunnvannsspeilet forårsaket av pumpning av 
vann opp fra et borehull eller pga. utstrømningen 
av vann fra en kilde. 
 
DREAD: (1) Skrekk, redsel, frykte, frykte intenst 
at noe skal hende; (2) Grue for, være engstelig 
eller bekymret for da man tror noe vil være 
ubehagelig eller vondt, smertefullt.  

DRENCH: (1) Gjennombløte, gjøre dyvåt, 
gjennomvåt (soak); (2) Gi en stor dose med 
flytende medisin oralt og med makt (til et dyr) 
(drencher, den som administrerer dosen); (3) 
Bidra eller levere noe i overskudd (surfeit); (4) 
Dekke noe grundig. 
 
DREPANIFORM (Drepanoid): Buet, sigd-formet 
(falcate). 
 
DREY: Ekorn rede. 
 
DRIED: Se: Exsic. 
 
DRIFT: (1) Tendens, forløp, generell trend eller 
tendens (tendency, tenor); (2) Mening, den 
underliggende betydning  av noe som er skrevet 
eller sagt; (3) Gradvis avvik fra en opprinnelig 
metode (eller intensjon, posisjon, holdning, 
mening); målløs kurs; (4) Drift, avdrift, en sakte 
bevegelse; forflytninger av snø, regn, skyer, støv 
eller røk som resultat av luftstrømmer (vind), 
spesielt nær jordoverflaten; (5) Snødrive, 
snøfonn, drivis; materiale som stammer fra 
snøkledte områder, isbreerosjoner eller breav-
setninger; (6) Innen geologi, banke, dynge, 
transportert og avsatt materiale fra is, elver og 
hav; overflatemateriale forflyttet ved hjelp av vind; 
(7) De sakte bevegelsene til havet som et resultat 
av overflatefriksjonen mot de fremherskende 
vindene; (8) Kontinentaldrift, kontinentenes 
bevegelser (Se: Continental drift, Plate tectonics 
og Sea); (9) Innen genetikk, genetisk drift, 
progressive forandringer i et gen pga. nøytrale 
mutasjoner som er hverken fordelaktige eller 
ufordelaktige (Se: Genetic drift); (9) En bøling 
flokk som drives bortover (drove, flock). 
 
DRIFTING ICE (Pack ice): Drivis, løse isflak på 
en innsjø, elv eller på havet uansett form eller 
hvordan disse er dannet. Åpen pakkis refererer til 
områder der 4 - 6 tiendedeler av vannflaten er 
isdekket, i tett pakkis er 7 - 9 tiendeler dekket. 
 
DRIFTING SNOW: Snødrev, lett snøfokk, snø 
partikler som er revet opp av vinden til en 
moderat høyde over bakken slik at den horiontale 
sikten ikke er særskilt nedsatt. 
  
DRIFT MIGRATION: Drift migrasjon, en form for 
migrasjon der migrerende individer, f.eks. fugl, 
blir blåst bort fra sin normale kurs under trekket. 
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Fenomenet forekommer oftest på høsttrekket 
pga. det store innslaget av unger fra årets kull 
som er mindre istand til å kompensere for 
avdriften. Østavinder under høsttrekket kan f.eks. 
blåse Skandinaviske migranter som blåstruper og 
rødstruper, til kystene av Storbritannia.   
 
DRILL CORE: Drillkjerne, kjerne av f.eks. is, berg 
eller jord som er drillet ut for og benyttes til 
forskning eller for utnyttelse av naturresurser.   
 
DRILY: Tørt. 
 
DRIMOPHILOUS (Drimyphilous): Det å leve og 
trives i saltbassenger og alkaliske områder. 
 
DRIVE (Motivation, Motivational state): 
Handlekraft, motivasjon, drive; instinktiv og 
grunnleggende lyst eller trang til å utføre visse 
aktiviteter eller handlinger pga. indre psyko-
logiske forhold; omfatter to typer: (a) Primær 
drive som er et resultat av de primære behovene 
(f.eks. mat og sult, vann og tørst, og kjønnsdrift), 
og (b) sekundær drive som er mer knyttet til lært 
adferd (en latent evne til å handle på en bestemt 
måte; utføres handlingen, dempes det fysio-
logiske stresset, mangelen eller ubalansen som 
var den bakenforliggende årsaken til driven). Se: 
Motivation og Urge. 
 
DRIVER: Innen genetikk, umerket DNA brukt 
under DNA-DNA hybridiserings eksperimenter. 
 
DRIZZLE: Yr, duskregn, småregn, meget fint, 
kontinuerlig regn der dråpene er mindre enn 100 
µm i diameter. Se: Mizzle. 
 
D-RNA (DNA-like RNA): D-RNA, RNA i eukary-
oter med nukleotid sekvenser som er komple-
mentære til kjerne-DNA sekvenser, men som 
ikke representerer rRNA eller tRNA: Se: rRNA og 
tRNA.  
 
DROM- (Droma-, Dromaeo-): Prefiks som betyr 
å løpe. 
 
DROMEDARY: Dromedar (Camelus drome-
darius), dyreart i slekten kameler (Camelus); 
drøvtyggende klovdyr med lang hals, lange 
lemmer og én enkelt ryggpukkel. 
 
DROMOTROPIC: Bøyd i en spiral. 

DROMOTROPISM: Dromotropisme, orienter-
ende respons hos klatrende planter som 
resulterer i en spiralvekst. Se: Tropism. 
 
DRONE: (1) Brumming, dur; brumme, surre, 
dure; (2) Drone, den funksjonelle fertile hannen 
hos sosiale veps (årevinger (Hymenoptera) som 
maur, bier og vepser) hvis eneste funksjon er å 
pare seg med de fertile hunnene. Dronene dør 
etter paring med dronningen. Dronene bidrar 
hverken til opprettholdelsen av kolonien eller til å 
ta seg av avkommet. De utvikles gjennom 
partenogenese, dvs. fra ubefruktede egg. 
 
DROOPING: Se: Nutant. 
 
DROPLET: Liten dråpe, væskepartikkel med 

meget liten masse (< 20 m i diameter) som er i 
stand til å holde seg svevende i suspensjon i luft. 
 
DROPLET INFECTION: Dråpeinfeksjon, trans-
misjon av sykdom via lungene, respirasjons-
systemet; inhalering via pusten av en aerosol av 
spytt (saliva), mukus, etc. som er kontaminert 
med en infeksiøs agens fra et infisert individ. 
 
DROPPINGS: Droppings, avføring fra dyr; 
kuruker, hønsemøkk, hestepærer. 
 
DROPSY: Vatersott. Se: Oedema. 
 
DROSOMETER: Doggmåler, instrument for å 
måle mengden (vekten) av dugg avsatt på en 
kropp eller legeme. 
 
DROSOPHILA (Fruitflies): Fruktfluer (Droso-
philidae), familie av fluer (Brachycera) som 
sammen med mygg (Nematocera) utgjør to-
vingene (Diptera). Det er funnet 38 arter i Norge, 
i verden forekommer ca. 3 000 arter. Fruktfluene 
omfatter bl.a. eddikfluen Drosophila funebris og 
bananfluen D. melanogaster; sistnevnte som ofte 
kommer inn i hus og kjøkken om høsten, er 
meget benyttet innen genetiske og cytologiske 
eksperimenter.  
 
DROSPHILOUS: Som bestøves ved hjelp av 
dugg. 
 
DROUGHT: (1) Tørr, tørke, periode med 
unormalt tørt vær (lite regn) som varer lenge nok 
til å skape en alvorlig hydrologisk ubalanse i 
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naturen; kronisk mangel på vann. Tørke er en 
relativ term, men defineres ofte som en periode 
på 15 påfølgende dager hvor ingen dag har mer 
enn 0,25 mm nedbør, eller 29 dager der enkelte 
dager kan ha noe regn, men hvor gjennomsnittet 
ikke overskrider 0,25 mm. En periode med 
unormalt lite nedbør er definert som meteoro-
logisk tørke, megatørke er en alvorlig tørke som 
varer mye lengre enn normalt, ofte over ti år eller 
lengre; (2) Perioden med så lite nedbør at vannet 
i jorden har blitt så redusert at planter lider eller 
dør på grunn av vannmangel. 
 
DROUGHT RESISTANCE: Tørkeresistens, 
kapasiteten hos planter og dyr til å tåle perioder 
med tørke, ekstrem tørrhet. Tørkeresistens om-
fatter både det å unngå tørken (for dyr) og det å 
kunne tolerere den. 
  
DRUG: (1) Medikament, medisin, legemiddel, 
apotekervare, substans benyttet for diagnose, 
behandling eller beskyttelse mot sykommer. 
Omfatter enhver substans eller kjemikalie som 
inntas frivillig (eller ufrivillig) i en kropp for å 
forhindre eller kurere sykdommer, f.eks. anti-
biotika, antikoagulanter og antihistaminer; (2) 
Dop, narko, narkotika, narkotikum, rusmiddel, 
rusgift, nytelsesmiddel, kjemiske substanser som 
f.eks. LSD, cannabis, hasj, marihuana, hallusino-
gener, tobakk, alkohol og smertestillende midler, 
og som er ment å øke den mentale eller fysiske 
velbefinnende gjennom å forandre psyken eller 
den fysiologiske tilstanden; (3) Kjemikalium eller 
fargestoff. 
 
DRUG RESISTANCE FACTOR: Se: R plasmid. 
 
DRUMMING: Tromming, den raske trommingen 
med nebbet på tørre stammer, grener eller andre 
gjenstander som man kan observere hos f.eks. 
hakkespetter, eller lyden av luften som passerer 
utspilte fjær under spesielle fluktoppvisninger 
som f.eks. hos bekkasiner. 
 
DRUPE: (1) Stenfrukt (latin: drupa), frukttype 
som kjennetegnes av et (som regel) saftig 
fruktkjøtt som omgir en meget hard «sten» som 
igjen inneholder fruktens eneste frø, f.eks. 
plommer, kirsebær, oliven og mandel; (2) Et lite 
marint bløtdyr som forekommer i Indo-Pacific.   
 

DRY: (1) Tørr, tørrhet, tørring, tørrlagt; fri eller 
relativt fri for væske (fukt) og da spesielt vann 
(dehydrated); som ikke er i eller under vannet; (2) 
Innen meteorologi, som mangler nedbør eller 
fuktighet; (3) Innen geologi, som mangler 
rennende vann; (4) Innen biologi, som ikke 
produserer melk; (5) Innen kjemi, som mangler 
vann (anhydrous); (6) Tørrlagt, som mangler 
alkoholiske drikkevarer; som forbyr produksjon 
og distribusjon av alkohol; (7) Som mangler 
søthet (sec); (8) Tørke, visne; (9) Innen 
klimatologi, tørkesesong (dry season), et klima 
uten nedbør; (10) Som ikke inneholder utvinn-
bare hydrokarboner; (11) Uten behov for væske 
ved preparering; (12) Tørt, kjedelig, uten varme 
eller entusiasme i skriftlige arbeider eller 
muntelige utlegninger (uninteresting, wearisome); 
(13) Praktisk, kort og konsis i uttrykket; ironisk. 
 
DRY ICE: Tørris, fast CO2 brukt som kjølemiddel. 
Tørris sublimerer ved temperaturer over -79oC 
ved standard trykk (istedenfor å smelte). 
 
DRY-MATTER (DRY MASS, DRY WEIGHT, 
BIOMASS): Tørrstoff, mål for dyre- eller plante-
produksjon uttrykt som tørrvekt av et matstoff 
eller annen forbindelse etter at alt vann er fjernet, 
Tørrstoffet er f.eks. en indikator på mengde 
næringsstoffer som er tilgjengelig for et dyr ved 
en gitt type næring. Tørrstoffet i et gitt materiale 
eller område, er også uttrykk for hva som kan 
produseres per enhetsområde per tidsperiode. 
Tørrstoffet utgjør et enklere mål på den organiske 
produksjonen enn mål oppgitt i kaloriverdier. Se: 
Dry weight. 
 
DRYOPITHECINES: Navn på en rekke funn av 
aper i Afrika, Asia og Europa, 9 - 24 millioner år 
gamle. Omfatter Proconsul og Sivapithecus. 
Relasjonen mellom dryopithecinene og menn-
eskets utviklingshistorie er lite kjent. 
 
DRY SNOW: Tørrsnø, puddersnø, snø uten fritt 
vann; snøtype der tettheten er mindre enn 0,1 
kg/m3 og hvor de meget kalde snøkrystallene 
ikke sammenbindes med hverandre (og derfor 
forblir små). Tørrsnø er et karakteristisk snøfall i 
det indre av kontinentene. 
 
DRY WEIGHT: Tørrvekt, et uttrykk for konsent-
rasjonen av materien (substansen) i levende 
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organismer. Fisk har f.eks. en tørrvekt på 20 %, 
dvs. fuktighetsinnholdet er 80 %. Se: Dry-matter. 
 
ds: Forkortelse for: Dobbelttrådet DNA eller RNA. 
 
dsDNA (Double-stranded DNA): Forkortelse for: 
Dobbelttrådet sirkulært DNA. (ssDNA er for-
kortelse for enkelttrådet DNA.) 
 
dsRNA (Double-stranded RNA): Forkortelse 
for: Dobbelttrådet RNA. (ssRNA = enkelttrådet 
RNA.) 
 
DUBININ EFFECT: Innen genetikk, domi-
nansforandringer i alleler pga. en form for 
transponering (posisjonseffekt) av heterokroma-
tinet i Drosophila (fruktfluer) som leder til en 
reduksjon eller inaktivering av virkningen av et 
normalt allel. Effekten er betinget av forekomsten 
av translokalisert heterokromatin i den umid-
delbare nærhet av allelet. Se: Allele. 
 
DUBIOUS: Dubiøs, tvilsom, tvilende, tvilrådig, 
usikker; suspekt. 
 
DUBIOFOSSIL (Problemetic fossil): Tvilsomt 
fossil, makro- eller mikroskopisk fossil-lignende 
objekt eller struktur av mulig, men ikke bevist 
biogenetisk opphav. 
 
dubious name: Se: Nomen dubium. 
 
DUCK: And, en fugl i underfamilien Anatinae (i 
andefamilien (Anatidae) i ordenen andefugler 
(Anseriformes)) som omfatter de «typiske» 
endene. Hannen kalles «gasse», «andrik» eller 
«stegg», hunnen «gås» eller «and». I Norge 
deles vanligvis ender inn i tre grupper etter 
levevis: (a) Gressender (bl.a. slektene Aix, Anas 
og Marmaronetta) som eter planter på grunt 
vann), (b) dykkender (bl.a. slektene Aythya, 
Somateria, Melanitta, Bucephala) som dykker 
etter virvelløse dyr, og (c) fiskender (slekten 
Mergus) som eter fisk). Dette systemet har 
imidlertid ingen sammenheng med det fylo-
genetiske slektskapet mellom artene; f.eks. faller 
gravand (Tadorna tadorna) og mange uten-
landske arter utenfor systemet. 
 
DUCK SICKNESS: Se: Botulism. 
 

DUCT: (1) Kanal, passasje, rør, trakt, tube; i 
kroppen, enhver kanal som omslutter eller frakter 
væsker eller andre substanser; (2) Utløpet av en 
kanal for ekskresjon til overflaten. 
 
DUCTILITY: Strekkbarhet, smidighet; kombi-
nasjoner av egenskaper i et materiale som gjør at 
det kan strekkes ut til tråder eller wirer. 
 
DUCTUS: En kanal. Se: Duct. 
 
DUFF: Sur humus, råhumus, ufullstendig 
dekomponert organisk avfall (nedbrytningspro-
dukt) i en skogbunn, gjerne slik at den opprin-
nelige strukturen til avfallet ikke lengre kan 
gjenkjennes. 
 
DUG: Patte, spene. 
 
DUGBE VIRAL FEVER (Ganjam (India), 
Nairobi sheep disease (Øst Afrika)): Virus (i 
familien Bunyaviridae) sykdom hos sauer, geiter 
og kveg; mennesket kan bli tilfeldig infisert. 
 
DULOSIS (Slave making): Slaveri, slavehold 
(blant maur), symbiose hvor en art av visse maur 
(dulotiske maur) fanger pupper eller unger av en 
annen art og forer dem opp til voksne slaver for 
seg selv. Se: Helotism. 
 
DULCAMARA: Søtvier, slekten Solanum i søt-
vierfamilien (Solanaceae) med ca. 1 700 arter i 
verden (plantene er urter eller klatreplanter). I 
Norge er muligens kun slyngsøtvier (S. dulca-
mara) ikke innført (hele planten er giftig).  
 
DUMDUM FEVER: Se: Kala-Azar. 
 
DUMMY: Attrapp, dukke, stråmann, øvelses-
objekt. Se: Stimulus model. 
 
DUMP NESTING: Egglegging i reiret til andre 
hunner, vanligvis av samme art. Fenomenet er 
ofte observert hos andefugler. 
 
DUMPSITE: Avfallsplass. 
 
DUNE: Sanddyne, dyne av vindblåst sand som 
kan bli opptil 50 m høy og som forekommer i 
varme ørkener eller over høyvannsmerket på 
flate kyststrekninger der det skjer en kontinuerlig 
fornying av sanden på grunn av pålandsvind over 
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sandstrendene. Ørkensanddynene er vanligvis 
uten vegetasjon, mens stranddynene er ofte mer 
eller mindre godt «festet» gjennom plantevekst. 
 
DUNG: Gjødsel, møkk, fast avføring fra dyr 
(særlig kveg); gjødsle, spre møkk. 
 
DUNG BEETLE: Tordivel, gjødselbille i familien 
Geotrupidae i gruppen skarabider (Scarabae-
oidea). 
 
DUNLIN: Myrsnipe (Calidris alpina), liten vader-
fugl blant snipefuglene (Scolopacidae). 
 
DUNNOCK: Jernspurv (Prunella modularis), liten 
fugleart i jernspurvfamilien (Prunellidae). 
 
DUODENUM: Tolvfingertarmen, den øvre, korte 
del av virveldyrenes tarm som går fra åpningen i 
magen (Se: Pylorus) til kromtarmen (Se: Ileum). 
Dets rolle omfatter fordøyelsen av karbohydrater, 
fettstoffer og proteiner. I tolvfingertarmen blandes 
maten med galle fra leveren og diverse enzymer 
som er produsert i bukspyttkjertelen. Gallen 
nøytraliserer den sure vellingen som kommer fra 
magen og hjelper på fettfordøyelsen. Se: Inte-
stine. 
 
DUPLEX: (1) Dobbelt, todelt, som består av to 
deler (double, twofold); (2) Relatert til noe 
maskinelt som har to identiske enheter som kan 
operere simultant eller uavhengig; (3) Telekom-
munikasjon som kan foregå i motsatte retninger 
på samme tid; (4) Innen genetikk, en 
dobbelttrådet polynukleotid molekyl; (5) Innen 
jordfag, to jordlag (horisonter) med avvikende 
tekstur.  
 
DUPLI-: Prefiks som betyr dobbel, to ganger. 
 
DUBLICATE: Dobbelt, todelt. 
 
DUPLICATE GENES: (1) Dubliserte gener, to 
identiske gener (allel par) i et diploid individ som 
viser den samme fenotypiske effekt (ikke 
kumulativt), men som er lokalisert på forskjellige 
kromosomer. Slike dubliserte gener forekommer 
relativt hyppig og skyldes antagelig sekundær 
polyploidi, dvs. oppstått gjennom gen dublisering 
(paraloge gener) og ikke gjennom artsdan-
nelsesprosesser.  Med tanke på heterozygositet 
og fullstendig dominans, er A1 dominant over a1 

og A2 (identisk med A1) over a2 (identisk med a1). 
Siden A1 og A2 har den samme fenotypiske 
effekt, er kombinasjonene A1a2 og A2a1 feno-
typisk like og forskjellig fra a1a2. På grunn av 
dette vil ikke normal F2 segregeringen (9:3:3:1) 
forekomme. Isteden blir forholdet 15:1 (forutsatt 
at det dominante allelet i det dubliserte genet ikke 
virker additivt eller kumulativt, hvis så er 
segregeringsforholdet 9:6:1). Forekomst av tre 
identiske allelpar kalles tripliserte (triplicate) 
gener, fire, quadrupliserte (quadruplicate) gener, 
flere enn fire kalles (generelt) polypliserte 
(polyplicate) gener; (2) Homologe gener, gener 
som er til stede i mer enn én kopi per genom. 
Gen utrykningen i en gitt art for et gitt enzym kan 
variere i henhold til det vev som er i betraktning. 
 
DUPLICATION (Chromosomal dublication, 
Gene amplification): (1) Dublisering, fordobling; 
gjentagelse, mangfoldiggjøring; (2) Innen gene-
tikk, dublisering, enhver fordobling av en DNA 
region (DNA molekyl) som inneholder et gen. 
Dubliseringen kan skyldes en feil under den 
homologe rekombinasjonen, forstyrrelser i over-
krysningsprosessene, genetisk element som kan 
replikere seg selv (retrotransposisjon) eller en 
dublisering av hele genomet (størrelsen på den 
dubliserte segmentet kan defor variere mye). Er 
det dubliserte kopiet av regionen ikke er utsatt for 
noe seleksjonspress, kan det akkumulere 
mutasjoner over generasjoner mye raskere enn 
hos enkelt-kopi gener. Slike dubliseringer er 
antatt å spille en viktig rolle i forbindelse med 
dannelse av nye gener ved at den dubliserte 
sekvensen kan funksjonelt utvikle seg forskjellig 
over tid. Men konsekvensen av en dublisering 
avhenger av den genetiske informasjon DNA 
regionen inneholder og de forandringer i gen 
balansen en dublisering måtte medføre. I 
ekstreme tilfeller kan dubliseringen være fatal, 
mens spesielt mindre dubliseringer kan gi 
grunnlag for mutasjonsbetinget differensiering av 
det genetiske materialet. Når hele kromosomer 
(Se: Linkage group) blir dublisert i det haploide 
kromosomsettet, utgjør det en genom mutasjon. 
Det kan skilles mellom inter- og intra-
kromosomale dubliseringer, avhengig av om det 
dubliserte kromosom segmentet finnes på et 
annet ikke-homologt kromosom (eller fragment i 
kromosomsettet) eller på samme kromosom 
(adskilt eller direkte etter hverandre); (2) Innen 
genetikk, dannelsen av nye kromatider under 
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interfasen etter mitosen (Se: Centromere og 
Chromatid). 
 
DUPLICATION MAPPING: Genetisk kartleg-
gingsmetode som baserer seg på at f.eks. et 
individ som er trisomisk for en del eller et helt 
kromosom, har rundt 50 % mer av et gitt gen 
produkt. Fenomenet gir mulighet for lokalisering 
av enkelte gener. Se: Deletion mapping. 
 
DUPLEX DNA (Double stranded DNA): Duplex 
DNA, dobbelttrådet DNA, to enkle polynukleotid 
DNA sekvenser bundet og snodd sammen i sin 
lengde under dannelse av en dobbel-helix. Se: 
Double-helix. 
 
DURABILITY: (1) Varighet, holdbarhet, evnen til 
å eksistere over lang tid uten signifikant 
forringelse i kvalitet eller verdi; evnen til å utstå 
slitasje, trykk eller ødeleggelser; (2) Innen biologi, 
sannsynligheten for at en evolusjonsenhet (art, 
strain, (mendelsk) populasjon) fortsatt har 
etterkommere etter en lengre (gitt) tidsperiode. 
 
DURA MATER: Det kraftige, fibrøse, ytre mem-
branaktige hylsteret i hjernen og ryggmargen. 
 
DURATION CURVE: Refererer til en kurve som 
viser den prosentvise tidsandel da verdien av en 
gitt parameter har vært større eller lik en viss 
verdi. 
 
DUROPHAGOUS (Sclerophagus): Som brek-
ker opp skjell for å ete dyret som befinner seg 
inni det. 
 
DUST: (1) Pudder, pulver, bøss, små fine, tørre 
partikler, eller én støvpartikkel; (2) Støv, partikler 
som resultat av nedbrytning, oppløsning; (3) 
Støv, jorden i forbindelse med en grav; (4) 
Jordoverflaten; (5) Oppsop, noe uten verdi; 
søppel klart for og kastes; (6) En tilstand av 
forvirring, forstyrrelser (confusion, disturbance); 
(7) Støv, støvsky, luftbårent partikulært materiale, 
faste partikler < 0,6 mm i diameter som er 
suspenderte og lette nok til og kunne fraktes med 
luften ofte over enorme avstander før de 
etterhvert faller ned på jorden på grunn av 
gravitasjonen. Støv som forekommer overalt i 
atmosfæren, kan bestå av en rekke forskjellige 
stoffer med en størrelse vanligvis mellom 1 - 76 
µm (Se: Grit). Dette støvet kan videre inndeles i 

grovt, fint og ultrafint støv avhengig av den 
respektive andel av støvet som er mindre enn 20 
µm. Blir støvpartiklene over 10 µm fraktes de i 
begrenset grad bort fra støvkilden hvis ikke 
vinden er sterk. Det forekommer i gjennomsnitt 
600 tonn støv i 1 km3 luft (under sandstormer ca. 
2 300 tonn), noe som man kan måle ved hjelp av 
en støvteller. Støvet kan komme fra mange 
forskjellige kilder: Industri, husbruk, ørkener og 
verdensrommet (kosmisk støv). Det er antatt at 
30 % av luftstøvet skyldes menneskets aktivi-
teter. Støvstormer kan frakte støv opp til over 3 
000 meters høyde. Støvpartiklene i atmosfæren 
er ansvarlig for de vakre røde solnedgangene. 
Støvet kan også gi enten en netto oppvarming 
eller en netto nedkjøling av jorden bestemt av 
grad av refleksjon av langbølget varmestråling 
tilbake til jorden og refleksjon av kortbølget 
solstråling tilbake til verdensrommet. Støvpar-
tiklenes farge og fargefordeling, spiller en rolle for 
nettoresultatet (Se: Albedo). Støvkonsentra-
sjonen i gass oppgis i mg per m3 gass der 
variasjoner fra 2 000 mg/m3 til 400 g/m3 kan 
observeres på steder der støv generereres.   
 
DWARF: Dverg, mindre enn normal; forkrøplet. 
 
DWARF FLUKE INFECTION: Se: Hetero-
phyosis. 
 
DWARFISM: Se: Ateliosis og Nanism. 
 
DWARF TAPEWORM INFECTION: Se: Hym-
enolepiosis. 
 
DWARF TAPEWORM OF HORSES: Bendel-
marken Paranoplocephala mamillana. 
 
DY: Dynn, bunnsediment i humusholdig fersk-
vann som består av plantedetritus blandet med 
utfelte kolloidale humus stoffer, f.eks. jernsalter. 
Dynn forekommer oftes i oligotrofe innsjøer. Se: 
Gyttja. 
 
DYAD: (1) Par, to deler eller enheter betraktet 
som et par; (2) Innen sosiologi, den minst mulige 
sosiale gruppe, to individer i en vedvarende 
sosial relasjon (kone og mann), eller selve 
relasjonen (interaksjonen) mellom dem; (3) Innen 
filosofi, Pythagoras benyttet termen dyad for 
materien (og monad for Gud); (4) Innen musikk, 
intervallet mellom toner; (5) Innen matematikk, en 
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operator, en kombinasjon av to vektorer; (6) 
Innen kjemi, toverdig, (divalent) atom eller radikal 
som har en valens på to (Se: Valence); (7) Innen 
genetikk, de to homologe kromosomene som 
resultat av adskillelsen av de fire kromatidene i 
tetraden under første meiotiske deling (et par 
søsterkromatider er en dyad). (Når søsterkroma-
tidene adskilles under mitosens anafase eller 
meiosens anafase II (ved seksuell reproduksjon), 
kalles de igjen kromosomer.)  
 
DYAR'S LAW: Dyars lov, teorien at forskjellige 
deler av en kropp øker i lineære dimensjoner 
med et forhold som er konstant for arten, eller 
loven som sier at hodebredden øker på en 
regulær geometrisk måte gjennom en serie 
larvestadier. 
 
DYE: (1) Farge, løselig eller uløselig fargestoff; 
(2) Farge dannet ved farging. Diverse fargestoffer 
som benyttes til å sette farge på f.eks. tekstiler, 
lær eller papir, omfatter vanligvis vannløselige 
aromatiske forbindelser som har fargete anioner 
og/eller kationer som kan binde seg til spesielle 
substanser i det som skal farges, gjennom 
ionebinding eller hydrogenbinding. Den kjemiske 
gruppen som gir selve fargen, kalles 
kromatoforen, mens andre ikke-fargete grupper 
(auxokromer) kan influere på fargen (f.eks. ved å 
intensivere den). Fargestoffer kan klassifiseres 
etter den kjemiske strukturen på fargemolekylet 
(f.eks. inneholder azo-fargestoffer -N=N- grup-
pen) eller i praksis, etter måten fargestoffet 
appliseres eller bindes til substratet på. Diverse 
fargestoffer omfatter f.eks.: (a) Sure farger 
(fargestoffer der kromatoforen er en del av et 
negativt ion, vanligvis et negativt sulfonat) som 
kan nyttes for proteinfibre (f.eks. ull og silke), 
polyamid og akrylfibre, (b) metalliserte farger 
(sure fargestoffer der det negative ionet 
inneholder et sjelatert metall atom, Se: 
Chelation), (c) basiske farger (fargestoffer der 
kromatoforer er en del av et positivt ion, amin salt 
eller ionisert aminogruppe) (disse benyttes også 
for akrylfibre, ull og silke, (men sitter ikke så 
godt), og (d) andre fargestoffer med høy affinitet 
for bomull, rayon og andre cellulosefibre og som 
kan appliseres direkte fra nøytrale bad som 
inneholder natriumklorid eller natriumsulfat. 
Enkelte fargestoffer (reaktive fargestoffer) kan 
også danne kovalente bindinger med substratet, 
spesielt med cellulosefibre. 

DYING: Døende, hendøende, det å dø.  
 
dyn: Se: Dyne 
 
DYNAMIC: (1) Foranderlig, dynamisk, prosess 
eller system i stand til konstant aktivitet, 
forandring eller utvikling; (2) Kraft som stimulerer 
til forandring eller utvikling innen et system eller 
prosess; (3) Positiv holding hos en person full av 
energi og nye ideer.   
 
DYNAMIC EQUILIBRIUM: Dynamisk likevekt, 
likevekten i et fysisk eller fysiologisk system der 
det forekommer en balansert tilstand av 
konstante forandringer i forhold til de kreftene 
som påvirker systemet. Dynamisk likevekt eller 
dynamisk status quo (dynamic steady state) 
refererer til et åpent system der det som går inn i 
systemet av materie eller energi, balanserer det 
som går ut av systemet. Enhver levende 
organisme kan beskrives som et åpent system i 
en dynamisk likevekt. Se: Equilibrium, Force, 
Stability, Stable equilibrium og Unstable equi-
librium. 
 
DYNAMICS: Dynamikk, den del av mekanikken 
som omhandler kreftene som påvirker og 
forandrer bevegelsene til objekter og legemer.  
 
DYNAMIC SELECTION: Se: Directional selection 
og Selection. 
 
DYNAMIC THEORY: Dynamisk teori, teorien om 
bevegelige objekter eller systemer som forandres 
over tid. 
 
DYNAMITE: Dynamitt, enhver form for eksplo-
siver som er basert på nitroglyserin. Den 
opprinnelige formen av dynamitt (gurdynamitt) 
som ble oppfunnet (1887) av Alfred Nobel (1833-
1896), består av nitroglyserin absorbert i kiselgur 
(diatomitt). Moderne dynamitt inneholder natrium 
(eller ammonium nitrat) og nitroglyserin sammen 
med absorberende stoffer. Årsaken til eks-
plosjonen på et atomært plan, kan sies og 
skyldes et rearrangement av elektronmønsteret i 
dynamitten (en eksploderende atombombe er 
basert på en rearrangering av proton-neutron 
mønsteret). Se: Atom.  
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DYNAMO: Dynamo, maskin som produserer 
elektrisk strøm når den selv blir drevet på en 
mekanisk måte som en motor.  
 
DYNAMOMETER: Se: Torque. 
 
DYNE (dyn): Dyne, kraftenhet som gir en masse 
på 1 gram en aksellerasjon på 1 cm per sekund. 
1 dyn = 10-5 newton. Se: Erg og Newton.  
 
DYS-: Prefiks som betyr dårlig, unormal, util-
strekkelig, vanskelig, ikke funksjonell, ufunk-
sjonell. 
 
DYSAEOROBIC: Se: Anoxia. 
 
DYSANTHOUS: Som blir bestøvet av pollen fra 
en annen plante. 
 
DYSCENTRIC: Innen genetikk, kromosom-
mutasjoner som omfatter en 180o rotasjon av et 
kromosomsegment (og dets gener), med 
referanse til centromerens posisjon. Se: Centro-
mere. 
 
DYSCHRONOUS: Som ikke har overlappende 
blomstringsperioder.   
 
DYSENTERY: Dysenteri, sykdom som karakteri-
seres ved inflammasjoner i tarmen, vanligvis 
tykktarmen, med smerter og flytende avføring 
som kan inneholde blod, mukus og puss. 
Dysenteri kan lede til dehydrering og ubalanse i 
kroppens elektrolyttsammensetning. Tre former 
forekommer: (a) Bacillary dysentry (shigellose), 
bakteriedysenteri som skyldes infeksjoner med 
Shigella ssp. Den klassiske og mest alvorlige 
formen skyldes Shigella dysenteriae serotype I 
som er utbredt vesentlig i tropene; andre aktuelle 
arter er S. sonnei (vanligst i de tempererte 
områdene), S. boydii (vesentlig tropisk) og S. 
flexneri. Smitten skjer via den fekal-orale ruten 
(direkte kontakt) eller via mat eller vann som er 
kontaminert med avføring (faeces) fra dysenteri 
pasienter (eller latente bærere). Inkubasjonstiden 
er 1 - 6 dager (Se: Shigellosis), (b) Amoebic 
dysentery (amoebiose), amøbedysenteri som 
skyldes Entamoeba histolytica. Infeksjonen skjer 
gjennom å spise cyster fra avføring fra pasienter 
(eller latente bærere). Etableringen av en 
infeksjon synes å kreve en normal tarmflora. 
Symptomene kan være fra mild gjentagende 

diaré til alvorlig og av og til fatal dysenteri med 
blod og mukus i avføringen, og (c) Balantidial 
dysentery (balantidiose), balantidedysenteri som 
skyldes en infeksjon med Balantidium coli og 
som gir en alvorlig, ofte fatal, dysenteri som 
skyldes infeksjon med cyster i mat eller vann 
kontaminert med infisert avføring fra svin. 
 
DYSGENESIS: (1) Dysgenese, sterilitet mellom 
fertile hybrider med stammenes genetiske 
utgangspunkt (dysgenese forekommer i fosteret 
rett etter befruktningen); (2) Unormal organ-
utvikling under den embryonale vekst og 
utvikling. Aganesis, aganese, total feil i organ-
utviklingen. 
 
DYSGENIC (Kacogenic): Dysgenisk, genetisk 
skadelig, det å ha evne til å skade de arvelige 
egenskapene til en art, rase eller strain, dvs. med 
kapasitet til å redusere en organismes fitness. 
Se: Eugenics og Fitness. 
 
DYSPEPSY: Dyspepsi, dårlig fordøyelse. 
 
DYSPHEMIA: Stamming. 
 
DYSNEURIA: Svekket nervefunksjon. 
 
DYSPEPSIA: (1) Svekket fordøyelse; fordøyel-
sesvansker (indigestion); (2) Et tilfelle av 
fordøyelsesbesvær som skyldes ubehag eller en 
brennende følelse i den øvre del av magen. 
 
DYSPHOTIC: Dempet, dunkelt, uklart. Se: Dys-
photic zone.  
 
DYSPLASIA: Unormal vekst eller utvikling av 
celler, vev eller organer, eller en unormal 
anatomisk struktur etter en slik vekst. 
 
DYSPNOEA (Dyspnea): Åndenød, vanskelig-
heter med å puste (oftest smertefull pusting). 
 
DYSOXIC: Se: Anoxia. 
 
DYSPHOTIC ZONE: Dysfotiske sone, sonen i 
havene og de store innsjøene der sammen-
setningen av lysets bølgelengder er meget 
forandret i forhold til det normale sollys som 
treffer vannoverflaten. I den dysfotiske sonen 
omfatter lyset kun fiolette og ultrafiolette stråler 
og er utilstrekkelig for at fotosyntese kan fore-
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komme, men nok for diverse adferdsresponser. 
Se: Euphotic zone, Photic zone og Light. 
 
DYSPLOID (Aneuploid): Dysploid, art eller 
populasjon med et kromosomantall som til-
synelatende ikke har noen relasjon til en 
polyploid serie og der avviket vanligvis er ett 
kromosom. Dysploidi forekommer relativt hyppig 
blant frøplanter. Oftest er dysploidi ledsaget med 
mer eller mindre større strukturelle forandringer i 
det kromosomet som er under betraktning. I 
motsetning til populasjoner med B kromosomer 
og aneuploide avkom av normale diploide 
populasjoner, er det dysploide basisantall stabilt 
blant disse individene. 
 
DYSPROSIUM: Dysprosium (Dy), bløtt sølvaktig 
metallisk grunnstoff som hører til lanthanoidene i 
grunnstoffenes periodesystem med atomnummer 
66, atommasse (u) 162,50, smeltepunkt 1 412oC 
og kokepunkt 2 567 oC. Det forekommer 7 
naturlige isotoper og 12 kunstige. Dysprosium 
brukes i en del legeringer, spesielt innen 
kjerneteknologien. 
 
DYSTRIC: Dårlig eller helsefarlig jord. Se: Eutric. 
 
DYSTOCIA: Dystoki, vanskelig fødsel. 
 
DYSTROPHIC: (1) Dystrofisk, ferskvannsmiljø 
som er rikt på organisk materiale (humusemner), 
dvs. udekomponert organisk materiale i form av 
suspenderte plantekolloider og større plante-
fragmenter med lavt næringsinnhold. Dystrofe 
vann er mer eller mindre brunaktig; (2) Dys-
trofiske arter, arter som er karakteristiske for 
dystrofe ferskvannsmiljøer. Se: Eutrophic, Meso-
trophic, Oligotrophic og Stratification (of lakes). 
 
DYSTROPHIC LAKE (Bog lake, Brown water, 
Humic lake): Dystrofisk innsjø. Se: Dystrophic. 
 
DYSTROPHY: (1) Dystrofi, feilernæring; tilstand 
oppstått på grunn av mangelfull ernæring; (2) 
Muskulær dystrofi, enhver forstyrrelse i et organ 
eller kroppsvev som medfører at det svekkes, 
svinner eller tæres bort (ofte av genetiske 
årsaker, ikke infeksiøse); (3) Innen økologi, 
tilstanden å være dystrofisk (Se: Dystrophic). 
 
DYTICON: Dytikon, et muddersamfunn. 
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E (e): Forkortelse for: (1) Aminosyren 
glutaminsyre (Glu); (2) Energi (Se: Energy); (3) 
Se: Escherichia; (4) Einsteinium (grunnstoff med 
atomnummer 99); (5) Reduksjonspotensialet; (6) 
Elektromotorisk kraft; (6) Elektron (Se: Electron); 
(7) Elektrisk ladning (Se: Coulomb); (8) exa-.  
 
E- (Ex-): Prefiks som betyr: Ut av, uten. 
 
-EA: Suffiks som betyr: Endelsen på en klasse 
(innen protozoer). 
 
EAD (Eadem): Det samme. 
 
-EAE: Suffiks som betyr: Endelsen på et navn 
med rang av tribe innen botanisk og 
bakteriologisk nomenklatur. Se: Tribe. 
 
EAGRE: Springflo, stormflo, tidevannet når det 
har sitt høyeste nivå, høyeste flo. Fenomenet 
oppstår når tidevannskreftene fra solen og 
månen virker maksimalt sammen, dvs. når 
månen, solen og jorden er omtrent på samme 
linje. Springflo inntrer ved hver nymåne og 
fullmåne, ca. hver fjortende dag. Spesiell høy flo 
forekommer under stormflo, da det også hersker 
lavtrykk og kraftig pålandsvind.  
 
EAHF: Astma, høyfeber, høysnue, allergisk 
sykdom (allergisk sesong-rhinitt og rhino-
konjunktivitt) som gir kløe og stikninger i nese og 
ofte øynene), fulgt av gjentatte nys med tynn 
snue og nesetetthet.  
 
EAR MICROFLORA: Ørets mikroflora, men-
neskeørets (ytre) mikroflora som vanligvis om-
fatter forskjellige bakterieinfeksjoner, f.eks. 
Staphylococcus, Corynebacterium, Mycobacter-
ium) og forskjelige sopp. 
 
EARLY GENE: Innen virologi, gener i virus eller 
bakteriofager som uttrykkes før DNA syntesen i 
vertscellen starter opp. 
 
EARTH: (1) Hule, hiet til et gravende dyr; smette 
ned i hulen; (2) Landjorden, jordoverflaten, jord-
ens faste materiale (ground) til forskjell fra 
vannoverflaten; det løse overflatematerialet på 

jorden og spesielt det produktive jordlaget; (3) 
Verden, jordkloden, jorden, planeten (Tellus) med 
liv som har sin bane rundt sola mellom planetene 
Venus og Mars og er den femte største av de 
åtte kjente planetene i vårt solsystem, den tredje 
planeten fra solen og den eneste planet som er 
bebodd av mennesket. Jorden er en noe avflatet 
kule, og består av tre lag: (a) En gassformig 
atmosfære, (b) en flytende hydrosfære, og (c) en 
fast litosfære. Litosfæren består også av tre lag: 
(a) Jordskorpen med en gjennomsnittlig tykkelse 
på 32 km under land (10 km under havet), (b) 
mantelen som strekker seg til ca. 2 900 km under 
jordskorpen, og (c) kjernen hvor enkelte deler er 
antatt å være flytende. Den kjemiske sam-
mensetning av hovedgrunnstoffene i jordskorpa, 
er: Oksygen 47 %, silisium 28 %, aluminium 8 %, 
jern 4,5 %, kalsium 3,5 %, natrium 2,5 %, kalium 
2,5 %, og magnesium 2,2 %. Hydrogen, karbon, 
fosfor og svovel forekommer alle med mengder < 
1 %. Andre jorddimensjoner er f.eks.: (a) Tetthet: 
5 517 x 103 kgm-3, (b) masse: 5 976 x 1024 kg, (c) 
volum: 1 083 x 1021 m3, (d) gravita-
sjonsakselerasjon: 9,812 m sek-2, (e) totale 
overflateareal: 510 millioner km2, (f) landareal: 
149 millioner km2 (29,22 %), (g) havareal: 361 
millioner km2 (70,78 %), (h) gjennomsnittlige 
radius: 6 371 km, (i) ekvators radius: 6 378,5 km, 
(j) polare radius: 6 357 km, (k) ekvators omkrets: 
40 067 km, (l) én meridianomkrets: 39 999,7 km, 
(m) gjennomsnittlig høyde over havet: 875 m, (n) 
største høyde over havet: 8 850 m (Mt Everest), 
(o) laveste landpunkt under havoverflaten: 396,2 
m (Dødehavets strender), og (p) største hav-
dybde: 10 430 m under havoverflaten (Marianas 
stredet). Jorden roterer rundt solen (siderisk år, 
Se: Sidereal year) på 365,26 dager, gjennom-
snittsavstanden til solen er ca. 149,6 millioner 
kilometer, og jordens egen rotasjonstid (Se: 
Sidereal day) er på 23 timer og 56,07 minutter; 
(4) Jording, elektrisk jordforbindelse. 
 
EARTHBORN: (1) Født på jorden (denne 
jorden); jordisk, dødelig; (2) Med referanse til 
jordisk liv; jordiske nytelser.  
 
EARTH'S ATMOSPHERE: Jordens atmosfære, 
gassene i atmosfæren som omgir jorden. 

E 
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Sammensetningen av tørr luft ved havoverflaten 
er: Nitrogen 78,08 %, oksygen 20,95 %, argon 
0,93 %, karbondioksid 0,03 %, neon 0,0018 %, 
helium 0,0005 %, krypton 0,0001 % og xenon 
0,00001 %. I tillegg forekommer vanndamp (0,25 
%, men varierer mye, opptil 5 % i varme fuktige 
luftmasser), og avhengig av sted, diverse 
kjemiske forbindelser, bl.a. svovelforbindelser, 
hydrogenperoksid, hydrokarboner, kvikksølv-
damp, klor- og fluorforbindelser, og ikke minst, 
aerosoler (støvpartikler), pollen, sporer, sjøsprøyt 
og vulkansk aske. Industrielle miljøgifter er 
tilstede som både gasser og partikler. Atmos-
færens samlede masse er på ca. 5,15 x 1018 kg, 
der ¾ befinner seg fra overflaten til ca. 11 km 
høyde. Atmosfæren tynnes ut oppover i høyden, 
men uten klar overgang til verdensrommet.  
 
EARTHQUAKE: Jordskjelv, én eller en serie av 
sjokkbølger pga. plutselige bevegelser i jorden 
med opprinnelse i et eller annet bestemt sted i 
jordskorpen eller mantelen. Stedet der sjokk-
bølgene (de seismiske bølgene) fra jordskjelvet 
når overflaten først, er episenteret (epicenter), 
jordskjelvets fokus. Rundt dette senteret kan det 
trekkes linjer med samme intensitet. Styrken på 
jordskjelvet et gitt sted, kan måles i Richters 
skala (logaritmisk skala). Enkelte steder på 
jorden har langt større hyppighet av jordskjelv 
enn andre steder; spesielt hyppige tilfeller av 
jordskjelv forekommer langs kantene på de store 
kontinentalplatene, spesielt Stillehavsplaten. Det 
forekommer rundt 108 jordskjelv årlig på jorden 
med styrke mellom 6,0 - 6,9 (Richter skala) med 
fysiske ødeleggelser som medfører dødsfall, 
rundt 18 skjelv med styrke 7,0 - 7,9 som med-
fører ennå større fysiske skader og høyere antall 
døde, og rundt 1 - 1,5 store jordskjelv med styrke 
≥ 8,0 som medfører katastrofale skader og ofte 
meget høy dødelighet.   
 
EARTH SCIENCES: Jordvitenskapene, fagom-
rådene som omfatter: Geokjemi (geochemistry), 
geologi og fysisk geografi (geology, physical 
geography), geofysikk (geophysics), meteorologi 
(meteorology) og oseanografi (oceanography). 
Se: Science. 
 
EARTHWORM: Meitemark, regnmark (familien 
Lubricidae), en familie i klassen fåbørstemark 
(orden Oligochaeta) innen dyrerekken ledd-
marker (Annelida). I Norge forekommer 27 arter 

meitemark fordelt over 10 slekter. Meitemark-
artenes lengde varierer som kjønnsmodne: 
Stormeitemarkene (f.eks. Lumbricus terrestris) 
blir opptil 30 cm lange, skogmeitemarkene (f.eks. 
Lumbricus rubellus) 10 - 15 cm, kompostmeite-
markene (f.eks. Eisenia fetida) 6 - 12 cm, grønn-
meitemarkene (f.eks. Allolobophora chlorotica) 
ca. 7 cm, og mosemeitemarkene (f.eks. Dendro-
baena octaedra), 2 - 4 cm lang. 
 
EAT: (1) Ete, spise, fortære, opptak av organisk 
materiale i en organisme til bruk som energi og 
bygningsmaterie; (2) Etse, skylle vekk. 
 
EATABLE: (1) Spiselig, passende til å bli konsu-
mert som mat; (2) Fødevare, matvare. 
 
EBB: Ebbe, svingning, stigning og synkning; 
oppgang og nedgang. Se: Ebb tide. 
 
EBB TIDE (Ebb current): Ebbe sjø, den 
utgående tidevannsstrømmen under perioden da 
sjøen trekker seg tilbake (feller), noe som skjer 
etter høyvann og forut for flo. Den utgående 
tidevannsstrømmen eller utgående tidevann (ebb 
current), er strømmen i forbindelse med ebbe sjø. 
Se: Flood tide og Tide. 
 
EBOLA: Ebola, ebola-virus sykdom (EVD), 
alvorlig virus sykdom som smitter mellom men-
nesker og som forårsaker, feber, indre kropps-
blødninger og vanligvis død (50 %). Viruset 
forekommer også hos andre primater (apekatter 
og sjimpanser) hvor man antar viruset opprinnelig 
stammer fra. Viruset smitter via kroppsvæsker fra 
en smittet person (urin, avføring, blod, oppkast), 
men ikke gjennom luft. Ebola ble først påvist som 
sykdomsårsak i Afrika (1976), med en rekke 
mindre, lokale utbrudd. Symptomene utvikles 
innen 21 dager etter infeksjon. Det hittil største 
utbruddet kom i perioden 2014-2016 da 11 000 
mennesker døde av EBOLA i Vest-Afrika (Sierra 
Leone og Liberia). I 2018 startet et nytt utbrudd i 
Den demokratiske republikk Kongo ved grensen 
til Uganda, per juli 2019 er 2 500 tilfeller påvist.  
Det er utviklet vaksine mot ebola, men som ikke 
er allment tilgjengelig.  
 
EBV: Se: Epstein-Barr virus. 
 
EBURNEAN: Lik elfenben, elfenbenshvit. 
 

http://snl.no/f%C3%A5b%C3%B8rstemark
http://snl.no/leddormer
http://snl.no/leddormer
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EC-: Prefiks som betyr ut av, bort, bort fra. 
 
ECAD (Ecophene, Ecophenotype, Habitat 
form): Habitatform, fenotype modifisert gjennom 
adaptive responser på miljøfaktorer; ikke-arvelig 
modifisering av fenotypen hos planter og dyr som 
tilpasninger på miljøfaktorer i habitatet. Se: 
Ecophene. 
 
ECARINATE: Uten en kjøl. 
 
ECAUDATE: Se: Acaudate. 
 
ECCENTRIC: Eksentrisk, eksentriker, en original, 
et avvik fra det normale; rar, sprø. 
 
ECCENTRICITY: Eksentrisitet, avstanden et 
punkt varierer fra sentrum i en sirkel eller bane. 
 
ECDEMIC (Foreign, Non-native): Ekdemisk, 
fremmed, ikke-innfødt; sykdom brakt inn i en 
region fra utsiden. Se: Endemic. 
 
ECDYSIS (pl. Ecdyces, Moulting): Skallskifte, 
periodisk hud eller hamskifte hos dyr ved at de 
kaster det ytre lag av overhuden, f.eks. skiftet av 
det ytre forhornede skinn, kutikula (eksoskeleton) 
eller epidermale hudlag (stratum corneum) hos 
krypdyr (unntatt krokodiller) og enkelte padder, 
rundmarker og leddyr (de to sistnevnte tilhører 
gruppen Ecdysozoa). Skallskiftet kan omfatte en 
reabsorpsjon av noe av materialet fra den indre 
del av den gamle kutikulaen før dannelsen av en 
ny bløt kutikula. Etterpå hud- eller hamskiftet 
skjer det en fysisk økning av kroppsstørrelsen for 
eksempel ved å absorbere vann eller svelge luft, 
før ny hud (kutikula) dannes eller herdner. Se: 
Endysis og Moult. 
 
ECDYSONE: Ekdyson, hormon hos ledddyr 
(f.eks. insekter og krepsdyr) som stimulerer til 
hud- eller hamskifte, metamorfose og vekst. 
Hormonet produseres i svelgkjertler hos insekter 
og i det såkalte Y-organet hos krepsdyr. Ekdyson 
virker vesentlig på de epiteliale cellene. Se: 
Ecdysis og Juvenile hormones. 
 
ECE: Se: Habitat. 
 
ECESIS: (1) Invasjon, migrasjon av organismer 
inn i et nytt område; (2) Pionerstadiet etter en 
arts spredning til et nytt område (spesielt benyttet 

for koloniserende planter). Vanligvis er inva-
sjonen tilfeldig, men kan over tid lede til 
etablering av en ny art i et nytt område. 
 
ECHARD: Den delen av vannet i jorden som ikke 
er utnyttbart for plantene. Se: Chresard, Field 
capacity og Holard.  
 
ECHIN- (Echino-, Echinus): Prefiks som betyr 
pigget, tornet; tynn, spiss. 
 
ECHINATUS: Pigget (som et sjøpiggsvin). 
 
ECHINOCOCCOSIS (Alveolar echinococcosis, 
Hydatid disease, Hydatid cyst): Ekinokokkose, 
sykdom som skyldes de små bendelmarkene i 
slekten Echinococcus som lever i tarmsystemet 
hos rovdyr (hundefamilien). De infeksiøse 
stadiene for sluttverten forekommer i diverse 
organer, f.eks. lever, lunge og muskulatur, hos 
ulike pattedyr (mellomvertene) som smågnagere, 
sau og rein. Mennesket kan tilfeldig infiseres som 
mellomvert ved å få i seg oralt (gjennom 
munnen) bendelmarkegg fra hundedyr. Larvene 
av Echinoccus trenger gjennom tarmen og inn i 
andre organer, vanligvis angriper de leveren 
først, deretter lungene, men kan som nevnt, 
havne i en rekke andre av kroppens vitale 
organer. Der vokser de ut til store væskefylte 
cyster (hydatider) og gir sykdomsbildet kalt ekino-
kokkose. Hydatidose eller hydatid sykdom, 
brukes vanligvis kun om infeksjonen med larve-
stadiene (metacestodene), ekinokokkose om 
begge stadiene. De aktuelle artene er E. 
granulosus (mellomverter bl.a. sau og rein, 
sluttvert er hund og andre arter i hundefamilien), 
E. multilocularis (mellomverter smågnagere, slutt-
vert er rev) og den sjeldnere E. vogeli. I Norge er 
ekinokokkose påvist i Finnmark og på Svalbard. 
Se: Hydatid disease og Taenosis. 
 
ECHINODERM: Echinoderm, medlem av dyre-
rekken pigghuder (Echinodermata), marine 
organismer med et indre kalkskjelett, radiær 
symmetri og med et vannkanalsystem. 
Pigghudene omfatter klassene: Sjøliljer (ca. 700 
arter, i Norge 6 arter), sjøstjerner (ca. 1 600 arter, 
i Norge 47 arter), slangestjerner (ca. 2 100 arter, i 
Norge 36 arter), sjøpiggsvin (ca. 1 000 arter, i 
Norge 16 arter) og sjøpølser (ca. 1 200 arter, i 
Norge 31 arter). Se; Echinus. 
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ECHIOPLUTEUS (LARVA): Echiopluteus, en 
planktonisk larveform hos sjøpiggsvinene som 
har lemme-lignende utvekster som bærer cilierte 
bånd. Se: Pluteus. 
 
ECHINOSTOME: Echinostom, organismer som 
har en hakekrans (head collar) rundt munnen, 
forekommer f.eks. hos enkelte ikter (Digenea). 
 
ECHINOSTOMOSIS (Echinostomatidosis, Gar-
rison's fluke infection): Echinostomose, en 
(relativ) ufarlig markinfeksjon i tarmen hos 
mennesket på grunn av digene ikter i slekten 
Echinostoma. Infeksjonen skjer ved å spise 
mangelfullt tilberedte snegler, muslinger eller fisk, 
avhengig av ikte-art. Særlig utbredt i India, Kina 
og Sørøst-Asia. 
 
ECHINULATE: Det å være tett besatt med små 
pigger. 
 
ECHINUS: Kråkebolle, sjøpiggsvin, sjøpinnsvin, 
en klasse av pigghuder (Echonodermata) som 
omfatter følgende klasser: Sjøliljer (Crinoidea), 
sjøstjerner (Asteroidea), slangestjerner (Ophiur-
oidea), kråkeboller (Echinoidea), og sjøpølser 
(Holothuroidea). Se: Echinoderm. 
 
ECHIURUS: Echiurus, trochophora larven til 
stjernemarkene (underklasse Echiura innen fler-
børstemarkene (Polychaeta); tidligere betraktet 
som en dyrerekke). 
 
ECHO: Ekko, lydenergien som kastes tilbake når 
en lyd (lydimpuls) treffer overflaten av en stor 
flate, dvs. når tidsintervallet fra en lyd sendes ut 
til lyden kommer tilbake igjen, er mer enn 
omkring 1/10 sekund, vil den reflekterte lyden 
høres etter et stilt øyeblikk, som ekko. Minimums-
avstanden lyden må vandre, er ca. 30 meter. En 
reflekterende flate som har et stort overflateareal 
relativt til lydens bølgelengde, vil gi det beste 
ekko, derfor gir høyfrekvente lyder bedre ekko. 
Avstanden fra lydkilden til reflektoren kan 
beregnes ut fra lydhastigheten og tiden det tar for 
lyden å vandre denne avstanden (benyttes til 
ekkolokalisering (echo sounding) av f.eks. 
havdybden eller faste overflater; samme prinsipp 
brukes i radar).  Ekko inni bygninger skaper 
problemer og løses via bruk av lydabsorberende 
materiale og ved å unngå fokuserende flater. 
(Lydhastigheten er ca. 340 meter per sekund i 

luft; i tørr luft ved 21oC er lydhastigheten 344 
meter per sekund eller 1 238 km/t. I ferskvann er 
lydhastigheten ved 25oC, 1 497 meter per sekund 
eller 5 390 km/t.) Se: Reverberation. 
 
ECHOLALIA: Papegøyelik herming etter andres 
lyder.  
 
ECHOLOCATION (Echo-orientation, Sonar): 
Ekkolokalisering, en metode som enkelte dyr 
(flaggermus, hvaler, dolfiner og visse fugler) 
benytter for å lokalisere byttedyr som er usynlige 
for dem. Det skjer gjennom å produsere en serie 
av høyfrekvente lydbølger hvor refleksjonen 
(ekkoet) fra objektet (byttet), oppfanges av øret 
eller andre spesielle sansesensorer. Ut fra 
retningen og tiden mellom utsendelsen av lyden 
og mottakelsen av ekkoet, kan byttet lokaliseres 
meget nøye i rom og tid. Flaggermus har det best 
utviklede ekko-lokaliseringssystem. Frekvens-
området som benyttes hos flaggermus ligger over 
det menneskelig hørbare. 
 
ECHOPRAXIA: Mekanisk, patologisk gjentag-
else av andres handlinger. 
 
ECHO-SOUNDER: Ekkolodd, instrument til å 
måle dybden på en innsjø eller hav gjennom å ta 
den tid det tar for en lydbølge å gå fra 
vannoverflaten til bunnen og ekkoet fra bunnen 
tilbake til vannoverflaten igjen. Se: Echo. 
 
ECHYLOSIS: Ekylose, utskillelse av ikke-parti-
kulært materiale gjennom en tilsynelatende intakt 
cellemembran. 
 
ECLAMSIA: Eklamsia, svangerskapassosiert 
blodforgiftning (toxemia). 
 
ECLECTIC: Eklektisk, sammensatt av doktriner 
og teorier hentet fra mange forskjellige kilder. 
 
ECLIPSE: (1) Signifikant tap av kraft eller 
betydning i relasjon til en annen person eller ting; 
(2) Innen ornitologi, perioden da distinkte 
fjærdrakter blir utydelige på grunn av fjærskifte; 
(3) Formørkelse, formørkning, fordunkling, det å 
bli mørk, uklar; temporær eller permanent 
dimming (eller slukning) av lys; (4) Innen 
astronomi, eklipse, når lyset fra et himmellegeme 
helt eller delvis formørkes ved at et annet 
himmellegeme kommer mellom det og 

https://no.wikipedia.org/wiki/Klasse_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Pigghuder
https://no.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8liljer
https://no.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8stjerner
https://no.wikipedia.org/wiki/Slangestjerner
https://no.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8p%C3%B8lser
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betrakteren, eller mellom det og lyskilden; 
tidsperioden en eklipse pågår, f.eks. når månen 
passerer gjennom jordens skygge og gir 
måneformørkelse. Formørkelse benyttes også 
som nevnt, når et himmellegeme passerer foran 
et annet, f.eks. når månen passerer foran solen 
sett fra jorden, noe som gir solformørkelse. Det 
regnes ikke som ekte formørkelse da månen ikke 
kaster skygge på solen, men okkultasjon; (5) 
Innen virologi, reduksjonen eller forsvinningen av 
infeksiøse virus partikler som resultat av at virus-
genomet trenger inn i en vertscelle; (4) Innen 
medisin, besvimelse. 
 
ECLIPTIC: Ekliptikken, astronomisk koordinat-
system, den imaginære storsirkelen der himmel-
kulen skjæres av jordbanens plan, og som 
tilsvarer banen solen synes å følge eller beveger 
seg på blant stjernene i løpet av et år. Solens 
ekliptikk ligger i planet for jordbanen rundt solen. 
I jevnsdøgnspunktene som ligger 180o fra hver-
andre, skjærer ekliptikken ekvator. Vinkelen 
mellom jordens ekvatorplan og ekliptikken, er (for 
tiden) 23,3o. Solvervspunktene ligger midt mel-
lom jevndøgnspunktene, da er solen lengst vekk 
fra ekvator. Parallellsirklene gjennom solvervs-
punktene er vendekretsene (da solen vender mot 
dem). Da månen og planetenes baner har små 
vinkler mellom jorbanens plan, vil disse 
himmelelegemene alltid være nær ekliptikken. 
Ekliptikken til jorden heller 7o i forhold til solens 
ekvatorialplan, Pluto som er mest ekstrem, har 
en helning på 17o. 
 
ECLIPTIC PERIOD (Dark period): Innen virologi, 
perioden mellom infeksjonen av en bakterie med 
et bakteriofag og forekomsten av de første 
infeksiøse avkommene av viruset (fagen).  
 
ECLOSION: (1) Tilsynekomsten av et voksent 
insekt fra en puppe; (2) Klekking fra et egg. 
 
ECM: Se: Lyme disease. 
 
ECO-: Prefiks som betyr hus, bo- eller levested. 
 
ECOCATASTROPHE: Økokatastrofe, katastrofal 
ulykke som truer livskvaliteten i en populasjon 
eller et helt samfunn, forårsaket av voldsomme 
miljøødeleggelser. 
 

ECOCHRONOLOGY: Økokronologi, datering av 
biologiske hendelser ut fra diverse paleøko-
logiske indikasjoner. 
 
ECOCIDE: Økocid, giftig substans som kan 
gjennomtrenge og drepe et helt biologisk eller 
økologisk system. 
 
ECOCLIMATE: Økoklima, klimaet i den umiddel-
bare nærheten av en gitt organisme. Se: Micro-
climate. 
 
ECOCLIMATOLOGY (Bioclimatology): Øko-
klimatologi, studiet av dyr og planter i relasjon til 
de omgivende klimafaktorer. Se: Bioclimatology. 
 
ECOCLINE: (1) Økoklin, sekvens av suksessive 
økosystemer assosiert med en eller annen 
miljøgradient; forskjellene i samfunnsstrukturer 
som skyldes forskjeller pga. skråningsforholdene 
rundt f.eks. et fjell eller åsrygg (Se: Cline); (2) 
Økotyp-gradient, variasjonsgradient innen en art; 
en mer eller mindre kontinuerlig karaktervariasjon 
i en serie av populasjoner som er utbredt langs 
en eller annen økologisk gradient, og hvor hver 
populasjon er lokalt tilpasset sitt oppholdssted. 
Variasjonene er en reaksjon på de forskjellige 
økologiske sonene som kan forekomme i en arts 
utbredelses område. 
 
ECODEME: Se: Ecotype. 
 
ECOETHOLOGY: Se: Behavioural ecology. 
 
ECOGENETICS: Økogenetikk, den del av gene-
tikk som studerer den genetiske bakgrunnen for 
variasjonene i et individs respons mot gitte 
miljøfaktorer. Se: Ecological genetics. 
 
ECOGEOGRAPHICAL RULE (Climatic rule): 
Økogeografisk regel, klimaregel, enhver generali-
sering som beskriver en geografisk trend eller 
variasjon hos organismer som kan korreleres 
med faktorer i omgivelsene (spesielt klima-
gradienter). Se: Allen's law, Bergmann’s rule, 
Gloger’s rule og Rensch's laws. 
 
ECOGRAPHY (Descriptive ecology): Økografi, 
deskriptiv økologi sett i et geografisk miljøper-
spektiv. Økografiske studier tar spesielt for seg 
biodiversiteten (biografien), økologiske mønstre, 
konserveringspolitikk og forvaltning. 
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ECOLOGICAL: Økologisk, med referanse til 
økologiske forhold; relasjonene til de levende 
organismene seg imellom og deres relasjoner til 
de fysisk-kjemiske omgivelser.   Se: Ecology. 
 
ECOLOGICAL AGE: (1) Økologisk alder, den 
reproduktive status til en organisme eller 
populasjon; (2) Populasjonens aldersstruktur, 
summasjonen av antall individer av hver alder I 
en populasjon. Aldersstrukturen er et hendig mål 
for å tolke og forutsi fremtidig populasjonsvekst.  
 
ECOLOGICAL AMPLITUDE (Range of tole-
rance): Økologisk amplityde, økologisk tole-
ransegrense, variasjonen i en økologisk faktor 
som en gitt organisme eller prosess, funksjonelt 
kan tolerere. 
 
ECOLOGICAL BALANCE (Balance of nature): 
Økologisk balanse, en tilstand av dynamisk 
likevekt mellom de levende organismene og det 
omgivende miljø, der det genetiske artsmang-
foldet og det numeriske antall av de forskjellige 
artene, og tilgjengeligheten av mat fra makro-
miljøet, forblir relativt stabilt over tid. En utvikling 
mot stabile samfunn skjer gradvis som respons 
(evolusjon) på miljøpåvirkninger og den naturlige 
økologiske suksesjonen (Se: Deme). Men 
gjennom f.eks. menneskets introduksjon av nye 
arter (både dyr og planter), forurensninger, 
pesticider, gjødningsmidler, habitatfragment-
eringer, ekstreme jakttrykk og den generelle 
befolkningseksplosjonen i mange områder av 
jorden, kan store og ødeleggende forstyrrelser, 
og ofte irreversible, i den økologiske balansen 
(eller utvikligen mot den) innen de enkelte 
økosystemene, forekomme. Dessuten har vi i et 
lengre perspektiv, klimaforandringer, naturlige 
basert på f.eks. vind, regn, jordskjelv og 
predasjon, eller kunstige pga. menneskets 
aktiviteter som nevnt, og hva det medfører av 
påvirkninger på utviklingen mot en økologisk 
balanse i mer eller mindre stabile økosystemer. 
Alt dette medfører at økosystemer i stabil 
balanse i naturen, er meget sjeldent tilfelle hvis 
det i det hele tatt forekommer. Se: Homeostasis. 
 
ECOLOGICAL BARRIER: Se: Dispersal barrier. 
 
ECOLOGICAL BIOGEOGRAPHY (Ecological 
biozoogeography): Økologisk biogeografi, 
studiet av den romlige fordeling og spredning av 

gitte arter og organismer i et geografisk område 
basert på interaksjonene med omgivelsene, det 
fysisk-kjemiske miljøet, og de andre artene og 
organismene i området. Se: Historical biogeo-
graphy og Zoogeography. 
 
ECOLOGICAL ECONOMICS: Økologisk øko-
nomi, interdisiplinært fagfelt som studerer den 
dynamiske og romlige avhengigheten av 
menneskets økonomiske aktiviteter og de natur-
lige økosystemene, og der en rekke forskjellige 
fagdisipliner innen sosial- og naturvitenskap sam-
arbeider. Se: Ecology. 
 
ECOLOGICAL DENSITY: Økologisk tetthet, 
massen eller antall individer per enhet (enhets-
areal, enhetsvolum) av et et beboelig habitat. 
Den totale tettheten (raw density) er definert som 
antall individer per enhetsareal (eller enhetvolum) 
totalt.  
 
ECOLOGICAL EFFICIENCY (Food-chain effi-
ciency, Trophic level assimilation efficiency): 
Økologisk effektivitet, effektiviteten til energi-
overførselen fra et trofiskt nivå til det neste i en 
næringskjede beregnet ut fra forholdet mellom de 
assimilerte energier (assimilation efficiency) av 
føden på to påfølgende trofiske nivå. Den 
økologiske effektiviteten viser altså til hvor 
effektiv energi kan gå fra et trofiskt nivå i en 
næringskjede, til nivået over. Maksimum (gross) 
økologisk effektivitet forekommer når et 
predatorbytte blir utnyttet maksimalt til mat. I 
naturen er energioverførselen mellom trofiske 
nivå høyst ueffektivt. Derfor er det mer effektivt å 
produsere vegetarmat (fra produsenter) enn mat 
basert på høyere trofiske nivå (fra konsumenter). 
I terrestre samfunn blir mindre enn 10 % av 
planteproduksjonen konsumert av herbivorer, 
resten nedbrytes til sine kjemiske bestanddeler 
(bortsett fra det som etes av parasitter og 
detrivorer (detritus pathway)). Olje og kull er 
avsetninger av ubrukt planteenergi akkumulert 
over geologiske perioder. Herbivorer assimilerer 
ca. 15 - 20 % av plantematerialet de eter, rovdyr 
ca. 60 - 90 % da maten er lettere fordøyelig. Men 
kun rundt 10 % (hos gris ca. 20 %) av energien 
fra organisk materie i overførselen mellom 
trofiske nivå, blir assimilert og lagret som kjøtt. 
Resten går tapt under overførselen, brutt ned 
under respirasjonen eller forsvinner pga. 
ufullstendig fordøyelse i de høyere trofiske 
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nivåene. Økologisk effektivitet uttrykkes vanligvis 
som prosent. Se: Gross ecological efficiency. 
 
ECOLOGICAL ENERGETICS: Økologisk ener-
getikk, det kvantitative studiet av energiflyten 
gjennom økologiske systemer for å forstå 
prinsippene for energioverførselen mellom de 
forskjellige nivåene eller leddene i de økologiske 
nettverkene, næringskjedene og næringsnettet. 
Se: Bioenergetics. 
 
ECOLOGICAL EQUIVALENCE: Økologisk ekvi-
valens, en situasjon der to eller flere arter kan 
erstatte hverandre i den samme økologiske nisje 
på grunn av likhet i de økologiske tålegrensene 
(de har mer eller mindre identiske økologiske 
amplityder). Se: Ecological equivalents. 
 
ECOLOGICAL EQUIVALENTS: Økologiske mot-
stykker, urelaterte arter som ligner hverandre og 
okkuperer like habitater og nisjer (Se: Ecological 
niche) i tilsvarende økosystemer, men i for-
skjellige geografiske områder eller økosamfunn 
på jorden (Se: Ecological equivalence); feno-
menet skyldes konvergent evolusjon. Se: Con-
vergent evolution. 
 
ECOLOGICAL FACTOR (Limiting factor): Øko-
logisk faktor, enhver miljøfaktor i omgivelsene 
som kan influere på levende organismer på en 
eller annen måte. Se: Limiting factor. 
 
ECOLOGICAL FITNESS, LAWS OF: Lovene for 
relasjonene mellom organismene og deres om-
givelser: (a) Ikke-optimums loven (law of 
inoptimum): Ingen arter lever i et habitat der det 
er optimale betingelser for alle deres funksjoner 
og behov, (b) valensloven (law of valence): Innen 
et gitt artsareal vil artens effektivitet variere 
betinget av toleranser, behov og kapasitet til å 
utnytte det spesifikke økosystemets muligheter i 
konkurranse med de andre artene i systemet, (c) 
geo-økologiske fordelingsloven (law of geo-
ecological distribution): Den topografiske mikro-
fordeling av en typisk (plante)art i et samfunn i et 
økosystem, er en parallell til artens geografiske 
makrofordeling da begge utbredelsene styres av 
de samme økologiske toleransegrenser (ampli-
tyder), og (d) migrasjonsloven (law of evolutio-
nary aphasy): Evolusjonen forløper saktere enn 
forandringene i omgivelsene, derfor forekommer 
migrasjoner (Se: Migration). 

ECOLOGICAL GENETICS: Økologisk genetikk, 
studiet av genetikk i naturlige populasjoner; den 
del av genetikken som undersøker evolusjons-
forholdene hos naturlige populasjoner ved siden 
av reguleringene og tilpasningene til deres 
omgivelser i en lokal eller global geografisk skala. 
Klassisk genetikk (classical genetics) arbeider 
vesentlig med krysninger mellom laboratorie-
strainer og DNA sekvensanalyser med studier av 
genene på det molekylære nivå. Se: Ecogene-
tics. 
 
ECOLOGICAL INDICATOR: Økologisk indikator, 
enhver organisme eller gruppe av organismer 
som gjennom sin tilstedeværelse indikerer et 
spesielt miljø eller sett av miljøbetingelser. Se: 
Characteristic species, Indicator host og Indicator 
species. 
 
ECOLOGICAL ISOLATION (Ecological segre-
gation): Økologisk isolasjon, fravær av kryss-
befruktning mellom populasjoner i samme 
område (sympatriske populasjoner). Adskillelsen 
kan enten skyldes økologiske barrierer pga. 
forskjellig økologisk utnyttelse av habitatene eller 
deler av habitatene og som medfører en eller 
annen form for isolasjon og barriere mot paring, 
eller økologiske forandringer i omgivelsene de 
lever i som medfører isolasjon. Økologisk isola-
sjon er en av de prosessene som kan lede til 
artsdannelse. Se: Geographic isolation. 
 
ECOLOGICAL LONGEVITY: Økologisk leve-
alder, gjennomsnittsalderen til individene i en gitt 
populasjon under definerte ytre betingelser. Det i 
motsetning til fysiologisk levelader (physiological 
life span) som er den maksimale levealder til 
individene av en gitt populasjon under opitimale 
eksistensbetingelser.  
 
ECOLOGICAL MECHANISM OF REDUCED 
HYBRID FITNESS: Den reduserte hybrid fitness 
som et resultat av en naturlig seleksjon mot 
intermediære fenotyper som skyldes de miljø-
messige nisjeforholdene der hybridene lever 
(eller der de blir testet). Se: Hybrid fitness, 
Fitness og Niche.   
  
ECOLOGICAL NICHE: Økologisk nisje, settet av 
miljøbetingelser en gitt organisme, populasjon 
eller art er tilpasset, dvs. alle interaksjoner med 
de abiotiske og biotiske faktorene i miljøet. Det vil 
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omfatte responsen på fordelingen av de om-
givende resurser og konkurrenter, og hvordan de 
samme faktorer påvirkes og forandres under 
samspillet. Med andre ord, den økologiske nisjen 
er den status, posisjon eller funksjonelle rolle, en 
organisme, populasjon eller art har i et gitt 
«rom», inkludert både det fysisk-kjemiske miljø 
og samvirket med andre organismer. Nisjen er et 
flerdimensjonalt hypervolum (hyperspace) som 
definerer det biologiske «rom» der en gitt 
organisme, populasjon eller art er best tilpasset 
(positiv fitness, Se: Fitness), eller som okku-
peres. Den økologiske nisjen er unik for organ-
ismen, populasjonen eller arten, og omfatter ikke 
bare relasjonene til det fysiske «rom», men til alle 
forholdene i omgivelsene, både de abiotiske og 
biotiske faktorene. Dimensjonene til «rommet» er 
nisjens parametere, som f.eks.: Geografi, klima, 
værforhold, næringsforhold, intra- og interspesi-
fikk konkurranse, som definerer posisjonen i 
organismesamfunnet ut fra adaptive behov og 
funksjoner for overlevelse og reproduksjon. Det 
sies at to arter ikke kan leve stabilt over tid i 
samme nisje. Det kan skilles mellom en optimal 
økologisk nisje der forholdene er best for arten, 
og en realisert økologisk nisje, der arten uansett 
må leve. Se: Fundamental niche, Niche og 
Realized niche. 
 
ECOLOGICAL PRESSURE: Økologisk trykk, 
summen av alle faktorene i omgivelsene som 
påvirker den naturlige seleksjonen av en gitt 
populasjon. Se: Prime mover. 
 
ECOLOGICAL PROSESSES: Økologiske pro-
sesser, de kontinuerlige miljøprosessene organ-
ismene er utsatt for i naturen, være seg fysiske, 
kjemiske, klimatiske eller biologiske faktorer, og 
som de må forholde seg til gjennom adferd, 
aktiviteter og tilpasninger. I et økosystem fore-
kommer spesielt fire fundamentale økologiske 
prosesser, derav to sykler: Vannsyklus (den 
hydrologiske syklus) og materialsyklus (nærings-
syklus, den biogeokjemiske syklus), og proses-
seringen av energi gjennom systemet (energi-
strømmen gjennom næringsnettet, de trofiske 
nivåene) og de dynamiske økologiske sam-
funnsprosesser; prosessenes komposisjon og 
struktur forandrer seg suksessivt over tid.   
 
ECOLOGICAL PYRAMID (Eltonian pyramid, 
Energy pyramid, Food pyramid, Trophic 

pyramid): Økologisk pyramide, grafisk repre-
sentasjon av biomassen eller bioproduktiviten 
ved hvert trofisk nivå i et gitt økosystem; et 
diagram som angir de kvantitative relasjonene 
mellom de trofiske nivåene i en næringskjede i et 
økosystem, og da enten: (a) Antall organismer på 
hvert trofisk nivå i næringskjeden (pyramid of 
number), (b) biomassen på hvert trofisk nivå 
(pyramid of biomass), eller (c) energistrømmen 
mellom nivåene (pyramid of energy). Her viser 
(a) til relasjonene mellom produsenter, herbivorer 
og karnivorer ved de suksessive trofiske nivåene 
i relasjon til deres antall (eventuelt popula-
sjonstetthet) ved en gitt tid og område, (b) viser til 
biomassen av individene i en næringskjede som 
er til stede ved en gitt tid i et gitt område. 
Biomassepyramiden som angir organismenes 
totale vekt (den totale mengde levende materie), 
avtar fra lavere mot høyere trofiske nivå, og (c) 
viser til energiflyten mellom nivåene, den totale 
mengden produsert energi og reduksjonen i 
tilgjengelig energi oppover i den økologiske 
pyramiden. Mest energi er tilgjengelig på 
produsentnivået, deretter på det plantespisende 
nivå (herbivorene) som igjen har større energi-
produksjon enn de neste nivåene, de primære og 
sekundære predatorene (konsumentene). Energi-
pyramiden blir ikke influert av størrelsen på 
organismene og heller ikke hvor raskt energien 
flyter gjennom systemet. Ti prosent regelen sier 
at når energi passerer fra ett trofisk nivå til det 
neste i næringskjeden, vil kun 10 % overføres. 
Se: Biotic pyramid, Pyramid of Biomass og 
Pyramid of numbers. 
 
ECOLOGICAL RACE: Se: Ecotype. 
 
ECOLOGICAL RELEASE: Utvidelse av en arts 
nisje gjennom å fjerne en predator eller andre 
konkurrerende og begrensende arter. Se: 
Character release. 
 
ECOLOGICAL SEGREGATION: Se: Ecological 
isolation. 
 
ECOLOGICAL SPECIATION: Økologisk arts-
dannelse, prosessen der den økologisk baserte 
naturlige seleksjonen av visse egenskaper (traits) 
avviker mellom populasjoner pga. økologiske 
barrierer ut fra deres bruk av forskjellige resurser 
i forskjellige miljøer. Se: Disruptiv selection.  
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ECOLOGICAL SPECIES CONCEPT: Det 
økologiske artsbegrep (introdusert (1976) av 
Leigh Van Valen (1935-2010), arten er én eller 
flere grupper av organismer tilpasset bruk av 
spesifikke miljøresurser i spesifikk nisje, og som 
beskriver forskjellene mellom arter som adferds-
forskjeller i relasjon til denne resursutnyttelsen. I 
henhold til det økologiske artsbegrep eksisterer 
artsforskjeller fordi felles seleksjonspress og 
økologi, binder medlemmene i hver art sammen. 
Den økologiske arten er teoretisk interessant da 
det peker på et felles miljøbasert seleksjonspress 
som faktor i opprettholdelsen av en art. Se: 
Biological species concept, Species og Species 
concept.  
 
ECOLOGICAL SOCIOLOGY: Se: Synecology. 
 
ECOLOGICAL SUCCESSION: Økologisk sukse-
sjon, de gradvise, progressive forandringer i et 
økosystem der et organismesamfunn erstattes av 
et annet organismesamfunn, dvs. at arts-
sammensetningen forandres pga. kontinuerlige 
koloniseringer og elimineringer (utdøing) av 
artspopulasjoner i det aktuelle området. Slike 
progressive samfunnsforandringer kan lede mot 
et stabilt klimakssamfunn. Se: Biotic succession, 
Climax og Sere. 
 
ECOLOGICAL SYSTEM: Se: Ecosystem. 
 
ECOLOGICAL TRAP: Økologiske feller, områder 
som tiltrekker seg vilt da de tilsynelatende er 
fysisk funksjonelle for f.eks. reirbygging, men 
som viser seg å være meget uheldige og 
populasjonsbegrensende på grunn av predasjon 
eller menneskelige forstyrrelser.  
 
ECOLOGICAL VALENCE (Limits of tolerance): 
Økologisk valens, individets eller populasjonens 
toleranse mot miljø- og omgivelsesfaktorer. Se: 
Ecological valency, Law of releativity of. 
 
ECOLOGICAL VALENCY, LAW OF RELA-
TIVITY OF: Loven som sier at toleransegrensene 
til en art ikke er konstant gjennom artens 
utbredelsesområde, men kan variere fra lokalitet 
til lokalitet i relasjon til variasjoner i miljø- og 
omgivelsesfaktorer. Se: Ecological valence. 
 
ECOLOGICAL ZOOGEOGRAPHY: Økologisk 
zoogeografi, studiet av utbredelsen til dyrearter i 

relasjon til de rådende livsbetingelsene, miljø- og 
omgivelsesfaktorer, og artenes sprednings-
potensiale. Se: Zoogeography. 
 
ECOLOGY (Bionomics, Oecology, Oikology): 
Økologi (gresk oikos = hus, logos = studium; 
studiet av husholdning), det vitenskapelige 
studiet av de biologiske interaksjonene mellom 
organismene og mellom organismene og deres 
naturlige miljø; relasjonene mellom de biotiske 
(biologiske) og abiotiske (fysisk-kjemiske) 
faktorene i både det ytre og indre miljø. Økologi 
omfatter derfor alle aspekter ved interaksjonene 
mellom levende organismer og deres omgivelser 
(environmental ecology), dvs. omfatter alle deler 
av biologien, men særlig de fem siste (i kursiv) i 
det totale spekter av biologisk organisasjon: 
Organiske molekyler, protoplasma, gener, gen-
etiske systemer, celler, cellesystemer (vev), 
organer, organsystemer, organismer, popula-
sjoner, samfunn (biocoenoser), økosystemer 
(biogeocoenoser) og biosfæren (= økosfæren). 
Økologi omfatter eller kan inndeles etter: (a) 
Habitattype (habitatøkologi): Bevaringsøkologi, 
brakkvannsøkologi, cytoøkologi / genøkologi, 
ferskvannsøkologi (deler av limnologien), marin 
økologi (deler av oseanografien), paleoøkologi, 
produksjonsøkologi, skogsøkologi og ørkenøko-
logi, (b) organismetype: Dyreøkologi, plante-
økologi, menneskeøkologi, hvaløkologi, etc., (c) 
enkeltorganismer eller arters interaksjoner med 
miljøet (autøkologi, artsøkologi), (d) populasjoner  
og arters interaksjoner der også det ikke-levende 
miljøet tas i betraktning (synøkologi, samfunns-
økologi), (e) økosystemers bygning og funksjon 
(systemøkologi), og (f) organismenes indre pro-
sesser i relasjon til omgivelsene (fysiologisk 
økologi). Særlig populasjonsbiologien som om-
handler populasjonenes genetikk og demografi 
(vekst og alderssammensetning, forplantnings- 
og dødsrate), overlapper økologien. Økologiske 
suksesjoner er en naturlig prosess der forskjellige 
samfunn koloniserer det samme område til 
forskjellige tider (Se: Succession). Se: Auteco-
logy og Synecology.  
 
ECOMORPH: Økomorf, vekstform som er forår-
saket av et spesielt miljø (intraspesifikk varia-
sjon). 
 
ECON: Økon, lokal vegetasjonsenhet. 
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ECONOMIC CONSERVATION: Økonomisk 
konservering, det å forvalte naturressurser, miljø 
og omgivelser, på en slik måte at det høyeste 
regulære utbytte kan høstes over tid uten å 
ødelegge selve naturressursene. Se: Sustain-
ability. 
 
ECONOMIC DENSITY (Specific density): Øko-
nomisk tetthet, spesifikk tetthet, antall individer 
per enhet rom, habitat. 
 
ECONOMIC ENTOMOLOGY: Økonomisk ento-
mologi, studiet av insekter med spesiell referanse 
til kontrollen av skadeinsektene innen jordbruket.  
 
ECONOMICS: Nasjonaløkonomi, samfunnsøko-
nomi, det vitenskapelige studet av menneskets 
utnyttelse av naturressursene og vår adferd og 
måte å organisere utnyttelsen på; produksjonen, 
fordelingen, kjøp og salg, konsumet og forbruket 
av varer og tjenester. Studiet fokuserer på 
adferden og interaksjonene mellom de øko-
nomiske aktørene og hvordan økonomiene 
virker.    
 
ECOPARASITE: Økoparasitt, parasitt som er 
begrenset til å infisere og leve på en spesiell 
vertsart, eller en liten gruppe av økologisk 
relaterte og likeverdige vertsarter. 
 
ECOPHENE (Ecads): Økofen, alle naturlig 
forekommende fenotyper som kan produseres av 
en enkelt genotype innen et gitt habitat; omfatter 
den totale fenotypiske, observerbare variasjon en 
genotype kan produsere innen de økologiske 
rammer som artens leveområde (habitat) setter i 
naturen. Disse variasjonene er ikke genetisk 
fikserte, hvis artene overføres til nøytrale 
omgivelsesbetingelser, avtar eller forsvinner 
variasjonene. Se: Ecad, Phenotype og Genotype. 
 
ECOPHENOTYPE: Se: Ecad. 
 
ECOPHENOTYPIC CHANGE: Økofenotypisk 
forandring, ikke-evolusjonær forandring i morfo-
logien eller andre karakterer hos en organisme, 
vanligvis forårsaket (indusert) av påvirkninger fra 
det omgivende miljø. 
 
ECOPHYSIOLOGY (Environmental physio-
logy, Physiological ecology): Økofysiologi, det 
vitenskapelige studiet av de fysiologiske 

tilpasningene (adaptions) hos en organisme eller 
art til sine omgivelser eller habitat. Se: Ecology 
og Physiology. 
 
ECOREGION (Ecological region): Økoregion, 
økologisk og geografisk definert område som er 
mindre enn en bioregion som igjen er mindre enn 
et biogeografisk rike (økosone). Se: Biogeo-
graphical realm, Ecology og Bioregion.   
 
ECOSPACE: Se: Fundamental niche. 
 
ECOSPHERE (Biosphere): Økosfære, bios-
færen, jorden eller vår planets (Tellus) totale 
økosystem (den globale sum av alle øko-
systemene); biosfæren med alle de økologiske 
faktorene som influerer på økosfærens 
organismer. Astronomene benytter termen for å 
beskrive sonen mellom planetene Venus og Mars 
i vårt solsystem der liv som vi kjenner det, er 
mulig. Det skyldes at videre utover i solsystemet 
er det for kaldt å leve for organismer slik vi 
kjenner dem, og nærmere solen er det for varmt. 
Se: Biosphere. 
  
ECOSPECIES: Økoart, en gruppe populasjoner, 
underarter, linjer eller økotyper (Se: Ecotypes), 
som kan innbyrdes utveksle genetisk materiale 
uten vesentlig tap av fertilitet eller livskraft på 
tross av at de er tilpasset forskjellige miljøer 
og/eller har forskjellige karakterer eller adferd. 
Evnen til fertile krysninger mellom økoarter, er 
imidlertid redusert (økoart er nært opptil begrepet 
biologisk art eller taksonomisk art). Se: Ecotype. 
 
ECOSTRATIGRAPHY: Økostratigrafi, studiet og 
klassifikasjonen av lagdelte (stratigraferte) berg-
arter i henhold til deres dannelsesprosess, eller 
det spesifikke miljø de ble dannet under. 
 
ECOSYSTEM (Biosystem, Biogeocoenosis, 
Ecological system): Økosystem, et samfunns-
kompleks av interakterende organismer og deres 
fysisk-kjemiske miljø som fungerer som en 
funksjonell økologisk enhet. Økosystemet som i 
et gitt område kan være skarpt eller diffust 
avgrenset, omfatter alle levende organismer (den 
biotiske komponenten) de fysisk-kjemiske om-
givelsene (den abiotiske komponenten) og alle 
interaksjonene dem imellom. Et økosystems 
grenser kan variere over tid, og være koblet til 
eller eksistere innen andre økosystemer. Det 
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maksimale økosystem, jorden (biosfæren), er 
summen av et enormt antall mindre økosystemer. 
Med andre ord, begrepet økosystem kan 
benyttes i alle skalaer fra det største (biosfæren) 
ned til den minste komponent, f.eks. en mosedott 
i en bergsprekk. Men i global skala, er et 
økosystem summen av alle prosesser og 
økosystemer på jorden som opprettholder livet og 
som menneskets eksistens er avhenger av. 
Innen det enkelte økosystem finner vi nærings-
kjedene, energistrømmen og mineralsyklusene 
som er nødvendig for gjenvinning av de 
essensielle næringsstoffene. Et økosystem utgjør 
derfor som nevnt, en funksjonell enhet der 
relasjonene mellom de enkelte komponentene er 
ideelt sett, balanserte og nødvendige for 
opprettholdelsen av systemet. Økosystemene 
som primært henter sin energi fra solen via 
fotosyntesen (eventuelt kjemosyntesen fra reak-
sjoner som involverer uorganiskse kjemikalier, da 
vanligvis i fravær av lys), produserer selv både 
energien og de materialer som er nødvendige for 
kontinuerlig opprettholdelse av liv i systemets 
trofiske struktur (Se: Trophic structure), nærings-
kjeder og næringsnett. Det medfører at 
økosystemenes integritet må bevares eller så vil 
de biologiske samfunnene kunne dø ut, deres 
selvrensende evne opphøre, balansen mellom 
arter forrykkes eller likevekten mellom den totale 
produksjonen av levende materie og dets død og 
nedbrytning over tid, ødelegges (Se: Ecological 
equilibrium). Generelt sies det at desto mer 
kompleks et økosystem er, jo mer stabilt er det. 
De fleste økosystemer er imidlertid enormt 
komplekse fra naturen av, ikke minst i 
artsmangfold og dynamiske miljøforhold over 
sesonger og år. Økosystemet består strukturelt 
av en abiotisk komponent og to biotiske 
komponenter: (a) Den autotrofe komponenten, 
produsentene, som produserer sin egen mat 
gjennom å fange solenergi gjennom fotosyntesen 
(Se: Photosyntesis) og ved å utnytte enkle 
uorganiske kjemiske substanser fra jord, vann og 
luft til oppbygning av komplekse organiske 
substanser, og (b) den heterotrofe komponenten, 
konsumentene, som er avhengig av energi og 
organiske substanser oppbygget av produ-
sentene og andre organismer på lavere trofiske 
nivå som de inntar som mat og utnytter gjennom 
dekomponering. Heterotrofene omfatter: (a) 
Makrokonsumentene (biofagene) som eter og 
utnytter det organiske materialet produsert av 

autotrofene, og (b) mikrokonsumentene (sapro-
fagene (Se: Saprophagous), dekompo-sitørene, 
sopp og bakterier) som eter døde organismer og 
dødt organisk materiale som de nedbryter, løser 
opp, noe som frigjør grunnstoffer og 
næringsstoffer som igjen kan utnyttes av 
produsentene. Makrokonsumenter omfatter både 
primær-, sekundær- og tertiærkonsumentene 
avhengig av type næringskjede. Økosystemet 
utgjør derfor et meget komplekst og dynamisk 
nett av relasjoner mellom organismesamfunn 
(Se: Community) og omgivelser (Se: Environ-
ment), og er et fundamentalt begrep innen 
økologiske studier da det ideelt sett, er en 
observerbar, geografisk spesifisert enhet, 
begrenset av økotoner (Se: Ecotone). Økosys-
temet omfatter det biologiske mangfoldet av 
organismer (Se: Biodiversity) organisert i ett eller 
flere samfunn med sin egen spesielle trofiske 
struktur, og, som nevnt, hvor det forekommer en 
energiflyt gjennom systemet og en (biokjemisk) 
resirkulasjon av materien innen systemet (og 
raskere innen systemet enn mellom økosys-
temene), dvs. biologisk viktige grunnstoffer som 
f.eks. fosfor (P), hydrogen (H), karbon (C), 
nitrogen (N), oksygen (O) og svovel (S). Et 
økosystems grenser kan som nevnt variere over 
tid og være skarpt eller diffust biofaglig definert, 
men også forvaltningsmessig bestemt eller av 
politiske hensyn. Man kan skille mellom to 
hovedkategorier økosystemer: (a) Naturlige 
økosystemer, der mennesket ikke har noen 
merkbar innflytelse på komponentene (omfatter 
naturlige terrestriske økosystemer (f.eks. urskog), 
ferskvannsøkosystemer (f.eks. naturdammer) og 
marine økosystemer (f.eks. estuarier). Her kan 
forandringen av en komponent ha en ødeleg-
gende effekt på balansen, f.eks. utrydningen av 
en predator kan medføre at planteeterne øker i 
antall slik at vegetasjonen ødelegges, og (b) 
kunstige økosystemer, der økosystemene er 
skapt av mennesket og opprettholdes kunstig. 
Her er den naturlige balansen forstyrret gjennom 
tilførsel av energi eller andre manipuleringer. 
Menneskets påvirkning på jordens naturlige 
økosystemer, har dramatisk forenklet utallige 
økosystemer, f.eks. monokulturene som dyrkes 
uforandret over lange perioder innen jordbruket 
og som opprettholdes kunstig ved hjelp av 
kunstgjødsel og syntetiske insekticider. Men-
neskets aktiviteter som påvirker økosystemet kan 
også medføre jorderosjoner, forandringer i grad 
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av albedo som er viktig for klimaet (Se: Albedo), 
og forårsake alvorlige forurensninger av jord, luft 
og vann. Kortsiktig vinning gjennom modifi-
seringer av de naturlige økosystemene, kan få 
alvorlige konsekvenser på lang sikt for men-
neskeheten gjennom utarming av jord og tap av 
genetisk mangfold. Menneskehetens globale 
populasjonsvekst (ca. 250 000 daglig), økende 
kulturelle og industrielle levestandard og 
transportbehov og dermed økte energibehov, er 
skremmende utsikter for bevarelsen av jordens 
økosystemer. Se: Biome, Decomposer og Eco-
tone. 
  
ECOSYSTEMATICS: Økosystematikk, et inte-
grert studium på økosystem nivå bestående av 
fagområdene økologi, evolusjon og systematikk. 
Se: Systematics. 
 
ECOSYSTEM ECOLOGY: Økosystem økologi, 
det integrerte studiet av økosystemenes 
biologiske og fysiske struktur, de biotiske og 
abiotiske komponentene, og deres interaksjoner 
på økosystemnivå. Med andre ord, økosystem 
økologi er hvorledes et økosystem fungerer 
basert på systemets enkelte komponenter som 
omfatter alle dyrene, plantene og mikroorgan-
ismene, de kjemiske omgivelsene og den fysiske 
jordbunnen og berggrunnen. Se: Ecosystem. 
 
ECOTONE (Tension zone): Økoton, overgangs-
sone, overlappingssone, dvs. grensen mellom to 
tilgrensende samfunn, habitater, økosystemer 
eller biomer av planter og dyr. Økotonen kan 
være vid eller smal, lokal eller regional, og ha 
oppstått naturlig eller være et produkt av 
menneskets aktiviteter. I økotonen er ofte 
miljøbetingelser som temperatur, fuktighet, lys og 
andre fysiske faktorer, forskjellige eller inter-
mediære mellom de to tilgrensende områder. 
Innen økotonen møtes og integreres to samfunn 
slik at økotonen vanligvis omfatter arter som 
tilhører begge tilgrensende samfunn, i tillegg til 
arter som bare forekommer i økotonen. Det 
medfører at slike kantsoner kan være mer artsrik 
enn de tilgrensende orrådene; fenomenet kalles 
randeffekt (Se: Edge effect). Eksempler er f.eks. 
strandsoner, skogkanter og hekker. Se: Biome og 
Ecosystem. 
 
ECOTOPE: (1) Økotop, et eget habitat innen et 
større geografisk område; det minste, økologisk 

distinkte og relativt homogene landskapstrekk 
innen en landskapsklassifikasjon eller land-
skapskart. Slike romlig klassifiserte økotoper, 
benyttes til å stratifisere landskapene i økologisk 
distinkte områder for kartlegging av landskaps-
strukturer, funksjoner og forandringer; (2) Arealet 
eller habitatkomponenten innen et økosystem; (3) 
Økologisk habitat, alle komponenter innen et 
habitat slik som landformen (fysiotopen), berg og 
jordbunnen (geotopen) og den levende fauna og 
flora (biotopen); (4) Et økosystem (Se: Eco-
system). 
 
ECOTOPIC RECOMBINATION (Non-allelic re-
combination): Innen genetikk, rekombinasjon 
mellom ikke-alleler som er spredt eller fordelt i 
tandem. Se: Tandem og Tandem repeat. 
 
ECOTROPIC VIRUS: Virus som kun infiserer og 
replikerer i celler fra en spesiell vertsart og ikke i 
celler fra andre arter. Se: Xenotropic. 
 
ECOTROPISM (Ecotropic): (1) Økotropisme, 
den filosofi at skal menneskets kulturer være 
friske og sunne må mennesket leve i en 
økologisk nisje og derfor må forholde seg til alle 
naturens krefter, både organiske og uorganiske; 
(2) Patogen (bakterie, virus) med kun et snevert 
vertspekter slik at kun én eller et fåtall vertsarter 
(eller cellekulturer) kan infiseres.  
 
ECOTYPE (Adaptation type, Ecodeme, Eco-
logical race, Ecospecies): Økotype, økodeme, 
økologisk og fenotypisk distinkt populasjon eller 
gruppe individer der variasjonene i forhold til 
andre populasjoner eller individgrupper innen 
arten, er assosiert med miljøfaktorer i om-
givelsene og genetisk fikserte; en undergruppe 
av en «økoart» som omfatter individer som kan 
kryssbefruktes med individer fra andre økotyper 
innen økoarten, men som opptrer distinkt 
gjennom isolasjon og seleksjon (Se: Ecospecies). 
En vidt utbredt art vil møte varierende 
miljøfaktorer i sin utbredelse som vil medføre at 
variasjoner, morfologiske (fenotypiske, ofte 
minimale), fysiologiske (særlig det) eller 
cytologiske eller kombinasjoner av disse, vil 
utvikle seg som evolusjonære miljøtilpasninger 
og på sikt kunne medføre redusert fitness av 
hybridene (grader av interfertilitet) mellom 
gruppene. Økotypene, rasene eller varietetene 
kan representere mer eller mindre distinkte 
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populasjoner innen en klin eller hvis de er 
geografisk isolerte med signifikante forskjeller, 
underarter innen arten (Se: Cline). Slike 
undergrupper innen en art kan også refereres til 
som genotyper da de normalt er genetisk 
distinkte. Med andre ord, økotypen, rasen, 
varieteten, genotypen eller underarten (av og til 
også kalt økoart), utgjør en genetisk distinkt, mer 
eller mindre geografisk isolert (disjunct), 
kryssbefruktende populasjon, lokalt tilpasset et 
sett av miljøbetingelser i et gitt habitat. Sett i et 
evolusjonært perspektiv kan økotyper betraktes 
som tidlige stadier i en artsdannelsesprosess gitt 
kontinuerlig isolasjon og at seleksjonstrykket fra 
det lokale miljø eller habitat, opprettholdes over 
en tilstrekkelig lang tidsperiode. Se: Deme, Eco-
species, Edaphic race og Sibling species. 
 
ECOTYPIFICATION: Dannelsen av økotyper i 
forskjellige habitater som involverer evousjonen 
av distinkte raser. Se: Ecotype. 
 
ECOZONE: Se: Biogeographical realm. 
 
ECSUDATE: (1) Eksudat, væske og celler som 
siver ut av et organ eller blodårer, spesielt i 
forbindelse med en betennelse (inflammasjon); 
(2) En substans sekrert av et insekt eller plante.  
 
ECT-: Se: Ecto-. 
 
ECTAD: Utover, mot det ytre. Se: Entad. 
 
ECTAL: Ytterst, den ytre delen; de ytre over-
flatene av en kropp eller kroppsdel (exterior). 
Ectally, nær til eller mot kroppsveggen. 
 
ECTENDOTROPHIC: Ektendotrofisk, refererer til 
parasitterende organismer som henter sin næring 
både fra de ytre og indre deler av en vert. 
Mycorrhiza, en symbiotisk assosiasjon mellom 
sopp og røttene på karplanter, er et eksempel, og 
kan inndeles i tre grupper: Ektotrofiske (ecto-
tropic), endotrofiske (endotrophic) og ektendo-
trofiske (ectendotrophic) mycorrhizaer.  
 
ECTHYMA: Se: ORF. 
 
ECTO- (Ect-): Prefiks som betyr ytre, utside. 
 
ECTOBLAST: Den ytre celleveggen. Se: Ecto-
derm. 

ECTOCOMMENSAL: Ektokommensal, kommen-
sal symbiont som lever på de ytre overflatene av 
sin vert, eller i hulrom i huden som f.eks. 
leddmarken Chaetogaster limnaei i lungehulen 
hos ferskvannslungesnegler. Se: Endocommen-
sal. 
 
ECTOCRINE (Environmental hormone, Exo-
crine): Ektokrin, kjemisk substans som frigjøres 
fra en organisme til det ytre miljø og som der 
påvirker f.eks. aktiviteten, utviklingen eller 
adferden til en annen organisme av samme eller 
forskjellig art. Se: Endocrine gland og Exocrine 
(gland). 
 
ECTODERM (Ectoblast, Epiblast): Ektoderm, 
ett av de tre primære kimlagene i et tidlig embryo 
stadium; det ytre celle- eller vevsslaget hos dyr 
som dannes på et meget tidlig utviklingsstadium 
og som alltid gir opphav til samme type vev. 
Ektodermen utvikles til f.eks. nervesystemet og 
sanseorganene, epidermis, håret, tannemaljen, 
pigmentcellene og pattedyrkjertlene. De andre to 
lagene omfatter mesodermen (midtlaget) og 
endodermen (det innerste laget). Se: Endoderm, 
Germ layers og Mesoderm. 
 
ECTODESMATA (Ectodesma, Ectoteichodes): 
Plasmodesma-lignende strukturer i den ytre 
epidermale celleveggen hos mange planter som 
knytter celler sammen. En funksjon til ekto-
desmata er å fungere som transportåre for vann 
og oppløste substanser under cellular trans-
pirasjon og kutikular ekskresjon. Se: Plasmo-
desma. 
 
ECTOENZYM: Ektoenzym, enzymer som er 
virksomme utenfor organismen. Se: Enzyme og 
Endoenzyme. 
 
ECTOENTAD: Rettet innover, fra det ytre. 
 
ECTOGENESIS: (1) Ektogenese, variasjoner 
som resultat av ytre faktorer; (2) Ektogenese, 
utvikling utenfor kroppen, spesielt et pattedyr 
embryo in vitro (i et kunstig miljø). 
 
ECTOGENIC MEROMIXIS: Ektogen meromixis, 
omrøring i en innsjø som resultat av ytre 
påvirkninger og hendelser som f.eks. at sjøvann 
strømmer inn i et ferskvann og medfører en 
stratifisering basert på tetthetsforskjellene i 
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vannet. Se: Crenogenic meromixis og Biogenic 
meromixis. 
 
ECTOGENOUS: Se: Exogenous. 
 
ECTOMERE: Blastomer som danner ekto-
dermen. Se: Blastomere og Ectoderm. 
 
ECTOMYCORRHIZA: Ektomycorrhiza, symbio-
tisk relasjon mellom sopp (basidiomycetes) og 
røttene til trær; soppen vokser på utsiden av 
røttene, men det forekommer allikevel en 
metabolsk utveksling mellom dem. Se: Ecto-
tropic, Endomycorrhiza og Mycorrhiza. 
 
ECTOPARASITE (Ectosite, Epiparasite, Epi-
site, Exoparasite): Ektoparasitt, hudparasitt, 
parasitt som lever på de ytre overflatene av en 
vert eller i kroppens hulrom (f.eks. haptormark i 
slekten Gyrodactylus som lever på hud eller 
gjeller hos fisk). Se: Ectosymbiont, Endoparasite, 
Episite og Parasite. 
 
ECTOPARASITOID: Ektoparasittoid, parasittoid 
som legger eggene sine på den ytre overflaten til 
verten, mens larvene eter på verten fra innsiden. 
Se: Endoparasitoid og Parasitoid. 
 
ECTOPHAGOUS (Ectotrophic): Ektofagisk, som 
eter på en matkilde fra utsiden; parasitoide 
insektlarver som klekkes fra egg som er deponert 
på kroppsoverflaten av en vert og som eter på 
vertens overflater eller vertens egg. Se: Endo-
phagous. 
 
ECTOPHLOEDIC: Det å vokse på utsiden av 
barken på trær. Se: Endophloedic. 
 
ECTOPHYTE: Ektofytt, planteparasitt som lever 
på utsiden av en vertsorganisme. Se: Endophyte. 
 
ECTOPIC: Ektopisk, som opptrer på et unormalt 
sted; f.eks. en infeksjon på et unormalt eller 
uventet sted, eller et embryo implantert utenfor 
uterus (ectopic pregnancy). Se: Entopic. 
 
ECTOPLASM (Cortex): (1) Ektoplasma, det ytre 
(under cellemembranen) viskøse, klare og gelé-
aktige cytoplasmalaget i amøboide celler (proto-
zoer). Ektoplasmaet er relativt fritt for granuler og 
organeller, men kan inneholde mikrotubuler; (2) 
Plasma, viskøs overnaturlig substans, antatt 

utskilt fra kroppen til et medium under spiritua-
listiske seanser og betraktet som manifestering 
av ånden (spirituell energi). Se: Endoplasm. 
ECTOSARC: Ektosark, den ytre delen av proto-
plasmaet hos visse encellede mikroorganismer 
(protozoer, amøber). Se: Endosarc. 
 
ECTOSITE: Se: Ectoparasite. 
 
ECTOSYMBIONT: Ektosymbiont, en partner i en 
symbiotisk relasjon som lever på overflaten av 
sin vert eller i vertens kroppshuler. Ektosymbiose 
forekommer under mange forskjellige miljøforhold 
og hos arter i alle domener, og har utviklet seg 
uavhengig gjennom konvergent evolusjon i en 
rekke forskjellige nisjer der nisjespesialisering, gir 
mulighet for stor diversitet blant artene. Gjennom 
evolusjonen kan ektosymbiosen utvikle seg til en 
mutualistisk relasjon som øker fitness for begge 
parter. Se: Ectoparasite, Ectosymbiosis og Sym-
biosis. 
 
ECTOSYMBIOSIS (Exosymbiosis): Ektosym-
biose, en form for symbiose der en partner, 
ektosymbionten, lever på den ytre overflaten av 
en vert eller i dens kroppshuler. Se: Ecto-
symbiont, Endosymbiosis og Symbiosis. 
 
ECTOTHERMAL (Exothermic reaction): Kjem-
isk reaksjon som frigir varmenergi; reaksjon som 
frigjør energi som varme eller lys til omgivelsene. 
Eksotermisk reaksjon «exothermic» er det mot-
satte av en endotermisk endotermisk reaksjon 
(endothermic) som er enhver reaksjon som 
absorberer energi fra omgivelsene, vanligvis i 
form for varme. 
 
ECTOTHERMIC (Poikilothermic, Cold-blood-
ed(ness)): Ektotermisk, «kaldblodig», organismer    
der den indre temperaturen langt på vei er 
bestemt av det ytre miljøet, men som allikevel 
kan opprettholde et tilstrekkelig og nødvendig 
temperaturnivå ved hjelp av diverse adferds-
tilpasninger. Alle virveldyr unntatt pattedyr og 
fugl, er ektoterme. Ektoterme dyr som f.eks. 
terrestriske krypdyr (slanger), opprettholder en 
funksjonell kroppstemperatur innen relativt 
snevre grenser ved hjelp av valg av oppholds-
sted. Se: Endothermic og Poikilothermic. 
 
ECTOTOXEMIA: Ektotoksemia, blodforgiftning 
forårsaket ev et giftstoff introdusert i kroppen. 
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ECTOTROPHIC: Ektotrofisk, det å oppta er-
næring fra en matkilde fra utsiden, som f.eks. 
ektotrofiske mycorrhiza som vokser som et nett 
på overflaten av røttene til karplanter og henter 
næring fra dem, men uten å trenge inn i røttene. 
Se: Ectomycorrhiza og Endotrophic. 
 
ECTOTROPISM: Ektotropisme, orienterende 
bevegelse bort fra en sentral akse. Se: Endo-
tropism og Tropism. 
 
ECTOZOON (Ectoparasite, Ectozoa, Epizoon): 
Ektozoo, dyreorganisme som lever ekto-
parasittisk på sin vert som f.eks. lopper eller 
haptormark som f.eks. arten Gyrodactylus salaris 
på som lever på huden til laksefisk. 
 
ECUMENE: (1) Økumene, ethvert bebodd eller 
beboelig område eller land; i maksimal forstand, 
hele biosfæren. Generelt refererer økumene til 
land der mennesket har sitt permanente hjem 
eller til områder som er okkupert og benyttet til 
jordbruk eller for annen økonomisk utnyttelse; (2) 
Verden av kirker og trossamfunn; (3) Fellesskap, 
felleskapsområde.   
 
ECUMENICAL: (1) Økumenisk, verdensom-
spennende i utbredelse, effekt eller innflytelse 
(Se: Ubiquitous, Cosmopolitan og Pandemic); (2) 
Den forente, moderne sivilisasjon; (3) Den 
Kristne kirke som et forent hele.  
 
ECZEMA: Eksem, inflammatorisk tilstand i huden 
som kan omfatte rødhet og kløe, eller dannelse 
av væskefylte blærer eller avskallinger; eksemer 
skyldes vanligvis allergiske reaksjoner. 
 
ED. (Editor): Forkortelse for: Redaktør. 
 
ED50 (Effective dose): Effektiv dose, dosen av 
en agens som produserer en biologisk respons 
som når den blir gitt individuelt til en gruppe 
organismer, virker på 50 % av organismene 
under de gitte betingelsene. Termen effektiv dose 
benyttes når målene blir tatt in vivo, mens effektiv 
konsentrasjon benyttes når målene tas in vitro. 
Enhver substans er giftig gitt i en høy nok dose. 
Se: In vitro og In vivo. 
 
EDAPHIC: Edafisk, jordbetinget, det som angår, 
er produsert av eller påvirket av jordens be-
skaffenhet. Edafisk viser spesielt til terrestriske 

habitater og deres innflytelse på organismene, og 
der faktorene omfatter de biologiske, fysiske og 
kjemiske forholdene i jorden, som f.eks. organ-
ismesamfunnet, mineral- og humusinnholdet, 
dreneringen, teksturen og en rekke kjemiske 
egenskaper, bl.a. grad av surhet (Se: pH). 
Edafiske faktorer regnes ved siden av de 
klimatiske, som de viktigste faktorer som påvirker 
planteveksten. Edafisk kan også karakterisere 
organismene, som for plantesamfunn der 
begrepet viser til plantenes relasjoner med selve 
jorden. 
 
EDAPHIC FACTORS: Edafiske faktorer, refer-
erer til jordbunnsfaktorenes påvirkning på organ-
ismene. 
 
EDAPHIC RACE (Edaphic ecotype): Edafisk 
rase, edafisk økotype, lokalt tilpasset populasjon 
med tilpasninger til den jorden eller det spesielle 
underlaget populasjonen lever på. Se: Ecotype. 
 
EDAPHOLOGY: Edafologi, studiet av jord, særlig 
relasjonene, interaksjonene, mellom jorden og 
organismene (biota), og da spesielt planter og 
menneskets forskjellige praksiser for kultivering 
av landområder. Edafologi fokuserer også på 
jordbevaring og tap av jord gjennom erosjoner på 
grunn av visse bruksmåter. Se: Pedology. 
 
EDAPHON: Edafon, jordfaunaen og jordfloraen; 
aggregatet av organismer som lever i jorden, 
både i vannet og jordens porerom. 
 
EDAPHOTROPISM: Adafotropisme, orienter-
ende respons i relasjon til stimulus fra vannet i 
jorden. Se: Tropism. 
  
EDDY: (1) Virvel, strømvirvel, lokalisert be-
vegelse eller strøm i vann (strømvirvel, malstrøm, 
bakevje, whirlpool) eller luft (vind, røk, tåke), 
enten horisontalt eller vertikalt motsatt hoved-
strømmen, og spesielt i en sirkelbevegelse. 
Skalaen er fra globale hav- eller luftstrømmer ned 
til de små strømvirvler som dannes bak de 
minste objekter i en hovedstrøm; (2) En tendens 
eller drift motsatt eller adskilt fra hovedstrømmen, 
være seg meninger, historier eller tradisjoner.  
 
EDEMA: Ødem, væskeoverskudd i kroppsvevet. 
Se: Oedema. 
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EDENTULOUS (Edentate, Edentia): Som mang-
ler tenner. Se: Dentulous. 
 
E. DESCR. (Ex descriptione): Forkortelse for: 
Fra beskrivelsen av. 
 
EDGE EFFECT: (1) Randsoneeffekt, kanteffekt, 
forandringen i arts, populasjons- eller samfunns-
strukturen som skjer i en mellomliggende 
marginalsone (økoton) i forhold til de omgivende 
områder. To typer av randsone effekter kan 
adskilles: (a) Den mer eller mindre destruksjon, 
ødeleggelse av miljøkvalitetene i et habitat nær 
den økologiske grensen til habitatet (f.eks. 
ødelegges regnskog vil gjerne randsonen også 
etterhvert forringes og ødelegges), og (b) 
spredningen av individer over de økologiske 
grensene inn i tilstøtende mer ugunstige områder 
eller habitater (randsoner), der de enten har lav 
fitness eller dør ut. Spredningsraten inn i slike 
mer ugunstige områder bestemmer minimums-
størrelsen et beboelig habitat må ha for at en 
populasjon kan vedvare og overleve i et område 
(critical patch size); (2) Tendensen til større 
variasjon og tetthet av dyrearter (og plantearter) i 
en økoton enn i de tilstøtende samfunn (Se: 
Ecotone og Effective breeding population). 
 
EDGE SPECIES: (1) Randsone art, art som 
hyppig opptrer i en økoton eller marginalsone av 
et samfunn (Se: Ecotone); (2) Art betraktet som 
på randen av utryddelse og der ofte konser-
veringsprosjekter er igangsatt for å forhindre 
artens utdøing.   
 
EDIBLE: Spiselig (spesielt for mennesket, eat-
able); mat, matvare, fødevare, noe som kan 
spises (food) (spesielt benyttet i kontrast til 
uspiselig eller giftig). 
 
EDN. (Edition): Forkortelse for: Utgave. 
 
EDOBOLOUS: Som har spredningsenheter (frø) 
som blir spredt ved hjelp av kastennretninger 
basert på vanntrykkspenninger. 
 
EDUCE: (1) Dra fram, bringe ut, fremkalle, lokke 
fram (elicit); (2) Utlede, arbeide ut fra gitte fakta; 
utlede prinsipper ut fra erfaring. 
 
EDULIS: Spiselig. 
 

EEG (ElektroEncephaloGram): EEG, avlesning 
eller test for å undersøke kroppslige forhold, 
tilstander og problemer, gjennom studier av 
hjernens elektriske aktiviteter. Se: Electroen-
cephalograph. 
 
EELWORM: Se: Nematoda. 
 
EFFECT: (1) Effekt, virkning, forandring, noe som 
følger som konsekvens av noe foregående, en 
handling eller input i et system (a result); (2) Noe 
designet for å produsere et særegent og ønsket 
inntrykk (special effects); (3) Kraften til å 
forårsake at noe skal skje, det å oppnå et resultat 
(influence); (4) Et inntrykk dannet i bevisstheten 
til en person; (5) Fysisk fenomen, vanligvis 
oppkalt etter sin oppfinner (Se: Doppler effect); 
(6) Lyset, lyden eller scenen i et program (fil, 
skuespill, kringkasting); (7) Personlige eiendeler 
(goods, personal effects). 
 
EFFECT HYPOTHESIS: Effekt hypotesen, en 
hypotese (1980) fremsatt av palentologen 
Elisabeth Vrba (1942-) for å forklare evolusjo-
nære trender basert på en artsdannelse der arter 
som okkuperer en begrenset økologisk nisje, 
kontinuerlig vil gi opphav til datterarter gjennom 
såkalt «punctuated equilibrium». Hun foreslo 
også at den historiske bakgrunnen for genetiske 
fikserte karakterer, reflekterer ikke nødvendigvis 
nåtidens bruk. Genetiske tilpasninger kan få nye 
funksjoner og tjene nye oppgaver senere i løpet 
av artens evolusjon. Se: Orthogenesis, Punctu-
ated equilibrium theory, Punctuated evolution, 
Rectangular speciation og Turnover pulse hypo-
thesis. 
 
EFFECTIVE BREEDING POPULATION (Eff-
ective population size, Breeding (population) 
size, Ne): Effektiv populasjonsstørrelse, et 
estimat over antall individer i en ideell populasjon 
som bidrar med gener (eller gameter) til de 
kommende generasjonene, dvs. viser til det 
reelle antall reproduserende individer i en 
populasjon. I små populasjoner vil den tilfeldige 
variasjonen (genetisk drift) i gen frekvensene 
redusere den genetiske variasjonen noe som kan 
lede til homozygositet og tap av evolusjonære 
tilpasningsmuligheter til miljømessige forand-
ringer. Effektiv populasjonsstørrelse kan defi-
neres på flere måter: (a) Antall reproduserende 
individer i en idealisert (ideell) populasjon som 
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viser den samme fordeling i allel frekvenser ved 
tilfeldig genetisk drift, eller har samme grad av 
innavl som populasjonen under betraktning, (b) 
antall individer i en idealisert populasjon som har 
en verdi i enhver gitt populasjonsgenetisk 
kvantitet, lik verdien av denne kvantiteten i 
populasjonen under betraktning, eller (c) estimert 
empirisk som den genetiske variasjonen innen 
arten dividert på mutasjonsraten (coalescent 
effective population size). Formelen for effektiv 
populasjonsstørrelse i et idealisert tilfelle er 
basert på følgende antagelser: (a) En populasjon 
har et likt antall hanner og hunner der alle 
individer kan reprodusere (populasjoner kan ha 
et ulikt antall hanner og hunner, ha individer som 
ikke er kjønnsmodne, ha passert kjønnsmoden-
het eller genetisk ikke kan reprodusere, så en 
reell populasjon er større enn en effektiv 
populasjon da den per definisjon, kan repro-
dusere), (b) tilfeldig kryssbefruktning, dvs. alle 
individer i populasjonen har lik sjanse til paring 
og reproduksjon (noe som sjelden stemmer i en 
naturlig populasjon pga. seksuelle preferanser 
som vil redusere den effektive populasjons-
størrelsen), (c) diskrete generasjoner (ikke-over-
lappende generasjoner), og (d) antall repro-
duserende individer er konstant fra generasjon til 
generasjon (populasjonsstørrelsen for mange 
arter flukturerer normalt over mange genera-
sjoner). Den effektive populasjonsstørrelsen (Ne) 
kan beregnes ut fra følgende formel: Ne = 
4NmNf/Nm + Nf. Formelen viser at den effektive 
populasjonsstørrelsen er mindre enn den aktuelle 
(census) populasjonen. I fravær av faktorer som 
opprettholder den genetiske variasjonen (muta-
sjoner, immigrasjoner, seleksjon som favoriserer 
heterozygoter), er det forventede tap i hetero-
zygositet eller den additive genetiske varians i 
kvantitative karakterer, 1/(2Ne) per generasjon. 
En Ne på 500 individer er et antall som angir, 
generelt sett, minimumspopulasjonsstørrelsen for 
å kunne opprettholde en levekraftig populasjon 
fra et genetisk synspunkt. Antallet er brukt både 
for ville populasjoner og populasjoner under 
kultur. Men det å tallfeste en minimums 
populasjonsstørrelse på genetisk grunnlag alene, 
er meget usikkert av mange grunner, en grunn er 
at evolusjonsraten i et miljø under forandring ikke 
bare er avhengig av den genetiske variasjonen, 
men også et utall miljøfaktorer. Se: Breeding 
(population) size og Population. 
 

EFFECTIVE LETHAL PHASE: Innen genetikk, 
utviklingsstadiet da et letal-gen forårsaker død til 
den organismen som bærer genet.  
 
EFFECTIVELY NEUTRAL MUTATION: Enhver 
mutasjon hvor den videre utvikling er mer 
avhengig av tilfeldigheter enn seleksjon. 
 
EFFECTIVE REPRODUCTIVE RATE (R): Se: 
Reproductive rate. 
 
EFFECTIVE (POPULATION) SIZE: Se: Effective 
breeding population og Breeding (population) 
size. 
 
EFFECTIVE VALUE: Se: Root-mean-square. 
 
EFFECTOR (Function): (1) Effektor, struktur 
spesialisert for å aktivere en spesiell form for 
respons, f.eks. ekskresjon eller bevegelse; organ, 
kjertel eller celle som responderer direkte eller 
indirekte på en stimulus. Et effektor (arbeidende) 
organ omfatter spesielt muskler eller kjertelceller 
som kontrolleres via nervesystemet (nervene 
som løper fra det sentrale nervesystem til effektor 
organet, er de efferente eller motoriske nerver); 
(2) Innen immunologi, enhver biologisk aktivitet 
forbundet med et antistoff molekyl (og som ikke 
omfatter antigen-reaksjoner); (3) Innen genetikk, 
lite molekyl (metabolitt) som er involvert i kontroll 
av uttrykningen av mange regulerte gener, dvs. 
det samvirker med repressoren til et operon hvor 
det aktiverer eller inaktiverer repressormolekylet 
og derigjennom dets evne til og kombineres med 
operatoren (Se: Operator og Operon); (4) Innen 
enzymologi, et enzyms regulatoriske metbolitt 
som typisk sett modi-fiserer affiniteten et enzym 
har til dets substrat og også ofte påvirker andre 
reaksjonskomponenter.  
 
EFFECTUATION: Effektuering, virkeliggjøring, 
gjennomføring, fullbyrding, det å forårsake eller 
avstedkomme noe, sette noe i makt eller 
virksomhet.  
 
EFFERENT: Efferent, det som leder eller fraktes 
bort fra (discharging), f.eks. nerver (efferent 
nerve) som leder en impuls fra et nervesenter til 
periferien (axon eller motorisk neuron som leder 
impulser til en effektor) eller blodårer som fører 
blod fra et senter til perifere områder i kroppen. 
Se: Afferent. 
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EFFERVESCENCE: Bruse, perle, skumme, 
sprudle; dannelsen av gassbobler gjennom 
kjemiske reaksjoner i en væske. 
 
EFFETE (Barren): Funksjonssløs, ikke lengre 
fertil eller funksjonell på grunn av høy alder. Se: 
Barren. 
 
EFFICACY (Efficiency): (1) Effektivitet, effekt, 
ytelse, yteevne, virkningsgrad, prestasjon, kraften 
eller evnen til å produsere en ønsket mengde 
eller tiltenkt resultat (effectiveness); (2) Innen 
medisin, mål for effekten av en medisin eller 
behandling; (3) Innen parasittologi, indeks 
estimert som gjennomsnittsantall parasitter i en 
tilfeldig vert som blir drept av en enkel dose eller 
tidsbegrenset behandling; (4) Innen fysikk, 
forholdet mellom produksjonen (effekten) og 
tilførselen (total mengde) av energi (eller materie) 
til en eller annen prosess.   
 
EFFICIENT: Effektiv, dugelig, habil, som kan sine 
ting, som virker bra eller som fungerer korrekt. 
Effektiviteten til en maskin er det arbeidet en 
maskin utfører (output power) i forhold til det 
arbeid som utføres på maskinen (input power).   
 
EFFLORESCENCE: (1) Blomstring; (2) Utslett, 
område med rød, irritert og betent hud; (3) Innen 
kjemi, forvitring, salpeterutslag, krystallinske 
avleiringer av salter som man ofte ser på f.eks. 
betong, mursten eller naturlige stenflater og som 
oppstår når salter avleires fra vann som siver 
gjennom et mer eller mindre porøst materiale 
(Se: Precipitation). 
 
EFFLUENT: (1) Utstrømmende, utflytende, alt 
som flyter videre fra en kilde til omgivelsene; (2) 
Spillvann, kloakkvann, spesielt utløp av væske til 
omgivelsene fra et eller annet teknisk anlegg, 
ofte fra industri eller jordbruk som gjennom et 
avløp fjernes fra opprinnelseskilden. 
 
EFFLUVIUM: Skadelig lukt eller usynlig utslipp. 
Se: Effluent og Noxious. 
 
EFFLUX: Utstrømning, utløp; utflod. 
 
EFFODIENT: Grave opp, som er gravende eller 
har en tendens til å grave. Se: Fossorial. 
 

EFFUSE: (1) Spre ut (f.eks. væske, lys, lukt) og 
ofte tilfeldig, løst og irregulært; (2) Snakke fritt og 
opphisset. 
 
EFFUSION: (1) Utgytelse, utsiving; bloduttred-
else; (2) Strøm eller lekkasje av en væske eller 
gass gjennom en liten åpning; (3) Det å snakke 
eller skrive på en fri og følsom måte.  
 
EFLECTED: Bøyd utover. 
 
E.G. (Exempli gratia): Forkortelse for: For 
eksempel, f.eks. 
 
EGALITARIANISM: Likhet, doktrinen eller teo-
rien om at alle mennesker er like og fortjener 
samme rettigheter og muligheter.  
 
EGEST: Det å utskille avfallsstoffer fra en celle, 
eller fra en organisme via tarmkanalen. Se: 
Ingest. 
 
EGESTA (F): Innen økologi (energiomsetning), 
avfallsstoffer, ekskretstoffer, den del av mat-
opptaket som ikke absorberes av kroppen (eller 
cellene) og derfor blir avgitt som ekskrementer 
(avføring) eller oppkast. «Egesta» er en kompo-
nent av «rejecta». Se: Egestion, Excreta, 
Defecation og Rejecta. 
 
EGESTION (Defaecation, Defecation): (1) 
Ekskresjon, utsondring, utskillelse, avføring (urin 
som har vært en del av organismens cellulære 
innhold, regnes ikke som del av ekskresjonen, 
egestion); (2) Innen økologi, prosessen å skille ut 
ubrukte, ufordøyde avfallsprodukter (ekskre-
menter eller oppkast) fra en organisme, dvs. 
stoffer som aldri har utgjort en del av organ-
ismens cellulære innhold. Se: Egesta, Defecation 
og Excretion.  
 
EGF: Epidermal vekstfaktor, molekyl som regu-
lerer cellevekst, formeringen og cellenes 
differensiering. Se: Epidermal growth factor. 
  
EGG: (1) Egg, den store, modne og befruktede 
(med en spermie) hunnlige reproduksjonscellen 
(eggcellen ved oogami, og som mangler fla-
geller), som er befruktet av en spermie og som er 
spesialisert til lagring av næring. Den hannlige 
gameten (spermien) har flagell, og er i 
motsetning til den hunnlige gameten, spesialisert 
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for bevegelse og befruktning av en eggcelle i 
tilfelle seksuell reproduksjon (Se: Ovule og 
Ovum); (2) Befruktet ovule eller ovum utenfor 
morens kropp. En eggcelle kan være omgitt av 
albumen, flere membraner og et hardt delvis 
ugjennomtrengelig skall for ikke å tørke opp 
befinner det seg utenfor morens kropp. Egg som 
legges i vann, er oftest uten skall. I egget utvikles 
embryoet til et foster og som når det er ferdig 
utviklet, blir klekket; (3) Ubefruktede formerings-
celler hos apomikter (Se: Apomixis). Se: 
Oosphere, Ovipary og Ovovivipary. 
  
EGG BOUND: Individer som ikke kan legge egg, 
selv om disse er dannet. Hos fugl kan det skyldes 
at egget har på en eller annen måte, festet seg 
mellom uterus og kloakken. Da tarmen blir 
avstengt når egget er nær enden av ovidukten, vil 
fuglen lide. 
 
EGGING: Det å fjerne egg fra fuglereir. 
 
EGG MOTHER CELL (EMC): Megaspore, 
morcelle, megasporocytt, diploid celle hos høyere 
planter der meiose forekommer med dannelse av 
fire haploide megasporer. Se: Egg og Mega-
sporogenesis. 
 
EGG PRICKING: Det å lage hull i skallet på 
fugleegg med den hensikt å drepe embryoet. 
 
EGG TOOTH: Eggtann, hard utvekst på snuten 
hos krypdyr, nebbet hos fugler og nebbdyr som 
blir brukt til å bryte seg ut av egget. 
 
EGOCENTRIC: Egosentrisk, egoistisk, selvsen-
trert adferd hvor man er opptatt av ens egne 
interesser og behov, og mangler interesse for 
andre. Innen evolusjonsbiologi, karakterer eller 
karaktertrekk som favoriserer individets over-
levelse. Se: Allocentric. 
 
EGTVED DISEASE (Viral haemorrhagic septic-
aemia): Se: VHS. 
 
Eh: Mål på oksidasjonspotensialet (volt / milli-
volt) som bestemt ved elektronstrømmen mellom 
en referanseelektrode (calomel) og en inert 
elektrode (platina). Et positivt Eh viser til et oksi-
derende potensial, et negativ Eh til et redu-
serende potensial. Se: Redox potential. 

 

EHRLICHIOSIS (Anaplasmosis): Anaplasmose 
(tidligere kalt ehrlichiose), enhver sykdom på 
mennesket og dyr som skyldes arter av de Gram-
negative bakteriene i slekten Ehrlichia (Ricketts-
iaceae) som invaderer de røde blodlegemene. 
Sykdommen var tidligere kun kjent som en 
dyresykdom som rammet hest, hund, katt, storfe 
og sau (kjent som sjodogg). Typearten er E. 
canis i hund som forekommer over hele verden. 
E. sennetsu infiserer mennesker i Japan, lokalt 
kalt Kagami feber; i mennesket forekommer også 
arten A. chaffeensis. I storfe forekommer 
Anaplasma marginale, A. centrale og A. corda-
tum, og hos sau, A. ovis og A. phagocytophilum. 
Se: Tick. 
 
EICHLER'S HYPOTHESIS: Eichlers hypotese, 
en hypotese som sier at verter som tilhører en 
stor taksonomisk gruppe, f.eks. en familie med 
tallrike arter, vil ha et større artsmangfold av 
parasitter enn en taksonomisk vertsgruppe som 
har en mer begrenset størrelse. Med andre ord, 
desto flere slekter av parasitter en vert blir infisert 
med, jo større er den systematiske gruppen 
verten tilhører. 
 
EILOID: Koil-lignende, nøste-lignende utseende; 
rulle opp. 
 
EIDER: Ærfugl (Somateria mollissima), stor kyst-
bunden, dykkende sjøfugl i andefamilien 
(Anatidae). 
 
EIMER'S PRINCIPLE: Se: Epistacy. 
 
EINSTEIN’S EQUATION (Einstein’s law): 
Einsteins ligning (1905), masse-energi relasjonen 
uttrykt av Albert Einstein (1879-1955) som: E = 
mc², der E er energimengden, m dets masse og c 
lyshastigheten (i vakuum). Ligningen viser til 
ekvivalensen mellom masse og energi. Einsteins 
felt-ligninger (EFE) også kalt Einsteins ligninger 
(Einsteins equations), omfatter et sett på 10 
ligninger i Einsteins generelle relativitetsteori som 
beskriver den fundamentale interaksjonen til 
gravitasjonen som et resultat av at rom-tiden er 
kurvet på grunn av masse og energi. Se: 
Relativity. 
 
EJACULATE: (1) Utskilt sæd, sperma; (2) Ejaku-
lere, sprøyte ut, sende ut, utstøte. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Sjodogg
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaplasma_chaffeensis&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Storfe
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaplasma_marginale&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaplasma_centrale&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaplasma_cordatum&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaplasma_cordatum&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaplasma_canis&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaplasma_ovis&action=edit&redlink=1
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EJACULATION: Ejakulasjon, utstrømning, ut-
brudd, utskillelse av væske fra en kanal, spesielt 
brukt om sæd (semen) fra en erigert penis som 
skyldes rytmiske sammentrekninger av urin-
lederen, eller utskillelse av væske fra vaginal-
kjertler. En ejakulasjon følges av visse fysio-
logiske forandringer i kroppen, som f.eks. økt 
respirasjonsrate og økt hjertefrekvens. Se: Copu-
lation. 
 
EJECTISOME: Refererer til en form av eksplosiv 
ekstrusom som forekommer hos cryptoflagellater. 
Se: Extrusome. 
 
ELABORATION: Utdypning, utforming, tilbered-
else, forfining, prosessen å produsere eller 
utvikle komplekse strukturer fra enkle. 
 
ELAIOPLANKTON: Elaioplankton, planktoniske 
organismer som utnytter oljedråper for oppdrift. 
Se: Buoyancy og Plankton. 
 
ELAIOPLAST: Elaioplast, enhver av forskjellige 
organeller (plastider) som forekommer i cellene 
hos planter og alger som lagrer fett og oljer (oljer 
dominerer som lagringsprodukt). Se: Aleuroplast, 
Amyloplast og Leucoplast. 
 
ELAPHOSTRONGYLOSIS: Elaphostrongylose, 
sykdom i muskel- og nervesystemet hos dyr av 
hjortefamilien (Cervidae) i Palaearktisk som 
skyldes rundmarker i slekten Elaphostrongylus, i 
Nearktisk slekten Parelaphostrongylus. Tre arter 
elaphostrongyloider er funnet i Skandinavia, E. 
rangiferi (fra rein), E. cervi (fra hjort) og E. alces 
(fra elg). 
 
ELAPSE: Gå, gå forbi, passere, forløpe (om tid) 
(go by, pass, slip by). 
 
ELASTIC (Flexible): Elastisk, fleksibel, i stand til 
å gjenopprette sin opprinnelige form. 
 
ELASTICITY: Elastisitet, egenskapen et legeme 
eller substans har til å gjenoppta sin opprinnelige 
størrelse og form etter å ha blitt utsatt for 
deformerende stress.  
 
ELASTIC STRAIN: Elastisk spenning, rever-
sibele fysiske eller kjemiske forandringer i 
levende organismer eller substanser som er ut-
satt for stress.  

ELASTIN: Elastin, protein som er hovedkompo-
nenten i elastisk bindevev og som gjør at 
kroppsvev gjenopptar sin normale form etter å ha 
blitt strukket eller sammentrykket. Enzymet 
elastinase nedbryter elastint.  
 
ELATE: Elevert, løftet opp. 
 
ELATED: Overlykkelig, gjøre (noen) ekstremt 
lykkkelig, ekstatisk lykkelig (delighted, pleased).  
 
ELATER: Elater, celle eller en struktur festet til 
en hygroskopisk celle som kan forandre form 
som respons på forandringer i fuktigheten i om-
givelsene og hvis formål er å kunne assistere i 
spredingen av sporer.  
 
E-LAYER: Atmosfærisk lag i ionosfæren ca. 90 -
120 km over jordoverflaten. 
 
ELDER: (1) Eldre, eldste, eldst (av to), gamling; 
(2) Hyll (hyllebær, elderberry), samlebetegnelse 
for flere ulike stauder, busker og små trær av 
slekten Sambucus. Av blomster og bær lages 
hyllebærsaft; bærene og blomstene fra svarthyll 
(S. nigra var. laciniata) er spiselige og er kjent for 
å ha helsebringende egenskaper, mens barken, 
røttene og bladene er giftige. Rå hyllebær fra 
rødhyll (S. racemosa) er giftig og kan forårsake 
oppkast (giften kan nøytraliseres ved koking).  
 
ELECTRIC FISH: Elektrisk fisk, fisk som er i 
stand til å generere elektriske ladninger og som 
omfatter en rekke arter fra flere forskjellige 
familier. De elektriske organene stammer fra 
muskelvev modifisert og organisert i en rekke 
enheter, hvor hver enhet fungerer som et slags 
batteri. Den genererte strømmen brukes til å 
immobilisere potensielle byttedyr eller til navi-
gasjon. 
 
ELECTROCARDIOGRAPH (ECG, EKG): ECG, 
elektrokardiograf, instrument brukt innen elektro-
kardiografi; følsomt instrument som registrerer 
den elektriske aktiviteten, spenningen og spen-
ningens bølgeform i hjertet over tid. Den grafiske 
bølgeformen kalles et elektrokardiogram (ECG) 
som fremkommer ved at elektroder plassert på 
huden, registrerer de små elektriske forand-
ringene i huden fra hjertemuskelens elektro-
fysiologiske mønster av depolarisering og 

https://no.wikipedia.org/wiki/Staude
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polarisering gjennom hvert hjerteslag. Ved hjelp 
av ECG kan hjertefeil påvises.   
 
ELECTROCHEMISTRY: Elektrokjemi, studiet av 
de kjemiske prosessene som får elektroner til å 
bevege seg, selve bevegelsen kalles elektrisitet. 
Elektrisitet kan genereres gjennom elektronenes 
bevegelse fra et element til et annet i en reaksjon 
kalt oksidasjon-reduksjon (redox). Reaksjonene 
kan omfatte ioner i løsning, inkludert elektrolyse 
og elektriske celler. Innen elektrokjemi er man 
opptatt av interrelasjonene mellom elektriske og 
kjemiske forandringer forårsaket av strøm. 
 
ELECTROCOMMUNICATION: Elektrokommuni-
kasjon, kapasiteten enkelte «elektriske» fisk har 
til å overføre sosiale signaler ved hjelp av 
elektriske impulser. Opprinnelig ble de elektriske 
signalene brukt kun til lokalisering av byttedyr. 
 
ELECTRODE: Elektrode, i en elektrokjemisk 
celle er en elektrode enten en anode (elektroner 
forlater cellen) eller katode (elektroner mottas i 
cellen).  Ved anoden foregår det en oksidasjon 
(«-»), ved katoden er reduksjon («+»). Hver 
elektrode kan være både en anode eller katode 
avhengig av hvilken retning strømmen har 
gjennom cellen. Bipolare elektroder kan fungere 
som en anode i en celle, men katode i en annen 
celle. I primære celler kan ikke reaksjonene 
reverseres, mens reaksjonen er reversibel i 
sekundære celler (oppladningsbare batterier). 
Ved vekselstrøm er strømretningen periodisk 
alternerende mellom elektrodene, vanligvis flere 
ganger per sekund.   
 
ELECTRODECANTATION: Elektrodekantering, 
avsettingen av proteiner med høy molekylvekt 
mot bunnen av en horisontal gel under 
elektroforese. 
 
ELECTRODE POTENTIAL: Elektrodepotensial, 
reduksjonspotensial, redox-potensial, den poten-
sielle spenningsforskjellen som oppstår mellom 
en elektrode og en løsning i et system der 
elektroden er i kontakt med en elektrolytt. 
 
ELECTRODIALYSIS: Elektrodialyse, adskillelse 
av ioner fra en løsning ved bruk av ioneselektive 
membraner i et elektrisk felt. Elektrodialyse 
benyttes ved avsalting av vann og ved f.eks. 

rensning av blod ved hjelp av nyremaskiner. Se: 
Desalination. 
 
ELECTRODYNAMICS: Elektrodynamikk, en gren 
av fysikken som omhandler raske, skiftende 
elektriske og magnetiske felter; studiet av de 
mekaniske kreftene som genereres mellom 
nærliggende strømkretser når de frakter en 
elektrisk strøm. Elektrisitet og magnetisme er 
forskjellige manifestasjoner av samme fenomen.  
 
ELECTROENCEPHALOGRAPH (EEG): Elektro-
encephalograf, et følsomt instrument som regi-
strerer spenningens bølgeform i forbindelse med 
hjerneaktivitetene. Bølgeformen kalles et elektro-
encephalogram.  
 
ELECTROENDOSMOSIS (EOF, Electroos-
motic flow, Electro-osmosis): Elektroendos-
mose, bevegelsen av en ionisert væske gjennom 
et ledende, fiksert og porøst materiale (medium, 
f.eks. en gel), kapillærtube eller membran under 
påvirkning av et elektrisk felt (elektrisk gradient).  
 
ELECTROFOCUSING: Se: Isoelectric focusing. 
 
ELECTROLOCATION: (1) Elektrolokalisering, 
enkelte dyrs evne til å lokalisere et objekt 
gjennom objektets påvirkning og forstyrrelse av 
dyrets eget elektriske felt, som hos elektriske 
fisker, f.eks. elektrisk ål (Se: Electric fish); (2) 
Evnen roboter har til å lokalisere objekter 
gjennom å registrere forandringer i de elektriske 
feltene.  
 
ELECTROLYSIS: Elektrolyse, det å produsere 
kjemiske forandringer ved hjelp av elektrisitet, 
dvs. det å splitte eller forandre en elektrolytt 
(løsning som leder elektrisk strøm) gjennom å 
sende en elektrisk strøm gjennom elektrolytten 
eller det kjemiske stoffet. Da løsningen er ionisert 
i positive og negative ioner, vil under elektrolysen 
ionene vandre til de motsatt ladete elektrodene 
som er nedsenket i løsningen, dvs. de positive 
ionene (+, kationer) til katoden, de negative (-, 
anioner) til anoden. Reaksjonene ved elek-
trodene er redox-reaksjoner der resultatet 
avhenger av karakteren av elektronoverførselen 
ved elektrodene. Vann kan bli både oksidert og 
redusert, og ved en elektrolyse av f.eks. NaCl i 
vann, konkurrerer vannet med Na+ og Cl- - ionene 
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ved elektrodene og produserer hydrogen (H2) og 
fritt klor (Cl).  
 
ELECTROLYTE: (1) Elektrolytt, ikke-metallisk 
elektrisk leder der en strøm overføres via 
bevegelser av ioner; (2) Enhver substans som i 
en polar løsning (som vann) leder elektrisitet 
(elektrisk strøm, elektriske ladninger) som 
resultat av elektrolyttens oppløsning i positive 
ioner (kationer) og negative ioner (anioner). 
Innen biologi benyttes ofte begrepet elektrolytt 
om selve ionet. Flytende metaller regnes 
vanligvis ikke å være elektrolytter. Et kation har 
færre elektroner enn et proton, mens et anion har 
flere elektroner enn et proton. Da de har motsatt 
elektrisk strøm vil kationer og anioner tiltrekke 
seg hverandre og lett kunne danne ione-
forbindelser. Ioner som består av kun ett atom 
kalles atomisk eller monoatomiske atomer, de 
med flere atomer er polyatomisk. Ioner 
forekommer overalt i naturen. Eksempler på 
grunnstoffer som ioniserer i vann er salter som 
natrium, kalsium, kalium, klor, magnesium og 
bikarbonat i blod, celler og vev. Ioniseringen kan 
enten skje ved at det avgis elektroner 
(oksidasjon) eller at det tas opp elektroner 
(reduksjon). Rett elektrolyttbalanse er viktig for 
normal metabolisme. Sterk urin utskillelse (Se: 
Dieuretic) kan f.eks. medføre tap av elektrolytter 
med leggkrampe eller andre symptomer som 
resultat.  
 
ELECTROMAGNETIC LOCATION: Elektromag-
netisk lokalisering, lokaliseringen av objekter 
gjennom deres påvirkninger og forstyrrelser av 
jordens elektromagnetiske felter. Se: Electro-
magnetic sense. 

 
ELECTROMAGNETIC RADIATION: Elektromag-
netisk stråling, strålingsenergi som omfatter det 
elektromagnetiske spektrum, dvs. strålingen som 
er assosiert med variasjoner i bølgelengdene 
(oscilleringer i det elektromagnetiske felt) som 
kan observeres og registreres som elektro-
magnetiske stråler gjennom rommet. Forplant-
ningen av strålingen beskrives gjennom 
bølgeteorien, mens interaksjonen med materien 
avhenger av kvanteteorien. Det elektromag-
netiske spektrum omfatter følgende bølge-
lengder: Radiobølgene (enkelte astronomiske 
himmellegemer utsender radiobølger), de lange 
bølgelengdene (de laveste frekvensene: 10-3 - 

105 m), de infrarøde bølgene (mikrobølgene: 10-6 
- 10-3 m), det smale båndet av synlig lys (10-7 - 
10-6 m), de ultrafiolette strålene (10-9 - 10-7 m), 
røntgenstrålene (X-strålene: 10-11 - 10-9 m) og 
gamma strålene (10-14 - 10-11 m). Strålingen kan 
skyldes molekylære oscilleringer eller rotasjoner, 
men generelt skyldes både utsendelsen og 
absorpsjonen av lys, elektroner som beveger seg 
mellom forskjellige energinivåer (skall) i atom-
enes, molekylenes eller ionenes ytre struktur. 
Røntgenstråling skyldes elektronbevegelser i de 
indre skallene, mens gammastrålingen utsendes 
fra atomkjernene. Se: Electromagnetism. 
 
ELECTROMAGNETIC SENSE: Elektromag-
netisk sans, evnen som enkelte fisk og mange 
virvelløse dyr har til å orientere seg innen et 
elektrisk felt som de selv kan generere eller ved å 
kunne registrere forstyrrelser i jordens elektriske 
og magnetiske felter. Denne elektromagnetiske 
sansen kan også benyttes til kommunikasjon 
mellom individer. 
 
ELECTROMAGNETISM: Elektromagnetisme, det 
fysiske studiet av den elektromagnetiske kraft, 
den fysiske interaksjonen mellom elektrisk ladete 
partikler. Elektromagnetisk kraft som bæres av 
elektriske og magnetiske felter, er ansvarlig for 
elektromagnetisk stråling og lys. Elektromagne-
tismen er én av de fire fundamentale inter-
aksjonene (kreftene) i naturen, de andre er den 
svake kjernekraften (Se: Weak interaction), den 
sterke kjernekraften (Se: Strong interaction) og 
gravitasjon (Se: Gravity og Graviton). Ved høye 
energinivåer forenes den elektromagnetiske 
kraften og den svake kjernekraften til en såkalt 
elektrosvak kjernekraft (Se: Electroweak force). 
Elektromagnetismen spiller en fundamental rolle i 
de indre fysiske og kjemiske egenskaper til de 
fleste objekter i naturen, inkludert mennesket. 
Det er den elektromagnetiske attraksjonen 
mellom atomkjernene og deres orbitale 
elektroner, som holder atomene sammen, er 
ansvarlig for de kjemiske bindingene mellom 
atomer som gir molekyler og mellom de enkelte 
molekylene. Elektromagnetismen styrer kort sagt, 
alle kjemiske prosesser som oppstår pga. inter-
aksjonene mellom elektroner og de tilhørende 
elektrisk ladete atomkjernene, og er i praksis 
ansvarlig for alle fenomenene over kjernenivå, 
unntatt gravitasjonen. Det vil si også prosessene 
i menneskets hjerne og nervesystem, deriblant 
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bevisstheten, hukommelsen og stedsansen. 
Tallrike matematiske ligninger og formler finnes 
for å beskrive fenomenene knyttet til elektro-
magnetisme, det elektriske potensialet og 
elektrisk strøm. Se: Electromagnetic radiation. 
 
ELECTROMORPH: Elektromorf, variant (mutant 
form) av et protein som kan adskilles fra andre 
former av samme protein ved hjelp av elektro-
forese. De forskjellige elektromorfene varierer i 
sin elektroforetiske migrasjonsrate. 
 
ELECTRON (e-, β-): Elektron, negativt ladet 
elementærpartikkel (subatomisk uten substruktur, 
første generasjon lepton) som befinner seg i 
atomets elektronskall. Elektronene har en 
hvilemasse (mo) på 9,109 389 7(54) x 10-31 kg 
(1/1836 av et proton), negativ ladning (e) på 
1,602 189 25 x 10-19 coulomb og et spinn på 1/2. 
Elektronet ble oppdaget i 1897 og senere påvist 
å utgjøre en del av alle atomer, molekyler og 
krystaller der de forekommer gruppert rundt 
atomkjernen i forskjellige skall, såkalte elektron-
skall. Når elektronene blir frigjort fra atomet kalles 
de frie elektroner; slike kan studeres i vakuum 
eller under lavt trykk. Antipartikkelen til et 
elektron er et positron; kolliderer disse kan de 
begge annihileres under dannelse av to fotoner. 
Elektrontetthet viser til antall elektroner per 
enhetsmasse der de fleste lette grunnstoffer 
(unntatt hydrogen) har en elektrontetthet på ca. 3 
x 1026 elektroner per kilogram. Elektroner spiller 
en essensiell rolle i tallrike fysiske prosesser og 
fenomener som elektrisitet, magnetisme, varme-
ledningsevne og kjemi, og deltar også i 
interaksjoner innen gravitasjon, elektromagne-
tisme og den svake kjernekraften. Da elektronet 
har ladning, er det omgitt av et elektrisk felt og 
beveger elektronet seg i relasjon til en 
observatør, vil det generere et magnetisk felt. 
Elektroner utstråler og absorberer energi i form 
av fotoner når de aksellereres. Utvekslingen og 
delingen av elektroner mellom to eller flere 
atomer, er hovedårsaken til kjemiske bindinger.  
 
ELECTRON ACCEPTOR: Elektron mottager, 
kjemisk stoff som mottar (aksepterer) elektroner 
fra et annet stoff, en elektrongiver (electron 
donor). Elektron motageren er en oksiderende 
agens som ved å akseptere overførselen av 
elektroner, selv blir redusert i prosessen. Et 
biologisk eksempel er transporten av elektroner i 

respirasjonskjeden ved hjelp av cytokromer. 
Fanger et atom eller molekyl ett fritt elektron, 
dannes et negativt ion.  
ELECTRON CARRIER: Elektronbærer, kjemisk 
stoff som fungerer både som mottager av (én 
eller to) elektroner fra et molekyl og som giver av 
dem, f.eks. i en elektrontransportkjede. Når 
elektronene overføres fra en elektronmottager til 
en annen, avtar deres energinivå og energi 
frigjøres. Cytokromer (cytochromes) er elektron-
bærere og forekommer i mange metabolske 
reaksjonsprosesser, som f.eks. ved cellulær 
respirasjon.  
 
ELECTRON DONOR: Elektrongiver (Se: Electron 
acceptor). 
 
ELECTRONICS: Elektronikk, ingeniørkunst, 
studiet av fysikken, teknologien og dets appli-
kasjoner knyttet til elektriske kretser. Med andre 
ord, emisjonen, strålingen, strømmen og kon-
trollen av elektroner i materie, gass eller vakuum, 
og utformingen og bruk av apparater basert på 
disse elektriske ledningene. Moderne elektronikk 
er spesielt opptatt av halvledere.  
 
ELECTRON MICROSCOPY (EM): Elektron-
mikroskopi, enhver form for mikroskopi der 
interaksjonen mellom elektroner og et preparat 
benyttes til å gi informasjoner om preparatets 
struktur. Elektronmikroskopet benytter stråler av 
elektroner istedenfor lys som ved vanlig 
mikroskopi, for å forstørre meget små objekter. 
En elektronstråle kan fokuseres ved hjelp av 
magnetisme (magnetiske linser) eller elektro-
statiske felter (elektrostatiske linser) på en måte 
som er analogt til fokuseringen av lys i optiske 
linser. Ved transmisjonselektronmikroskopi 
(TEM) som ligner lysmikroskopet, benyttes en 
stråle av elektroner som passerer gjennom et 
preparat i motsetning til ved sveipeelektron-
mikroskopi (SEM) der elektronene blir reflektert 
fra preparatets overflate. Det finnes også elektron 
mikroskoper som kombinerer disse to teknikkene 
(STEM: Scanning-Transmission Electron Micro-
scope). Ved TEM rettes elektronstrålen mot det 
areal som skal undersøkes på et preparat, og de 
elektronene som passerer preparatet fokuseres 
ved hjelp av magnetiske linser på en 
fluoriserende skjerm som gir et bilde av 
preparatet. For ikke å tape energi må preparatet 
være meget tynt, vanligvis mindre enn 50 nm. 
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Det begrenser billeddybden slik at bildet blir 
todimensjonalt. Ved SEM dannes et tre-
dimensjonalt bilde av en prøve som kan være 
mye tykkere og utgjøre f.eks. en hel organisme. 
Her skjer fokuseringen av elektronstrålen på 
utsiden av objektet som er gjort elektrisk ledende 
(hvis det ikke var det på forhand) ved hjelp av 
pådamping av et tynt metall lag (gull) på 
overflaten. Overflaten kan derfor skannes punkt 
for punkt og de sekundære elektronene som 
dannes avhengig av geometrien og prøvens 
andre egenskaper, samles og akselereres 
gjennom styrte kollisjoner som danner fotoner 
som omformes til elektriske signaler som igjen 
kan gi et tredimensjonalt bilde av prøven på en 
skjerm. STEM kombinerer den høye opp-
løsningen til TEM med det tredimensjonale bildet 
til SEM, der de høyeste oppløsningene ligger i 
området 0,3 nm. Ved optisk mikroskopi er 
oppløsningen begrenset av lysets bølgelengde, 
elektroner kan derimot benyttes for langt mindre 
bølgelengder enn lys. For eksempel kan 
elektroner akselereres til energinivåer på 50 -100 
keV noe som kan gi en oppløsning på 0,2 - 0,5 
nm, dvs. forstørrelser rundt 800 000x. I praksis 
avhenger imidlertid oppløsningsevnen av naturen 
til det preparat som undersøkes, instrumenttypen 
og kvaliteten; den beste oppløsning kan vise 
strukturer på ca. 1 nm. Men vanligvis er den 
beste oppløsning ca. 3 – 5 nm. Ved hjelp av 
elektronmikroskopet kan bl.a. virus, makro-
molekyler, ultrastrukturen til celler og den indre 
lokaliseringen av spesifikke enzymer og ioner i 
cellene, fastlegges. Se: Microscope. 
 
ELECTRON NEGATIVITY: Evnen et atom har til 
å tiltrekke seg elektroner.  
 
ELECTROWEAK FORCE: Elektrosvak kraft, en 
hypotetisk kraft som er postulert for å forklare 
både den elektromagnetiske kraften og den 
svake kjernekraften som to aspekter av samme 
kraft. 
 
ELECTRON-PROBE MICROANALYSIS: Ana-
lyseteknikk for små mengder av faste stoffer 
gjennom å undersøke røntgenspekteret de 
utsender når de bombarderes med elektroner. 
Grunnstoffer i prøven kan da gjenkjennes ved 
hjelp av sitt karakteristiske røntgenspekter der 
stråleintensiteten er avhengig av mengde stoff 

tilstede; mengder kan påvises ned til 10-16 kg 
med en diameter på 10-6 m. 
 
ELECTRON SHELL: Elektronskall, den ytre 
delen rundt en atomkjerne som utgjør en gruppe 
av atombaner (orbitaler med elektroner i et 
bølgemønster) tilsvarende atomets prinsipielle 
kvantetall (n). Ettersom n øker, øker antall 
elektronskall. Antall elektroner som kan være i et 
skall er lik 2n2. Det innerste skallet er K skallet (n 
= 1) som ikke kan inneholde mer enn to elek-
troner. de andre skallene kalles L (n = 2), M 
(n=3), N (n=4), etc. Elektronene i disse skallene 
kan videre grupperes i mindre underenheter. 
Valens skallet, det ytterste skallet i et atom, 
inneholder elektronene (valenselektronene) som 
bestemmer naturen til atomets reaksjoner og 
evne til å binde seg til andre atomer. Det er 
stabiliteten til disse elektronskallene som er 
nøkkelen til grunnstoffenes periodesystem. Se: 
Element number og Periodic law. 
 
ELECTRON-TRANSPORT CHAIN (Respiratory 
chain, Electron transport system): Elektron-
transportkjede, kjeden av overførsler av elek-
troner fra elektrongivere til elektronmottagere 
gjennom komplekse enzymatisk drevne, bio-
kjemiske redox-reaksjoner (oksidasjons-reduk-
sjons reaksjoner) som foregår simultant og er 
koplet opp til overføring av protoner (H+) over en 
membran. Det skaper en elektrokjemisk proton-
gradient som i mitokondriene, driver syntesen av 
adenosin trifosfat (ATP, et molekyl som lagrer 
kjemisk energi). Kjedens molekyler omfatter både 
peptider, enzymer og andre stoffer. Den endelige 
mottager av elektroner i elektrontransportkjeden 
under aeorob respirasjon, er molekylært 
oksygen, mens en rekke andre stoffer fore-
kommer under anaerob respirasjon, som f.eks. 
sulfat. Elektrontransportkjeder er også i funksjon 
under de lysavhengige reaksjonene under 
fotosyntesen i planter. Se: Krebs cycle og 
Respiratory chain. 
 
ELECTRONVOLT (eV): Elektronvolt, en energi-
enhet benyttet innen atom-, kjerne og partikkel-
fysikk; tilsvarer 1,602 x 10-19 joule. 
 
ELECTROPHORESIS (Cataphoresis): Elektro-
forese, en metode for å separere molekyler av 
forskjellig størrelse og/eller elektrisk ladning; 
teknikk for å separere, måle og analysere 
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nukleinsyrer, DNA/RNA-fragmenter, organiske 
molekyler (proteiner, enzymer), karbohydrater 
eller partikler (kolloider) basert på forskjellene i 
deres mobilitet i et elektrisk felt. Det finnes 
forskjellige former for elektroforese, det vanlige er 
at molekyler eller partikler blir gitt mulighet til å 
migrere under inflytelse av elektrisk strøm 
gjennom en gel av akrylamid, agarose, cellulose 
acetat eller stivelse. Hastigheten på migrasjonen 
av molekylene vil da variere i henhold til deres 
ladning og/eller størrelse og form, slik at avsluttes 
elektroforesen etter en tid vil de forskjellige 
molekylene eller partiklene ha vandret i ulik 
lengde i det elektriske feltet og kan da adskilles 
for videre analyse. 
 
ELECTROPISM: Se: Electrotropism. 
 
ELECTROPORATION: Prosess for ved hjelp av 
sterk strøm, å introdusere DNA molekyler gjen-
nom diverse cellemembraner som vanligvis er 
ugjennomtrengelige for molekylene.  
 
ELECTROPOSITIVE: Innen kjemi, elektropositiv, 
refererer til grunnstoffer som har en tendens til å 
miste elektroner og dermed danne positive ioner. 
Alkalimetallene er typiske elektropositive grunn-
stoffer. 
 
ELECTROSTATIC CHARGE: Elektrostatisk lad-
ning, stasjonær elektrisk ladning som dannes på 
overflaten av ikke-ledende (isolerte) stoffer 
(medier) gjennom friksjon. Den elektriske ener-
gien eller elektrostatiske feltetet, har den 
egenskap å tiltrekke og holde på små partikler 
(støv) som har motsatt ladning. 
 
ELECTROTAXIS: Elektrotaxis, rettet bevegelse 
eller reaksjon hos en organisme som respons på 
et elektrisk felt. Se: Taxis. 
 
ELECTROTROPISM (Electropism): Elektrotro-
pisme, orienterende bevegelse eller reaksjon hos 
en organisme som respons på et elektrisk felt. 
Se: Tropism. 
 
ELEMENT: (1) Bestanddel, element, emne, 
enhet, faktor, innslag; livsbetingelse; (2) Innen 
kjemi, grunnstoff, substans som ikke kan brytes 
ned (dekomponeres) til enklere substanser enn 
seg selv ved hjelp av kjemiske metoder. Et gitt 
grunnstoff består av atomer som alle har det 

samme atomnummer (samme antall protoner i 
kjernen) og som kan symboliseres ved hjelp av et 
kjemisk symbol som videre benyttes i kjemiske 
formler og ligninger. Symbolet er sammensatt av 
forbokstaven til grunnstoffets navn og en annen 
bokstav hvis det er nødvendig for å skille 
grunnstoffet fra andre grunnstoffer. Symbolet 
angir ett atom av grunnstoffet ved siden av 
grunnstoffet i seg selv. For eksempel består 
natriumklorid (NaCl) av like antall atomer av 
natrium (Na) og klor (Cl). I vann (H2O) er 
forholdet 2:1 mellom hydrogen (H2) bundet til 
oksygen (O). Atomnummeret vokser med én 
enhet for hver plass man går utover i det 
periodiske system. I et nøytralt atom er antall 
elektroner lik atomnummeret. Massetallet er lik 
summen av atomnummeret og nøytrontallet (N) 
som er antall nøytroner i kjernen. I et gitt 
grunnstoff som omfatter kombinasjoner av 
elektroner, nøytroner og protoner, har alle 
atomene samme antall protoner og elektroner, 
selv om antallet nøytroner kan variere (Se: 
Isotope). Grunnstoffene er byggestenene i 
molekylene. En kjenner til 118 grunnstoffer, 
hvorav 83 forekommer naturlig (uran er tyngst); 
grunnstoffer med høyere atomnummer enn 93, er 
kunstige, produsert i laboratorium; (3) Innen 
klimatologi, elementene, de fysiske enhetene 
som tilsammen utgjør studiet klimatologi, 
omfatter: Nedbør, fuktighet, temperatur, lufttrykk 
og vind (Se: Climatology). 
 
ELEMENTARY MEMBRANE: Se: Unit mem-
brane. 
 
ELEMENT NUMBER (Atomic number, Z): 
Atomnummer, atomtall, antall protoner i grunn-
stoffets atomkjerne. I periodesystemet er grunn-
stoffene ordnet etter stigende atomnummer. 
Antall nøytroner i kjernen kan variere i samme 
grunnstoff, disse variantene kalles isotoper. Hver 
av de 18 vertikale kolonnene i systemet (kalles 
grupper) har den samme elektronkonfigurasjon 
av de ytre elektronene, dvs. de ligner på 
hverandre. Hver av de 7 horisontale radene i det 
periodiske systemet (kalles perioder) består av 
grunnstoffer med det samme antall elektronskall 
rundt atomkjernen; innen hver periode endrer 
grunnstoffenes egenskaper seg gradvis fra 
metallene i gruppe 1 til gassene i gruppe 18. 
Generelt faller grunnstoffer med samme kjemiske 
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egenskaper i den samme gruppe i det periodiske 
system.  Se: Electron shell og Element.  
 
ELEPHANTOSIS: Se: Bancroftian filariosis. 
 
ELEUTHEROZOIC: Fritt-levende. 
 
ELEVATED: Elevert, høyere en det omgivende 
miljø; høy i forhold til diameteren. 
 
ELEVATION: (1) Handlingen eller en tilstand av 
heving; (2) Noe som er hevet, hevet sted eller 
posisjon; hevelse (på huden); (3) Elevasjon, 
høyden som noe har over et referansepunkt, 
spesielt gjennomsnittlig havnivå (Se: Altitude); (4) 
Vinkelavstanden et objekt (himmellegeme) har 
over observatørens horisont; (5) Evnen til å nå en 
viss høyde ved hopp, eller høyden nådd ved 
hopp; (5) Geometrisk tegning som viser den 
vertikale utstrekning (vertikalplanet) av et objekt 
eller struktur. 
 
ELEVATION IN RANK: Se: Status.  
 
ELEVATION OF BOILING POINT: Kokepunkt-
forhøyelse, økningen i en væskes kokepunkt når 
et fast stoff løses i væsken. Økningen er propor-
sjonal med antall oppløste partikler, molekyler 
eller ioner. 
 
ELFIN FOREST: Dvergskoger i varme fuktige 
områder som ligger høyt over havet og som er 
karakteristisk ved sine små, veksthemmede eller 
forkrøplete trær med stor påvekst av epifytter 
(Se: Epiphyte).  
  
ELICIT: Fremkalle, trekke fram i dagens lys, 
lokke fram, bringe for dagen, utløse en respons 
eller reaksjon på ens egne sprørsmål eller 
handlinger. 
 
ELIDE: Det bevisst å utelate en eller flere 
bokstaver i et ord. 
 
ELIMINATION: (1) Eliminering, fjerning, det å bli 
komplett kvitt noe; mord (2) Utelukkelse, 
ekskludere noen fra betraktning; (3) Utskilling 
gjennom tarmsystemet av ufordøyelig mat (waste 
matter); (4) Innen økologisk energiomsetning, 
ethvert tap av biomasse eller energi hos en 
populasjon eller trofisk nivå per tidsenhet per 
enhetsareal eller volum. Omfatter tap gjennom 

mortalitet, predasjon, utvandringer og hudskifte. 
Energien til den eliminerte biomassen er oftest 
tilgjengelig og kan bli utnyttet av andre 
organismer i økosystemet; (5) Innen matematikk, 
fjerne en variabel fra en ligning gjennom 
erstatning med en annen forskjellig, men 
ekvivalent ligning; (6) Innen kjemi, generasjon 
eller tap av et produkt i løpet av en reaksjon som 
involverer større molekyler.  
 
ELIMINATION COEFFICIENT: Innen genetikk, 
frekvensen som visse genotyper, spesielle gener 
eller genkombinasjoner. gir skadelige effekter, 
dvs. som medfører tidlig død eller der 
reproduksjon forhindres så vedkommende lider 
genetisk død. Hvis et visst gen har en gjennom-
snittlig eliminasjonskoeffisient på f.eks. 5 %, betyr 
det at blant 20 individer som har dette genet vil 
én forsvinne før genet kan overføres til 
avkommet. Under disse betingelsene vil genet 
overleve i 20 generasjoner før det blir eliminert, 
dvs. den såkalte persistensen er 20 genera-
sjoner. Se: Genetic death. 
 
ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent As-
say): ELISA, akronym for en meget sensitiv 
analyseteknikk (immunoassay) for å påvise små 
mengder av ligander (proteiner), spesifikke 
antistoffer eller antigener i en gitt prøve ved hjelp 
av enzym-substrat reaksjoner som medfører 
fargeforandringer. Bruk av ELISA involverer i det 
minste ett antistoff spesifikt for et gitt antigen. 
ELISA teknikker er i utstrakt bruk innen bl.a. 
medisinsk diagnostikk, plantepatalogi og som 
kvalitetskontroll i diverse industrier.  
 
ELK (Moose): Elg, europeisk elg (Alces alces), 
dyr i hjortedyrfamilien (Cervidae) der alaska-
elgen (Alces americanus gigas) er den fysisk 
største (>800 kg) (elk, Britisk-engelsk, moose, 
Nord-Amerikansk engelsk). Den skandinaviske 
elgen er underarten Alces aelces alces. Det er 
beskrevet en rekke underarter av elg, men det 
hersker usikkerhet om antallet. Elg er utbredt i 
tempererte klima og finnes gjennom hele det 
boreale barskogbeltet i Eurasia og Nord-Amerika. 
Hannen kalles okse, hunnen ku, kvige eller kolle, 
avkommet kalles kalv. Elg er vert for plagsomme 
parasitter for mennesket. Hjortelusflue (Lipoptena 
cervi) er en blodsugende parasitt på elg (og 
andre hjortedyr). Det er indikasjoner på at 
hjortelusflua kan spre bakterien Bartonella 

https://no.wikipedia.org/wiki/Underart
https://no.wikipedia.org/wiki/Eurasia
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Amerika
https://no.wikipedia.org/wiki/Kolle_(dyr)
https://no.wikipedia.org/wiki/Hjortelusflue


 

504 

schoenbuchensis til mennesket. Det er også 
funnet trypanosomer i hjortelusfluas tarm. Elgen 
er også mellomvert for skogflått (Ixodes ricinus). 
En stadig økende andel av flåtten er bærere av 
alvorlige bakterie- og virussykdommer hos 
mennesket og husdyr, bl.a borreliose, skogflått-
encefalitt (en type hjernebetennelse), louping ill, 
anaplasmose (sjodogg hos sau), tularemi 
(harepest) og blodpiss. 
 
-ELL- (-ella, -ellum, -ellus): Affiks som betyr 
liten. 
 
ELLIPSE: Ellipse, en lukket, plan geometrisk 
figur som ligner en flattrykt sirkel, der summen av 
avstandene fra punktene i kurven til to andre 
punkter (brennpunkter), er konstant (møtes 
brennpunktene går ellipsen over til å bli en 
sirkel). Linjen som går gjennom begge brenn-
punktene, kalles storaksen. Planeter beveger seg 
i ellipse-formete baner rund sin sol som er 
plassert i et av brennpunktene. Ellipsen utgjør én 
av de fire kjeglesnittene, de andre er hyperbel, 
parabol og sirkel. Se: Hyperbola, Parabola og 
Circle. 
 
ELLIPTICUS: Elliptisk, oval. Elliptical, avlang 
(oblong) med avrundete ender; oval i form. 
 
ELM: Alm (Almus glabra), løvtre i almefamilien 
(Ulmaceae) som kan bli opptil 40 m høy. Alm er 
utbredt i Norge i sørvendte varme lier opp til 
Nordland. Underarten bergalm (Ulmus g. 
montana) kan bli 15 m høy og er mer nordlig. 
Almebark ble i nødsår malt opp og brukt til 
barkebrød. Norges høyeste alm vokser på 
kirkegården i Risør og er noe over 35 m høy, 
alderen anslås til 200 år. 
 
EL NIÑO: El Niño, «guttebarnet» (på spansk), 
orkanenes mor, katastrofevær over store deler av 
jorden, men som er en normal svingning i 
værsystemet over Stillehavet. Opprinnelig en 
varmtvannsstrøm som periodevis strømmer langs 
kysten av Equador og Peru der den ødelegger 
det lokale fisket. Senere har «guttebarnet» blitt 
knyttet til oppvarmingen av hele det tropiske, 
østlige Stillehavet med globale, tropiske og 
subtropiske fluktuasjoner i lufttrykkmønsteret (det 
koblede atmosfære-hav forholdet med en tids-
skala på fra 5 - 7 år, kalt Southern Oscillation). 
Det viser seg at med ujevne mellomrom snur 

vindene og havstrømmene i Stillehavet, og 
gjennomgående, som nevnt, hvert femte til 
sjuende år, noe som medfører at det normale 
værbildet snus på hodet. Det gir tørke i Asias 
regnskoger, enorm nedbør langs Amerikas 
vestkyst, orkaner og katastrofevær som for-
planter seg over halve kloden. El Niño ble først 
registrert som et eget fenomen omkring 1970, 
men fenomenet kan spores i observasjoner over 
100 år gamle.  Det normale været utenfor den 
amerikanske vestkysten er at det strømmer kaldt 
vann opp fra dypet da sterke passatvinder blåser 
mot vest og trekker eller skyver overflatevannet 
med (på vestsiden av Stillehavet er overflaten en 
halv meter høyere enn på østsiden). Dette fører 
til at kaldt vann fra dyphavet veller opp langs 
vestkysten av Latin-Amerika, kombinert med den 
kalde Humboldt strømmen fra Sør-ishavet. Det 
kalde vannet fra dypet bringer med seg 
næringsstoffer slik at plankton trives noe som gir 
grunnlag for rike fiskeforekomster. Når vannet blir 
varmt forsvinner næringen og dermed fisken. 
Etter de varme strømmene følger ofte en periode 
med ekstra kaldt vann, altså den omvendte effekt 
som har fått navnet El Niña, jentebarnet. På sin 
ferd varmes vannet opp, og varmer opp luften. 
Der havet er varmt fordamper mye vann, som 
stiger til værs og danner regnværsskyer.  Ved 
Asias og Australias kyster oppstår skyer og regn, 
noe som gir monsunregnet i Sørøst-Asia. Under 
El Niño ebber passatvindene ut. Det varme 
vannet blåses ikke vekk fra Sør-Amerika, 
havvannet stiger i den østlige delen av 
Stillehavet, luften over vannet varmes opp, tar 
opp mye vanndamp og skyene blåser inn over 
land. Her møter de Andesfjellene som tvinger 
dem til værs og en får kraftige stormer og regn 
som kan gi oversvømmelser og jordskred som 
resultat. På den andre siden av havet er 
konsekvensene også store, høstregnet uteblir og 
det oppstår tørke i Australia og Sør-Øst Asia da 
varmt stillehavsvann slutter å presse seg mot 
kystene. Utløperne fra El Niño kan nå helt inn til 
områdene rundt det Indiske hav og gi tørke. Og 
fordi den totale situasjonen i Stillehavet forandrer 
seg, stiger temperaturen i det nordlige Stille-
havet. Vintrene blir milde. Oppvarmingen av 
Stillehavets overflate medvirker til at orkaner kan 
utvikle seg. De oppstår gjerne når vann-
temperaturen stiger til over 27oC. Når passat-
vindene svekkes, svekkes vindene over 

https://no.wikipedia.org/wiki/Skogfl%C3%A5tt
https://no.wikipedia.org/wiki/Borreliose
https://no.wikipedia.org/wiki/Skogfl%C3%A5ttencefalitt
https://no.wikipedia.org/wiki/Skogfl%C3%A5ttencefalitt
https://no.wikipedia.org/wiki/Louping_ill
https://no.wikipedia.org/wiki/Anaplasmose
https://no.wikipedia.org/wiki/Tularemi
https://no.wikipedia.org/wiki/Harepest
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Atlanterhavet; Nord-Europa er den eneste 
regionen som ikke rammes direkte.  
 
ELOCUTION: Talekunst, veltalenhet (eloqu-
ence), fremføring, språkbehandling, kunsten å 
uttrykke seg klart, spesielt gjennom distinkt 
artikulasjon og uttale; (2) Særegen snakkestil, 
spesielt i offentligheten.  
 
ELONGATE: (1) Forlenge, tøye, gjøre noe lengre 
(elongated), spesielt uvanlig lang i forhold til 
bredden; (2) Innen biologi, vokse lengre. 
 
ELONGATION: (1) Ekstensjon, utvidelse; (2) 
Innen kjemi, generelt, forlengelse av ethvert 
kjede-lignende molekyl gjennom suksessiv tillegg 
(addering) av individuelle enheter; spesielt, 
dannelse av et protein gjennom suksessive 
tillegg av individuelle aminosyrer; (3) Innen 
fysikk, utstrekningen av et objekt under stress, 
spesielt uttrykt som prosent av den originale 
lengden; (4) Innen astronomi, vinkelavstanden 
mellom en planet og solen, en satellitt eller en 
annen planet som observert fra et tredje him-
mellegeme, og da vanligvis fra jorden (en 
observatør).  
 
ELONGATION FACTOR (TU) (EFTU, Transfer 
factor): Innen genetikk, sett av proteiner som 
danner et kompleks med ribosomene og som er 
involvert i forlengelsen av polypeptid kjedene, 
dvs. er involvert i og raskere kunne bringe 
aminoacyl-tRNA komplekset til ribosomene slik at 
aminosyren kan bli plassert på det rette sted i 
den voksende polypeptid kjeden. Faktoren sikrer 
en 99,99 % korrekt translasjon ved den hastig-
heten som skapes. Når oversettelsen (trans-
lasjonen) er ferdig, adskilles proteinet fra 
ribosomet. Se: Aminoacyl-tRNA. 
 
ELTONIAN PYRAMID: Se: Ecological pyramid. 
 
ELUCIDATE: Tydeliggjøre, klargjøre, utrede, 
spesielt gjennom forklaring eller analyse; opp-
lyse. 
 
ELUTION: (1) Elusjon, innen analytisk og 
organisk kjemi, prosessen å fjerne et adsorbert 
materiale fra et stoff som adsorberer (adsorbent) 
ved hjelp av et løsemiddel (solvent); (2) Pro-
sessen å ekstrahere (disassosiere) en adsorbert 

substans ved bruk av et passende løsemiddel 
eller buffer spesielt innen kromatografi.  
 
ELUTRIATION: Slemming, en prosess for å 
adskille partikler i et sediment eller organismer 
som lever i sand, ved å benytte deres størrelse, 
form eller tetthet i en strøm av luft eller væske, 
oftest motsatt sedimentasjonsretningen.  
 
ELUVIAL LAYER: Den øvre utvaskede del av et 
jordprofil (eluvium), oppstått in situ gjennom 
forvitringer, gravitasjon og akkumuleringer. 
Alluvium, er til kontrast, løs jord eller sedimenter 
som har gjennomgått erosjon, omformet av vann 
og avsatt på nytt (redeposited) i ikke-marine 
områder.  
 
ELUVIATION: Avrenning, transport, forflytning av 
suspenderte eller oppløste stoffer i jorden ved 
hjelp av vannpåvirkning når nedbøren overskrider 
fordampningen. En avrenning kan være mekan-
isk eller kjemisk; den mekaniske avrenning dreier 
seg om finkornet materiale som fjernes mekanisk 
i suspensjon fra de øvre jordlag og fraktes bort 
gjennom grunnvannet, ved kjemisk avrenning 
vaskes materiale bort fra overflatelagene i 
løsning. Avrenning av substanser i løsning kalles 
vanligvis utvasking (Se: Leaching). 
 
ELUTE: Det å adskille en substans fra en annen 
ved hjelp av et løsemiddel; rense, vaske.  
 
ELVER: Glassål, elver, et juvenilt stadium i ålens 
livssyklus. 
 
ELYTRON (pl. Elytra): Elytron, sklerotisert 
dekkskjold, f.eks. forvingene hos billene som 
dekker bakvingene, eller skallene på ryggsiden 
hos enkelte flerbørstemark. 
 
EM: Se: Electron microscopy. 
 
EM.: Se: Emend. 
 
EM-: Se: En-. 
 
EMACIATE: Utmagret, radmager, uttæret, sterkt 
avmagret, det å være unormalt avmagret. 
 
EMARGINATE: Det å ha hakk, innsnitt eller 
innskjæringer i kanten. 
  



 

506 

EMASCULATION (Geld, Gelding): (1) Avkreft-
ing, svekkelse, tap i styrke, energi og livskraft 
(weaken); (2) Innen botanikk, å fjerne 
støvbærerne (androecium) ved kryssbefrukt-ning; 
(3) Kastrering, gjelding, fjerning av de hannlige 
reproduksjonsorganene eller inhibering av 
testikkelfunksjonen (Se: Geld, Gelding og Spay). 
 
EMBDEN-MEYERHOF(-PARNAS) PATHWAY 
(E-M-P, EMP pathway, Glycolysis): EMP 
pathway (oppdaget av G. Embden, O. Meyerhof 
og J.K. Parnas), en form for glykolyse; ned-
brytning av monosakkaridet glukose (med 6 
karbon atomer) til pyrovat molekyler (pyruvic acid 
(CH3COCOO- + H+ med 3 karbonatomer) gjen-
nom en metabolsk reaksjonsrekke som samtidig 
gir et nettoutbytte av energilagringsmolekylet 
ATP (adenosine-triphosphate) og det reduserte 
NADH (nicotineamid adenine dinucleotide). ATP 
kan benyttes direkte til energi, mens NADH må 
gjennom en elektrontransportkjede der det 
omdannes til ATP. Glykolysen som finner sted i 
cytoplasmaet (cytosol) hos dyr (og kloroplasten 
hos planter), omfatter ti enzymkatalyserte 
reaksjoner med ni ulike mellomprodukter. 
Glukoneogenese er den motsatte metabolske 
reaksjonsrekken der pyrovat omformes til bl.a. 
karbohydrater (glukose). Pyrovat molekylene 
produsert via glykolysen, kan gi ytterligere energi 
på to måter: Under aerobe forhold omsettes 
pyrovat til karbondioksid (CO2) og acetyl-CoA 
som kan inngå i Krebs’ syklus (sitronsyresyklus, 
kalt så da citric acid er en av mellomformene som 
dannes i reaksjonskjeden) som foregår i mito-
kondriene. Krebs syklus representerer den 
virkelige kraftstasjonen i frembringelse av kjemisk 
energi i cellene, og produserer ca. 34 ATP 
molekyler per glukose molekyl. Hvis oksygen er 
mangelvare, vil pyrovat brytes ned anaerobisk 
ved gjæring (fermentering) til acetaldehyd 
katalysert av pyrovat dekarboksylase og videre til 
etanol katalysert av alkohol dehydrogenase, men 
pyrovat kan også reduseres til melkesyre (laktat, 
lactic acid; har liten betydning i planter).  Hos dyr 
gir ett mol glykose, to mol melkesyre og netto 
utbyttet er to mol av ATP. Glykolysen som 
foregår hos alle organismer, prokaryoter som 
eukaryoter, er reversibel og en viktig kilde til 
energi og da spesielt ved plutselig, hardt arbeid 
som lett gir oksygenmangel. Se: ATP, NAD og 
Krebs cycle. 
 

EMBEDDING: Innen museologi, innleiring, 
organismer og vev som innleires i et medium 
som kan være voks, plastikk eller en rekke andre 
innleiringsmidler, for bevaring eller mikroskopiske 
undersøkelser. Innleiringsmidlet gir mekanisk 
støtte til preparatet ved siden å ha klarnings-
funksjoner. 
 
EMBER: Glo, glød, glødende kull, forløperen til 
eller resultatet av en brann. Slike glør kan være 
meget varme, like varme som ilden som skapte 
dem.  
 
EMBOLISM: Emboli, forstoppelse i en blodåre, 
blodpropp (embolus). 
 
EMBOLY: Dannelsen av en gastrula gjennom en 
invaginasjonsprosess. Se: Gastrula. 
 
EMBOWEL: Sløye, skjære, skjære opp; ta ut 
innvollene. 
 
EMBRYO: (1) Innen zoologi, embryo, betegn-
else på et «foster» (Se: Fetus) i et meget tidlig 
stadium under et dyrs utvikling (i svangerskap); 
så snart en zygote har begynt å dele seg kalles 
den et embryo (Se: Zygote). Embryo refererer 
derfor til de første utviklingsstadiene av et 
befruktet egg (eller partenogenetisk aktivert egg) 
fra da det begynte å dele seg i reproduk-
sjonsorganene hos moren (eller i egget) og inntil 
fosteret utvikles, hos mennesket ca. niende 
svangerskapsuke. Embryoet består av tre lag 
(kimblad): Ytterst ektodermen som (hos 
mennesket) utvikles til hud, hår, negler, øyne og 
nervesystem, i midten mesodermen som utvikles 
til muskulatur, skjelett og kretsløpssystemene, og 
innerst, endodermen som danner fordøyelses-
kanalen, lever, lunger, blæren og skjoldbrusk-
kjertelen. Hos dyr finnes embryoet enten 
beskyttet inni et egg (næret av plommen) eller 
som hos pattedyr, i morens uterus eller 
livmorslimhinnen (Se: Uterus). Fosteranlegget 
hos mennesket benevnes embryo i perioden fra 
egget har festet seg i livmorslimhinnen til 
utgangen av åttende svangerskapsuke. Fra da av 
til fødselen, benevnes det nye individetet, foster. 
Bortsett fra hos pungdyrene og kloakkdyrene, får 
embryoet hos pattedyr, næring gjennom mor-
kaken (Se: Placenta). Hos fugl er embryoet 
omgitt av egg-membraner; enkelte embryo kan 
hos enkelte fuglearter gi lyd fra seg eller til og 

http://sml.snl.no/kim
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med ta lærdom før klekking; (2) Innen botanikk, 
embryo, kime eller spire; hos frøplanter oppstår 
embryoet etter foreningen av en hunnlig og 
hannlig gamet i frøet eller frukten. Embryoet kan 
utgjøre kun noen få celler eller bestå av en rot 
eller et skudd, og være utstyrt med ett eller to 
frøblad. Generelt kalles studiet av opphavet, 
utviklingen og evolusjonen til embryoer, embryo-
genese (embryogeni). Se: Embryogenesis og 
Fetus.  
 
EMBRYOGENESIS (Embryogeny): (1) Embryo-
genese, embryogeni, dannelsen og utviklingen av 
et embryo fra det befruktede egget (zygoten) til 
den ferdige fosterutviklingen ved utgangen av 
åttende svangerskapsuke hos mennesket, eller til 
fødselen (eller klekkingen) (Se: Embryo); (2) 
Fosterdannelse, fosterutvikling.  
 
EMBRYOID: Embryoid, embryo-lignende eller 
foster-lignende organismer. 
 
EMBRYOLOGY: Embryologi, fosterlære, det 
vitenskapelige studiet av embryoer, deres 
utvikling fra befruktningen av egget til den ferdige 
forsterutviklingen, eller til fødselen (eller klek-
kingen) av det nye individet. Se: Embryo, 
Ontogeny og Progenesis. 
  
EMBRYONATED (EGG): Embryonert, generelt 
benyttet med referanse til egg, eller, innen 
botanikk, frø.  Embryonert egg er et egg som 
inneholder et levende embryo under utvikling. 
Termen som også er benyttet for diverse klasser 
av ubefruktede egg og innen en rekke fag-
disipliner, mangler én eller flere universelle 
definisjoner. Se: Trophic egg. 
 
EMBRYONIC: Embryonisk, av eller med refer-
anse til et embryo. Se: Embryo og Postembry-
onic. 
  
EMBRYONIC DEVELOPMENT: Embryonisk ut-
vikling, prosessene som omfatter dannelsen og 
utviklingen av vevenes form og funksjon hos 
flercellede organismer (Se: Histogenesis og 
Morphogenesis). I løpet av den embryonale utvik-
lingen av befruktede eggceller (zygoter), inn-
skrenkes antall fremtidige utviklingsretninger og 
med få eller ingen intermediære stadier. Omform-
ingsprosessen medfører altså at cellene som 
dannes fra zygoten (gjennom mitose), utvikles i 

forskjellige retninger selv om de har identiske 
genomer. Programmeringen for denne 
utviklingen, starter under oogenesen og i de 
tidligste stadier av embryocellene (Se: Oo-
genesis). De forskjellige utviklingsretningene (kalt 
kreoder, creode) er et resultat av alle gen-
reaksjonssystemene som er gjensidig avstemte 
via diverse kontrollsystemer. Prosessene som 
styrer et multipotent egg til å utvikle seg til en 
kompleks organisme, er, forståelig nok, meget 
komplekse. Ikke minst da uttrykningen av det 
genetiske programmet også baserer seg på ytre 
miljøfaktorer (epigenetiske faktorer). Den em-
bryonale utvikling omfatter flere stadier: (a) 
Befruktning (fertilization), i dette stadiet er 
spesielt to prosesser viktige hos seksuelt 
reproduserende dyr, sammensmeltningen av den 
haploide eggcelle med en spermie og dermed 
aktivering av egget slik at celledelingene kan 
starte, (b) cellekløving (cleavage), i dette stadiet 
deler eggcellen seg fortløpende i mindre og 
mindre celler (mitotiske delinger) under dannelse 
av en morula (solid ball av celler (celleklump) 
som er forløperen til blastulaen). Under denne 
prosessen følger eggcellen til hver art et gitt 
kløvningsmønster, i det minste under de tre eller 
fire første kløvningene (hos enkelte arter også 
mye lengre), (c) blastulasjon (blastulation), i dette 
stadiet vandrer de nyformede cellene til periferien 
av celleklumpen som i det enkleste tilfelle, 
danner et hulrom fylt med væske (blastocoel) 
omgitt av ett cellelag (blastoderm), det såkalte 
hulkule stadiet, blastulaen (blastula). Dette 
stadiet definerer slutten på kløvingsperioden der 
mengden plommemateriale bestemmer blast-
ulaens symmetri. Hos fugleegg som er meget 
plommerike, kan blastulaen være redusert til bare 
en flat plate av celler, en såkalt blastoderm som 
vandrer til den øvre polen i plommemassen. 
Celledelingene kan være radiale som er vanlig 
hos deuterostome dyr eller spiraldelt som vi 
finner hos mange protostome dyr (Se: Deutero-
stome og Protostome). I førstnevnte tilfelle ligger 
cellene rett over hverandre etter delingen, mens i 
det andre tilfelle blir blastulaen kun en 
uregelmessig celleklump. Celleutviklingen 
avgjøres også tidligere hos deuterostomene enn 
hos protostomene der cellene forblir udifferen-
sierte i lengre tid, (d) gastrulasjon (gastrulation), 
et stadium som finner sted umiddelbart etter 
dannelsen av en blastula. I løpet av denne korte 
og kritiske fase under utviklingen, skjer det en 
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innbuktning i den ene enden av blastulaen slik at 
det egentlige embryoet dannes. Gastrulaen er 
typisk sett et dobbeltvegget beger med et hulrom, 
urtarmen (archenteron), omgitt av to enkle 
cellelag, der det ytre kalles ektoderm (ectoderm), 
det indre endoderm (endoderm). I begerets rand 
går de to primære kimbladene over i hverandre 
og danner urmunnleppen som omgir urmunnen 
(blastoporus). Dette skjer hos protostomene, 
mens hos deuterostomene blir den første 
åpningen til anus, mens munnen dannes i den 
andre enden (Se: Anus). Under den videre 
embryonalutviklingen dannes en mesoderm hos 
de fleste protostome dyr og hos alle 
deuterostome dyr; mesodermen som avspaltes 
fra urtarmen, gir opphav til de fleste indre organer 
(Se: Mesoderm). Hos huldyrene (Coelenterata) 
og de lavere dyreformer er endo- og ektodermen 
adskilt med et ikke-cellulært, gelatinøst lag, en 
såkalt mesogloea som fungerer som et 
hydrostatisk skjelett. Ektodermen utgjør det ytre 
laget som gir opphav til huden og nervesystemet, 
endodermen gir opphav til tarmsystemet med 
tilhørende strukturer og organer, mens 
mesodermen gir opphav til bl.a. musklene og 
skjelettet. Innen de forskjellige gruppene av 
organismer, kan foldingen variere og bringe 
forskjellige lag sammen, men alltid i en nøyaktig 
og korrekt posisjon i forhold til hverandre. 
Dannelsen av et ytre, indre og et mellomlag er 
imidlertid felles for alle høyere dyrearter, over 
huldyrenes rekke. Det er etter gastruleringen at 
den spesielle celledifferensieringen starter og der 
den videre utviklingen er strengt organisert via 
cellenes genomiske aktiviteter, og (e) organ-
dannelse, perioden som starter kort tid etter 
gastrulasjonen da embryoets fundamentale form 
og mønster etableres, og organer dannes lik dem 
hos det voksne dyr. Hos enkelte dyr utvikles 
embryo først til en larve som trenger spesielle 
organer som senere gjennomløper radikale 
endringer (metomorfoser) ved overgangen til det 
voksne stadiet. Det medfører at det er meget 
vanskelig til umulig å generalisere den embryo-
nale utvikling til å gjelde for alle dyrearter. Se: 
Cytodifferentiation, Epigenetic factor og Genetic 
regulation. 
 
EMBRYONIC DIFFERENTIATION: Embryonisk 
differensiering, differensiering av celler under 
embryogenesen som leder til de forskjellige 
cellene, vevene, organene og til slutt bestemmer 

organismens identitet. Se: Embryonic develop-
ment. 
 
EMBRYONIC FATE MAP: Kartlegging av 
utviklingsretningene til de forskjellige cellene i 
primordium, noe som skjer ved å merke utvalgte 
celler for så å følge vandringen til disse i løpet av 
den ontogenetiske utvikling. På den måten kan 
det embryonale opphavet til de forskjellige 
vevene i den voksne organismen, kartlegges. Se: 
Primordium. 
 
EMBRYONIC INDUCTION: Embryonisk induk-
sjon, interaksjonen mellom forskjellige vev eller 
grupper av celler, der en gruppe av celler 
påvirker (induserer) utviklingsretningen til en 
annen gruppe celler i et responderende vev. Slik 
induksjon bestemmer utviklingsretningen til for-
skjellige vev og organer i de fleste dyreembryoer, 
som f.eks. hjertet og øyelinsene.  
 
EMBRYONIC LETHAL: Se: Lethal factor. 
 
EMBRYONIC STEM CELLS: Embryoniske stam-
celler, opprinnelige celler som kontinuerlig 
fortsetter å dele seg (replikere) til tilsvarende 
celler (dvs. uten differensiering) og dermed repre-
senterer en kilde til udifferensierte celler som 
senere har potensialet til spesialiserte oppgaver.  
 
EMBRYONIC TISSUE: Embryonisk vev, udif-
ferensiert vev med potensiale til å utvikle seg til 
ethvert spesialisert vev. Se: Embryonic stem 
cells. 
 
EMBRYOPHYTE: Embryofytt, landplante, planter 
som gir beskyttelse og næring til et voksende 
embryo; omfatter alle grønne fotosyntetiserende 
organismer som begynner utviklingen som en 
umoden sporofytt omgitt av en flercellet struktur 
(Se: Archegonium). Embryofytter forekommer 
hos moser, karsporeplanter og frøplanter.  
 
EMBRYO SAC: Embryosekk, celle dannet inne i 
nucellus i frøemnet; struktur hos dekkfrøete 
planter (angiospermer) som består av 8 haploide 
celler (én eggcelle, to synergiceller, tre anti-
podeceller og to sentralkjerner) dannet etter flere 
kjernedelinger gjennom reduksjonsdeling av en 
morcelle (megaspore). Embryosekken vokser til å 
fylle det meste av nucellus. Denne haploide 
generasjonen er det hunnlige gametofytt-stadiet i 
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en plantes livssyklus. Disse cellene smelter 
tilslutt sammen til en diploid kjerne.  
 
EMBRYOTROPHY: Embryotrofi, ernæringspro-
sessene hos et pattedyregg før det implanteres i 
uterus og blir avhengig av blodtilførselen via 
morens placenta (morkake). Det omfatter sekre-
sjoner fra uteruskjertler, degenererte uterus-
veggceller og substanser i morens blod. 
 
EMEND (Em., Emendatio, Emendatus, Emen-
ded, Mut. char., Mutatis characteribus): Rette, 
rette på, befri fra en defekt, mangel; korrigere og 
forbedre spesielt en tekst gjennom kritisk lesning. 
Se: Emendation.  
  
EMENDATION: (1) Redigereing, korrigering, ret-
ting, emendasjon, beriktelse; (2) Innen takso-
nomisk nomenklatur, navneforbedring, redi-
gering, bevisst forandring i den opprinnelige 
stavemåten av et dyrenavn; enhver påviselig 
ønsket forandring i original stavemåte som ikke 
er en påbudt eller obligatorisk forandring (Se: 
Original spelling). Begrunnet tekstrettelse 
(justified emendation) refererer til en rettelse i 
henhold til Koden av en ukorrekt, original 
stavemåte i et navn og som får sitt forfatterskap 
og dato etter den originale stavemåten. Ube-
grunnet tekstrettelse (unjustified emendation) 
refererer til enhver annen årsak for korrigering og 
som derfor må betraktes som et nytt navn med 
eget forfatterskap og dato (Se: Authority og 
Date). Slike navn får deres egen status i 
nomenklaturen og forfatterskap og dato etter når 
de blir publisert (emend følger forfatteren 
(authority) og står foran navnet på den som 
utførte forandringen). Se: Amend, Circum-
scription, Emend, Emended diagnosis og Code. 
 
EMENDATUS: Se: emend og Emendation. 
 
EMENDED DIAGNOSIS: (1) Korrigert diagnose; 
(2) Innen nomenklatur, forandring i virkeområdet 
eller friheten til å benytte et navn og som omfatter 
en forandring i taksonets diagnose (Se: 
Diagnosis). Korrigert diagnose benyttes ved 
redefinering av et takson og tilsvarer ikke en 
tekstrettelse (Se: Emendation).  
 
EMERGENCE (Emersion): (1) Tilsynekomst, 
emergens, handlingen eller et tilfelle av å bli 
eksponert eller sett (etter å ha vært skjult); (2) 

Innen zoologi, klekkingen av et insekt eller annet 
virvelløst dyr fra et egg, kokong eller puppe; (3) 
Innen botanikk, overfladiske utvekster fra en 
stamme eller et blad og som består av både 
epidermalt og subepidermalt vev lik tornene på 
en  tistel; (4) Dukke opp, komme fram, gradvis 
oppadstigende bevegelse, f.eks. bli synlig lik en 
plantespire som trenger opp gjennom jordover-
flaten eller et himmellegeme som dukker fram 
etter en formørkning; (5) Prosessen å bli født, 
viktig eller betydningsfull. 
 
EMERGENCY: (1) Krisesituasjon, uforutsett 
situasjon der umiddelbar handling er nødvendig; 
(2) Presserende behov for assistanse eller 
unnsetning; person med behov for umiddelbar 
medisinsk hjelp; (3) Emergency exit, nødutgang; 
emergency room, legevakt. 
 
EMERGENT: (1) Nødsituasjon, som oppstår eller 
skjer uventet; haster, som krever umiddelbar 
handling (urgent); (2) Utfall, resultat som skjer 
som en konsekvens (resultant); (3) Nyfødt, som 
kommer til syne eller til verden; det å bli 
fremtredende; (4) Oppdukkende, som oppstår 
plutselig; (5) Som står opp fra omgivelsene, det 
omgivende medium; (6) Innen botanikk, akvatisk 
plante som har mesteparten av sine blader og 
blomster over vannoverflaten, eller en plante som 
er høyere enn den omgivende vegetasjonen, 
spesielt et tre som rager over trekronene til de 
omgivende trærne (Se: Submergent). 
 
EMERGENT EVOLUTION: Begynnende evolu-
sjon, tilsynekomst av helt nye eller uventede 
karakterer eller karaktertrekk gjennom rearrang-
ering av de eksisterende mulighetene. En 
evolusjonær hypotese om at nye egenskaper kan 
oppstå på visse punkt i utviklingen ut fra en 
uforutsatt rearrangering av allerede eksisterende 
enheter, som f.eks. menneskets bevissthet. 
 
EMERITUS: Emeritus, vitenskapsmann som har 
trukket seg tilbake, eventuelt pensjonert seg, 
men er vanligvis fortsatt i faglig aktivitet. Emerita, 
en tilsvarende kvinne. 
 
EMERSED: På vannoverflaten, som flytende 
planter eller plantedeler.  Se: Emergent, Immer-
sed og Submersed. 
 
EMERSION: Se: Emergence.  
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EMERSION ZONE: (1) Den øvre delen av den 
eulitorale sone i en innsjø som befinner seg over 
vannoverflaten den største del av året; (2) Den 
delen av en sjøstrand som er oversvømt kun 
under ekstremt høyvann.  
 
EMESIS: Brekning, oppkast. Emetic, brekkmid-
del. 
 
EMETOPHOBIA: (1) Emetofobia, irrasjonell frykt 
for å kaste opp; frykt for å kaste opp foran et 
publikum; (2) Emetofobia, frykt for å se at det 
kastes opp, eller å se et oppkast.  
 
EMIGRATION: Emigrasjon, utvandring, dra eller 
reise til utlandet; bevegelse av en organisme, 
populasjon eller art ut av et gitt område for å slå 
seg permanent ned i et nytt område. Se: 
Immigration. 
 
EMINENCE: Forhøyning, høyde; fremspring på 
en overflate.  
 
EMIOCYTOSIS (Exocytosis, Reverse pino-
cytosis): Emiocytose, frigivelse av cellulære 
stoffer, sekretoriske granuler eller dråper fra 
celler gjennom reversert pinocytose, dvs. der 
membranen rundt granulene eller dråpene 
fusjonerer med cellemembranen som sprekker 
og slipper ut sekresjonene. Se: Exocytosis. 
 
EMMET: En maur. 
 
EMISSION: (1) Innen biologi, utflod, ufrivillig 
sæduttømmelse; (2) Emisjon, utsendelse, av-
givelse, utstråling, mengden av en forurensning 
som avgis per tidsenhet. Det er utarbeidet 
standarder for utslipp av forurensning, det være 
seg materie, lyd eller elektromagnetisk stråling 
som f.eks. ioniserende stråling, og som ikke må 
overskride en viss mengde, intensitet eller 
konsentrasjon i løpet av en gitt tid. 
Emisjonsspekteret er det stålingsspekteret som 
kommer direkte fra strålingskilden i motsetning til 
absorpsjonsspekteret der strålingen har passert 
gjennom et eller annet absorberende medium.  
 
EMIT: (1) Avgi, sende ut, kaste ut (eject); (2) 
Utstøte, lage lyd; (3) Gi uttrykk for, kunngjøre 
med autoritet; (4) Utstede, sette i sirkulasjon 
(valuta); (5) Innen fysikk, utsendelse av energi 
eller materie fra en fast eller flytende overflate; 

frigjøring av elektromagnetisk stråling fra et 
eksitert atom, molekyl eller andre stoffer.  
 
EMMENOPHYTE (Emmophyte): Emmenofytt, 
akvatisk plante uten flytende plantedeler.  
 
EMOTION: Følelse, følsomhet, kjensler, sinns-
bevegelse, affekt; termen er brukt i en rekke 
betydninger knyttet til mennesket. Men er 
vanligvis ikke benyttet på dyr selv om følelser 
som engstelse, frykt, omsorg, seksuell opp-
hisselse eller sinne også synes å forekomme hos 
høyerestående dyr slik en kan tolke det ut fra 
dyrenes kroppsholdning, lyder og «ansiktuttrykk». 
 
EMPERIPOLESIS: Emperipolese, tilstedevær-
elsen av en intakt celle i cytoplasmaet til en 
annen celle. Ved emperipolese til forskjell fra 
fagocytose der den absorberte eller spiste cellen 
ødelegges av makrofagens lysosomale enzymer, 
vedblir den oppslukte cellen å leve inni den andre 
cellen, og kan til og med forlate cellen uten å 
forårsake funksjonelle eller strukturelle skader i 
denne cellen. Se: Peripolesis. 
 
EMPHASIS: Ettertrykk, vekt, av spesiell viktighet 
eller verdi; tyngden gitt enkelte ord eller utsagn i 
tale for å påpeke noe spesielt viktig.  
 
EMPHASIZE: Betone, legge vekt på, fremheve, 
poengtere; understreke noe av stor viktighet i 
ord, tale eller skrift.  
 
EMPIRICAL: Erfaringsmessig, empirisk, resul-
tater, argumenter eller forhold (statements) hvis 
sannsynlighet (reliability) er basert på direkte 
eksperimenter, observasjoner eller erfaringer 
istedenfor teori eller forutinntatte meninger. Med 
andre ord, den empiriske antagelse eller den 
empiriske formel, er basert på praktisk erfaring 
mer enn logiske (matematiske) konklusjoner eller 
teori. 
 
EMP PATHWAY: Se: Embden-Meyerhof(-Parn-
as) pathway. 
 
EMULSIFICATION: (1) Emulsifering, dannelse 
av en emulsjon (Se: Emulsion), en løsning av 
dråper av en væske i en annen væske den ikke 
er blandbar med, f.eks. olje i vann. Substanser 
som stabiliserer emulsjoner (f.eks. olje i majones) 
kalles emulsifiserende agenser (emulsifier; Se: 
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Suspension). Eggeplomme er en naturlig fore-
kommende emulsifiserende agens; (2) Dannelse 
av en suspensjon av bakterier i vann eller f.eks. 
en saltløsning; (3) Prosessen i tynntarmen der 
galle fra leveren medvirker til å bryte ned større 
fettmolekyler til mikroskopisk små partikler (< 0,5 
µ diameter). Det gir en større overflate som 
fordøyelsesenzymet lipase fra bukspyttkjertelen 
kan virke på for videre nedbrytning av fett til 
fettsyrer og glyserol. 
 
EMULSION: Emulsjon, kolloid der mindre parti-
kler av en væske er spredt i en annen væske. 
Vanligvis omfatter emulsjoner spredningen av 
vann i olje (eller omvendt), stabilisert ved hjelp av 
et emulgeringsmiddel (emulgator). Se: Detergent 
og Emulsification. 
 
EN- (Em-): Prefiks som betyr i, inn i. 
 
ENAMEL: Enamel, emalje, emaljere, krystaller av 
et kalsiumfosfatkarbonatsalt som inneholder 2 - 4 
% organisk stoff og som dannes fra munnens 
epitel og som blir til det harde ytre laget på virvel-
dyrenes tenner. Enamel coating, emaljebelegg 
 
ENANTHEM: Utslett på en mukøs membran. 
 
ENANTIOBIOSIS: Se: Antagonism. 
 
ENANTIOMORPHIC: Enantiomorfisk, speilvendt; 
relasjonen mellom et venstre og et høyre legeme 
som kun samsvarer med hverandre gjennom et 
speilplan. 
 
ENATION: Liten utvekst på en plantestilk eller et 
blad. 
 
ENAULOPHILOUS: Det å leve og trives i 
sanddyner. 
 
ENCAGE: Sette i bur, innesperre. 
 
ENCASEMENT THEORY (Preformation theo-
ry): Teorien at et individ finnes ferdig formet i 
spermien (animalculism) eller egget (ovism) som 
en såkalt «homunculus» og vil kun folde seg ut 
etter befruktningen og i den videre utvikling. 
 
ENCEPHALITIS: Hjernebetennelse, inflamma-
sjon i hjernen, omfatter hjernehinnebetennelse 
(encephalomeningitis), betennelse i ryggmargen 

(encephalomyelitis) eller betennelse i begge 
deler (meningoencephalomyelitis). Årsakene er 
mange og varierte, men kan også skyldes 
infeksiøse agenser som virus. 
 
ENCEPHALON: Hjernen. 
 
ENCRUSTED COLONY: En koloni der de fleste 
individene er festet til substratet. 
 
ENCYST: Encystere, det å danne en cyste 
(blære), bli omgitt av en cyste. Organismen selv 
danner en cyste; en eventuell «kapsel» rundt en 
cyste eller parasitt, produseres av verten. Se: 
Capsule og Encystment. 
 
ENCYSTMENT: Encystering, dannelsen av en 
cyste, en tykk membran rundt en organisme, 
vanligvis som beskyttelse mot tørke eller andre 
ufordelaktige omgivelser under et eller annet 
utviklingsmessig hvilestadium. Se: Encyst og 
Excystment. 
 
ENDANGER: (1) Utsette for fare, eksponere eller 
bringe i fare, livsfare (impiril, piril); (2) True med 
utryddelse. 
 
ENDANGERED (EN, Endangered species): I 
fare for utryddelse, truet, truet art; dyre- eller 
planteart (endangered species) som er kraftig 
redusert og står i fare for utryddelse i hele eller i 
deler av utbredelsesområdet fordi habitatets 
kvalitet eller omfang er redusert, men som ikke er 
i kritisk fare (Se: Critically endangered). I henhold 
til IUCN (International Union for Concervation of 
Nature) og den Røde databokens (Red Data 
Book) kategorier, viser termen til grad av trussel 
mot artene i naturen, og benyttes som nevnt om 
arter i både faunaen og floraen. Termen refererer 
til spesifikke taksa hvis overlevelse er utenkelig 
dersom årsakene til reduksjonen får fortsette å 
virke. Den lave populasjonsstørrelsen i hele eller 
i viktige deler av artens totale utbredelses-
område, er derfor også en trussel mot deres 
reproduksjon og genetiske variabilitet, uansett 
om trusselen skyldes mennesket eller ikke. En 
liste over truede arter publiseres av IUCN og den 
norske Artsdatabanken. Se: Extinct, Indeter-
minate, Insufficient known, Lower risk, Out of 
danger, Rare, Red data book og Vulnerable. 
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ENDEMIC (Indigenous, Native, Precinctive): 
(1) Endemisk, innfødt, begrenset til et spesielt 
miljø, habitat, geografisk region, lokalitet, land 
eller folk. Endemisk viser spesielt til organismer 
eller arter som opptrer i begrensede områder der 
de forekommer naturlig og hvor de også vanligvis 
har evolusjonært sett, utviklet seg (Se: 
Endemism). Generelt benyttes termen om en 
unik art som er kontinuerlig til stede i et spesielt 
habitat eller geografisk område, f.eks. en mindre 
øy slik at arten er særlig utsatt for utryddelse. Det 
kan skilles mellom «paleoendemismer» og 
«neoende-mismer» der paleoendemismer om-
fatter arter med en tidligere vid utbredelse, men 
som nå er begrenset til et lite område (refugium), 
mens neoendemismer har oppstått der de i dag 
forekommer og aldri har forekommet andre 
steder; (2) Hyppig forekommende i en spesiell 
lokalitet eller region (eller populasjon); infeksjon 
(sykdom) som normalt forekommer i eller som 
tilhører et spesielt geografisk område. Hyp-
pigheten av infeksjonen viser normalt begrensete 
fluktuasjoner over tid i slike endemiske områder, 
dessuten er den infeksiøse sykdommens 
symptomer og skadeomfang ofte begrenset. Se: 
Autochthonous, Ecdemic, Exotic, Indigenous og 
Neoendemic. 
 
ENDEMIC CENTRE: Endemisk senter, område 
som har en spesiell lokal biota med rundt 5 - 10 
% endemiske arter. Se: Endemic. 
 
ENDEMIC TYPHUS: Se: Rickettsiae. 
 
ENDOCOMMENSAL: Endokommensal, kom-
mensal symbiont som lever inni en verts-
organisme, dvs. på vertens indre overflater. Se: 
Ectocommensal og Symbiosis. 
 
ENDOCRINE GLAND (Ductless gland): Endo-
krin kjertel, organ eller cellegruppe som produ-
serer hormoner som sekreres direkte inn i 
blodstrømmen, lymfesystemet eller annen 
sirkulasjonsvæske (og ikke i en eller annen form 
for kanal) for å regulere visse kroppsprosesser. 
Hovedkjertlene i det endokrine systemet er: 
Konglekjertelen (epifysen, pinealorganet; pineal 
gland), hypofysen (pituitary gland), bukspytt-
kjertelen (pancreas), ovariene (ovaries), tes-
tiklene (testes), skjoldbruskkjertelen (thyroid 
gland), biskjoldbruskkjertelen (parathyroid gland), 

hypothalamus og binyrene (adrenal glands). Se: 
Ectocrine, Endocrine system og Exocrine (gland). 
  
ENDOCRINOLOGY: Endokrinologi, studiet av 
strukturen og funksjonen til de endokrine 
kjertlene og de hormoner som de produserer. Se: 
Endocrine gland.  
 
ENDOCRINE SYSTEM: Det endokrine system, 
kjertlene og vevet som kommuniserer med 
hverandre og kan påvirke kroppsprosesser i 
andre deler av kroppen gjennom de hormonene 
de utskiller gjennom blodåre- og lymfesystemet 
eller andre sirkulasjonsvesker. Se: Endocrine 
gland. 
 
ENDOCYTOBIOLOGY: Endocytobiologi, studiet 
av anatomien og funksjonen til organellene eller 
andre strukturer som forekommer inni cellene.  
 
ENDOCYTOBIOSIS: Endocytobiose, intracellu-
lære symbioser der symbiontene lever inni selve 
vertscellene. Den større «partneren» kalles vert, 
den minste symbiont. Se: Symbiosis. 
 
ENDOCYTOSIS (Inchondriosis): Endocytose, 
celledrikking, prosessen der partikler (eller 
væsker) gjennomtrenger celle(plasma)mem-
branen i en eukaryotisk celle gjennom innbukt-
ning (invaginasjon) av membranen slik at det 
dannes en vakuole (Se: Vacuole) eller blære (Se: 
Vesicle) med partiklene som deretter avsnøres 
fra cellemembranen og blir til en fri vakuole i 
cytoplasmaet (cytosolet), dvs. partiklene passerer 
ikke gjennom cellemembranen (Se: Phagocytosis 
og Pinocytosis). Blærene som dannes kan være 
ytterst små (mikropinocytose). Endocytose spiller 
en viktig rolle for opptak av næringsemner. Det 
opptatte materialet kan deretter fordøyes 
gjennom fusjoner med lysosomer som inneholder 
de nødvendige fordøyelsesenzymer. Forskjellige 
prosesser kan medføre at cellene selektivt 
konsentrerer stoffer som binder seg til spesielle 
plasmamembran reseptorer. Endocytose er en 
fundamental egenskap hos eukaryotene. Se: 
Exocytosis og Heterophagy. 
 
ENDODEME: Endodeme, lokal gruppe organ-
ismer av begge kjønn som kryssbefruktes med 
mulig innavl som resultat. Se: Deme. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Refugium_(%C3%B8kologi)
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ENDODERM (ENTODERM): Endoderm, det 
indre celle- eller vevslaget som er ett av de tre 
primære kimbladene som dannes i metazoiske 
embryoer (Se: Embryo). Endodermen danner 
den epiteliale overflaten til en rekke organer, bl.a. 
hørselssystemet, urinsystemet, respirasjons-
systemet, endokrine kjertler (skjoldbruskkjertelen, 
brisselen), alle kjertlene som åpner til tarm-
kanalen, inkludert leveren og bukspyttkjertelen, 
og hele tarmkanalen (bortsett fra munn, svelg og 
enden av rektum). I planter utgjør endodermen 
det indre laget av barken (cortex) i unge skudd 
og røtter; i eldre planter lignifiseres laget. Se: 
Ectoderm, Endodermis, Germ layers og Mes-
oderm. 
 
ENDODERMIS: Endodermis, «indre skinn», et 
endodermalt ett cellelag tykt lag i planter som 
omgir ledningsvevet (sentralsylinderen, stele) og 
danner det innerste laget i barken (cortex) og 
som alltid forekommer i røtter og også i enkelte 
stengler. Endodermis har en viktig funksjon i 
transporten og reguleringen av opptaket av vann 
og oppløste substanser inn i ledningsvevet. 
Utenfor endodermis i cortex kan det også 
forekomme et lignende lag kalt eksodermis. 
Endodermis gjør at plantene kan selektere hva 
som skal inn i den vaskulære kjernen. Se: Cortex 
og Endoderm. 
 
ENDODYOGENY: Endodyogeni, en form for 
aseksuell reproduksjon hos enkelte protister 
(f.eks. Toxoplasma gondii) der to datterceller 
utvikles inni en morcelle som etes opp og 
ødelegges under prosessen før dattercellenes 
adskillelse.  
 
ENDOECTOTHRIX: Det å vokse inni eller utenpå 
hår. 
 
ENDOENZYME: Endoenzym, intracellulært 
enzym; enzym som er virksomt inni en celle. Se: 
Ectoenzyme. 
 
ENDOGAMY (Homogamy, Inbreeding, Intra-
breeding, Positive assortative mating): (1) 
Innen zoologi, endogami, inngifte, innavl, 
seksuell reproduksjon mellom nært relaterte 
individer; seksuelt reproduserende systemer der 
paringspartnerne er nærmere relaterte enn ved 
tilfeldig paring innen populasjonen (Se: Panmixi). 
Med andre ord, en seksuell reproduksjon hvor 

det skjer en sammensmeltning av gameter fra 
nært relaterte individer som har mange felles 
gener, og med en større hyppighet enn forventet 
ut fra sjanse alene (Se: Random mating). 
Vedvarende endogami leder til rene linjer; (2) 
Innen botanikk, selvbestøvning (self-pollination), 
bestøvning av en blomst med pollen fra en 
blomst på samme plante. Se: Assortative mating, 
Exogamy, Inbred line, Inbreeding, Intrabreeding 
og Pure line. 
 
ENDOGEAN: Organismer som lever I jordens 
hulrom og porer. 
 
ENDOGENOUS (Endogenic): Som er endogen, 
oppstår, har oppstått eller kontrolleres fra inni en 
eller annen organisme, objekt eller struktur; 
kontrolleres fra innsiden til utsiden, sentralt i 
motsetning til periferisk. Endogen infeksjon 
(endogenous infection) refererer til en infeksjon 
eller sykdom som oppstår fra en infeksiøs agens 
eller (mikro)parasitt som allerede befinner seg i 
kroppen, men som er asymptomatisk. Se: 
Ectogenous og Exogenous. 
 
ENDOGENOUS CLOCK: Endogen klokke, et-
hvert fysiologisk system som viser en nedarvet, 
indre regelmessig periodisitet  
 
ENDOGENOUS VIRUS: Endogent virus, virus 
som forekommer i sin inaktive form i en vertscelle 
og kan genetisk overføres fra en generasjon til 
den neste som en integrert del av det gametiske 
genom (vertikal transmisjon). Se: Gametocyte. 
 
ENDOGENOTE: Endogenot, det opprinnelige, 
komplette genom til f.eks. en bakterie, før nytt 
genetisk materiale (exogenote) overføres fra en 
giver (donor) gjennom genetisk rekombinasjon 
eller gensløyd (genteknologi, Se: Genetic engine-
ering). En celle som inneholder en eksogenot i 
tillegg til sitt genetiske materiale, kalles en 
syngenot. Syngenoten kan være heterogenotisk 
(Se: Heterogenotic) eller homogenotisk (Se: 
Homogenotic). 
 
ENDOGENOUS (Autochthonous): Endogen, 
som er av hjemlig opprinnelse eller opphav; som 
vokser eller har sin opprinnelse inni et dyr eller 
en plante. Se: Exogenous. 
 
ENDOGENEOUS CLOCK: Se: Internal clock. 
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ENDOGENOUS INFECTION: Endogen infeksjon, 
infeksjon med en organisme som utgjør en del av 
kroppens normale mikroflora. Se: Endogenous. 
 
ENDOGENOUS RETROVIRUS (ERVs): Endo-
gent retrovirus, endogene virale elementer som 
forekommer i et genom og som ligner retrovirus 
og antas og stamme fra dem. De forekommer 
som provirus i DNA hos alle normale celler i en 
organisme, vertsart eller strain, og overføres 
genetisk via kimcellebanen fra en generasjon til 
den neste (Se: Germ line). Endogene virus er 
tallrike hos vertebrater (de med kjever, 
Gnathostomata), og utgjør opptil 5 - 8 % av 
menneskets genom. Enkelte av disse kan 
aktiveres under spesielle forhold. 
 
ENDOLITHIC: Det å leve eller vokse inni (eller 
mellom) berg, stener eller klipper eller andre 
harde substrater. Endolitter omfatter fortrinnsvis 
mikroorganismer som lever og vokser inni porene 
eller sprekkene i sten eller en forstenet jord-
skorpe der porene normalt er dannet gjennom 
den metabolske aktiviteten til de endolittiske 
organismene selv. Lithic, sten, stenalderen. Se: 
Chasmolithic og Epilithic. 
 
ENDOLITHOPHYTIC: Endolitofyttisk, planter hvis 
røtter gjennomtrenger berg, stener, klipper eller 
andre harde substrater. Se: Epilithophytic og 
Exolithophytic.   
 
ENDOLYSIS: Endolyse, oppløsningen av cyto-
plasmaet i en celle. Se: Cytoplasma. 
 
ENDOMEMBRANE: Membran på innsiden av en 
celle, f.eks. det endoplasmatiske retikulum, Golgi 
apparatet, vesikler og andre strukturer. Se: 
Endomembrane system. 
 
ENDOMEMBRANE SYSTEM: Endomembran 
system, de funksjonelle membrankomponentene 
i cellene som omfatter kjernemembranen, det 
endoplasmatiske retikulum og Golgi apparatet 
med vesikler og lameller og andre strukturer som 
er dannet fra hovedkomponentene. Alle disse 
strukturene er spesialiseringer av et enkelt 
membransystem som er spesielt for de eukary-
otiske cellene. Se: Nuclear envelope, Endo-
plasmic reticulum og Golgi apparatus. 
 

 
ENDOMESODERM: Endomesoderm, meso-
dermen som stammer fra endodermen under 
embryogenesen hos dyr. Se: Embryogenesis. 
 
ENDOMETRITIS: Inflammasjon i livmoren. Både 
hos mennesket og dyr kan det skyldes infeksiøse 
agenser, spesielt opportunistiske patogener som 
f.eks. Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa og gruppe A streptokokker. 
 
ENDOMETRIUM: Endometrium, det indre epitel-
iale laget sammen med sin mukøse membran 
som kranser innsiden av pattedyrenes uterus. 
 
ENDOMITOSIS: Endomitose, kromosomdelinger 
som ikke etterfølges av kjernedelinger noe som 
fører til økt antall kromosomer i en celle, dvs. en 
prosess hos eukaryoter der det skjer en form for 
polyploidisering ved at kromosomantallet for-
dobles uten normal kjernedeling og med endo-
polyploidi som resultat. Skjer ingen adskillelse av 
disse redubliserte kromosomene i det hele tatt, 
dannes såkalte kjempekromosomer (polytene 
kromosomer; polytenic/polynemic chromosomes) 
med et sterkt forøket DNA innhold som i spytt-
kjertlene hos enkelte fluer (f.eks. Drosophila spp.; 
Se: Polyteny). Maskert endomitose (endoredubli-
cation) forekommer når det ikke kan observeres 
noen stadier som er sammenlignbare med en 
normal mitotisk sykel. Endopolyploidisering i 
assosiasjon med endomitose, kan føre til meget 
høye ploiditall, men generelt er ploiditallet fiksert. 
Hos visse voksne insekter har forskjellige vev, 
spesifikke polyploide kromosomantall; det fore-
kommer også i vev hos visse virveldyr. Se: 
Endopolyploidy. 
 
ENDOMIXIS: Endomixis, periodisk reorgani-
sering av cellekjernen som kan observeres hos 
visse cilieterte protozoer. Endomixis er ikke 
forårsaket av konjugasjon (Se: Conjugation), men 
en form for seksuell prosess (selvbefruktning), 
der hannlige (mikronuklei) og hunnlige (makro-
nuklei) cellekjerner fra samme individ, sammen-
smelter. 
 
ENDOMORPHOLOGY (Anatomy): Endomorfo-
logi, anatomi, den indre morfologien. 
 
ENDOMYCORRHIZA: Sopprot, endomycorrhiza, 
mycorrhiza der sopphyfene gjennomtrenger 
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cellene i røttene til en vertsplante. Se: Ecto-
mycorrhiza og Mycorrhiza. 
 
ENDONUCLEASE: Endonuklease, enzym (fosfo-
diesterase) som spesifikt kutter en nuklein-
syresekvens i nukleinsyrefragmenter gjennom 
hydrolyse av fosfodiesterbindingene inni selve 
nukleinsyretråden (ikke ved endene). Graden av 
spesifisitet hos endonukleasene, avhenger enten 
av substratets form, nukleotidsekvensen (restrik-
sjonsendonuklease), nukleinsyrearten (endo-
deoxyribonukleaser, endoribonukleaser) eller til-
stedeværelsen av modifiserte nukleotider. Endo-
deoxyribonukleasene er viktige komponenter i 
DNA-metbolismen hos både prokaryoter og 
eukaryoter. Se: Exonuclease, DNase og Nicking 
enzyme. 
 
ENDONUCLEOBIOSIS: Endonukleobiose, en 
form for symbiose der en symbiont lever inni 
kjernen til en annen organisme, verten. Både 
prokaryotiske og eukaryotiske mikrober er 
observert i f.eks. ciliater.  
 
ENDOPARASITE (Entoparasite, Entosite): 
Endoparasitt, parasitt som lever på innsiden av 
en vert, dvs. inni kroppen til vertsorganismen (i 
hulrom, vev eller organer). Se: Ectoparasite og 
Parasite. 
 
ENDOPARASITOID: Endoparasittoid, parasittoid 
hvis larvestadier lever på innsiden av verten. Se: 
Ectoparasitoid og Parasitoid. 
 
ENDOPELIC: Endopelisk, organismer (alger) 
som lever og vokser inni (under overflaten av) 
sedimenter, leire, mudder og silt. Se: Endopelos 
og Epipelic. 
 
ENDOPELOS: Endopelos, det akvatiske organ-
ismesamfunnet som lever inni (under overflaten 
av) bunnsedimenter. Se: Endopelic. 
 
ENDOPEPTIDASE: Endopeptidase, proteinfor-
døyende enzym som splitter polypeptidkjeden 
ved spesifikke steder mellom de enkelte amino-
syrene. 
  
ENDOPHAGOUS (Entophagous): Endofagisk, 
som eter en matkilde innenfra; benyttet spesielt 
om insektlarver som klekkes fra egg som er lagt 
inni en vert og der larven eter på verten innenfra 

for til slutt å drepe den når larveutviklingen er 
avsluttet og næringsbehovet opphørt. Se: Ecto-
phagous. 
 
ENDOPHENOTYPIC: Endofenotypisk, karakterer 
eller visse deler av fenotypen som ikke direkte er 
et resultat av tilpasninger og som heller ikke 
behøver å influere på organismens konkurranse-
dyktighet. Innen medisin viser en endofenotype til 
arvelige karakteristikker som normalt er assosiert 
med visse betingelser, men ikke direkte 
symptomer på disse betingelsene. Se: Pheno-
type. 
 
ENDOPHLOEDIC (Endophloic, Hypophloe-
odal): Det å leve eller forekomme i barken på 
trær. Se: Ectophloedic. 
 
ENDOPHYLLOUS: Som lever eller vokser inni 
planteblad, eller det å være innpakket (brettet 
inn) i et blad eller et hylster. Se: Epiphyllous. 
 
ENDOPHYTE (Entophyte): (1) Endofytt, gene-
relt, en organisme (endosymbiont, ofte bakterie 
eller sopp) som lever helt eller delvis inni en 
plante for i det minste deler av sin livssyklus og 
tilsynelatende uten å fremkalle sykdom (Se: 
Endophytic); (2) Endofytt, spesifikt, en sopp som 
parasitterer gressarter (Se: Ectophyte). 
 
ENDOPHYTIC (Entophytic): Endofyttisk, det å 
leve inni plantevev; parasittisk, kommensalistisk 
eller mutalistisk relasjon mellom spesielt sopp og 
mikroorganismer som lever og vokser inni 
planter, spesielt i blader og stengler. Se: Endo-
phyte. 
 
ENDOPLASM: Endoplasma, den indre flytende 
delen av cellenes cytoplasma; den sentrale del 
av cytoplasmaet hos visse protozoer som 
inneholder hovedmengden av cellens granuler og 
organeller. Endoplasmaet er mer flytende enn 
ektoplasmaet, den ytre delen. Både endo- og 
ektoplasma kan adskilles og defineres ved hjelp 
av mikroskopiske studier. Se: Ectoplasm. 
  
ENDOPLASMATIC RETICULUM (Endoplasmic 
reticulum, ER, Ergatoplasm): Endoplasmatisk 
retikulum, en kompleks organell som er til stede i 
cytoplasmaet hos eukaryotiske celler (både dyre- 
og planteceller), og som danner et nettverk av 
membraner (kanaler, membranlameller, blærer, 
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sekker; tubules, sacs) som kontrollerer protein-
syntesen (lagrer og frakter proteiner og enzymer i 
cellene) og den cellulære organisering. ER 
mangler hos prokaryotene. ER har en innside og 
utside, og opptrer i to former, de har enten: (a) 
Ribosomer bundet til seg, men bare på utsiden 
(granulært ER; rough ER, rugose ER), eller (b) 
de mangler ribosomer (glatt ER; smooth ER eller 
SER). ER kan fragmenteres, men delene kan 
igjen forenes. ER er kontinuerlig med den ytre 
membranen rundt kjernen og antatt også med 
cellemembranen, og danner et nettverk som 
består av, ved siden av kanaler, blærer og sekker 
som nevnt, også avflatede hulrom (cisternae) der 
innholdet er adskilt fra resten av cytoplasmaet. 
Granulært ER spiller en viktig rolle i protein 
biosyntesen da denne formen har ribosomer som 
er involvert i syntesen av spesifikke klasser av 
polypeptider. Disse peptidene kan senere 
transporteres gjennom hulrommene på ER eller 
innlemmes i selve membranen. Generelt utgjør 
ER et transportsystem i cellen for bl.a. proteiner.  
Membranproteinene i ER deltar også i modi-
fiseringene av polypeptidene som blir syntetisert 
på polysomene, medregnet de proteolytiske 
prosesser, dannelsen av disulfidbindinger, glyko-
sylasjonen og modifiseringer av aminosyrenes 
sidekjeder (signalpeptider). Biosyntesen av 
organeller er også knyttet til dette membran-
systemet. Se: Golgi apparatus og Polysome. 
 
ENDOPOLYGENY: Endopolygeni, dannelse av 
mange datterceller der hver er omgitt av sin egen 
membran mens de fremdeles er inni morcellen; 
aseksuell reproduksjon med dannelse av flere 
enn to avkom fra en mor organisme og der det 
skjer to (eller flere) kjernedelinger før dannelsen 
av merozoitter (små amøboide sporozoiske 
trofozoitter) begynner. Mor cellen destrueres 
under denne prosessen som er observert hos 
Toxoplasma gondii. Se: Merozoite. 
 
ENDOPOLYPLOID: Endopolyploid, celler hvis 
kromosom antall er økt via endomitose. Se: 
Mitosis. Se: Endopolyloidy. 
 
ENDOPOLYPLOIDY: Endopolyploidi, polyploid 
tilstand der kromosomene har gjennomløpt 
gjentatte delinger uten tilsvarende delinger av 
kjernen eller cellen. Se: Endomitosis. 
 

ENDOPSAMMON: Endopsammon, den mikro-
skopiske fauna eller biota som lever i sand og 
mudder. 
 
ENDOPTERGOTA (Holometabola): Endopt-
erygota, underavdeling (superorder) av insekter 
som gjennomløper ett distinkt larve, puppe og 
voksent stadium, der larvene og de voksne 
avviker sterkt i anatomi og adferd (dvs. komplett 
metamorfisme, holometabolisme). Vingene utvik-
les på innsiden av kroppen og kommer først til 
syne i puppestadiet. Omfatter bl.a. biller (Cole-
optera), og maur, bier og veps (Hymenoptera), 
fluer (Diptera) og sommerfugler (Lepidoptera). 
Se: Exopterogota, Metamorphosis og Moult. 
 
ENDORHEIC REGION: Område eller region der 
elvene ikke når havet pga. av at de ender i 
lukkede bassenger eller tørker ut. Se: Arheic 
region og Exorheic region.  
 
ENDOREDUBLICATION: Se: Endomitosis. 
 
ENDORPHINS: Endorfiner, gruppe substanser 
(peptider eller polypeptider) som forekommer 
naturlig i hjernen og annet vev der de har 
smertelindrende effekt (tilsvarende morfin, 
opiater). Endorfinene utskilles i kroppen ved 
stress eller ved sterke kroppslige traumer og 
reagerer med hjernens reseptorer for å redusere 
smerte, mye lik hva beroligene midler (sedativer) 
gjør.  
 
ENDOSARC: Endosark, den sentrale halvt-
flytende delen (endoplasmaet) av protoplasmaet 
hos visse encellede protozoer slik som hos 
amøber. Se: Ectosarc.     
 
ENDORSEMENT: (1) Godkjenning, godkjenn-
else, tilslutning, bifall, støtte (approbation, 
sanction, support); (2) Påtegning, signaturen på 
et instrument, faktura eller kontrakt for godkjen-
nelse. 
 
ENDOSITE: Se: Endoparasite. 
 
ENDOSKELETON: Indre skjelett, det harde 
bindevevet (brusk eller benvev) inni dyre-
kroppene som danner skjelettet, spesielt hos 
virveldyr. Men også hos f.eks. pigghuder ligger 
skallet under huden (epidermis) og representerer 
et endoskjelett, tilsvarende spiklene hos 
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svamper. Skjelettet gir støtte og feste til 
musklene for bevegelse og også beskyttelse av 
vitale deler av kroppen. Se: Exoskeleton. 
 
ENDOSMOSIS: Endosmose, osmotisk diffusjon 
mot innsiden; bevegelse av vann inn i en celle på 
grunn av et høyere indre osmotisk trykk. 
 
ENDOSOME (Receptosome): (1) Endosom, 
liten blære (vesikkel) inni en celle produsert 
gjennom endocytose etter at maten har bundet 
seg til reseptorer på celleoverflaten. Blærene 
med mat som avsnøres fra overflaten, blir i 
prosessen omgitt inni cellen av et proteinlag. 
Senere kastes proteinlaget mens endosomene 
fusjonerer med blærer fra Golgi apparatet under 
dannelse av lysosomer; (2) En markert partikkel 
som ikke er kromatin og som forekommer i 
kjernen hos protozoer. Se: Endocytosis, 
Lysosome, Pinocytosis og Phagosome. 
 
ENDOSPERM: Endosperm, vevet produsert inni 
frøet etter befruktningen hos de fleste blomster-
planter, dvs. et spesialisert og næringsrikt vev 
som omgir og nærer embryoet hos frøplanter. 
Endospermen inneholder fett, stivelse og 
proteiner som matreserver for det voksende frøet 
(og er også en viktig næringskilde for men-
nesket). Rundt 70 % av frøplantene har en 
endosperm som er triploid, dannet gjennom en 
spesiell befruktningsprosess der ett pollen 
befrukter egget (danner zygoten), det andre 
fusjonerer med de to pollegemenene og utvikles 
til endospermen. Da dette utgjør en egen befrukt-
ningsprosess, er endospermen faktisk en annen 
organisme enn embryoet.    
 
ENDOSPORE: Endospore, resistent hvilestad-
ium hos visse bakterier som dannes inni en 
vegetativ foreldercelle eller hyfe som respons på 
ugunstige betingelser i omgivelsene. Endosporer 
med en delvis dehydrert kjerne omgitt av en 
flerlaget proteinkappe, dannes under matmangel 
bl.a. hos eubakterier som Bacillus og Clostridium. 
Generelt regnes disse som mer motstands-
dyktige mot f.eks. varme, tørke, stråling og anti-
mikrobiske agenser enn vegetative celler. (Det 
sies at fra 500 til 1 000 år gamle endosporer av 
Bacillus har blitt vekket til live igjen.) 
 

ENDOSPORULATION: Endosporulering, sporu-
lering som skjer inni verten, forekommer f.eks. 
hos alle arter av Sarcocystis. 
 
ENDOSTOSIS: Endostose, dannelse av en 
tumor i benvev. 
 
ENDOSULFAN: Endosulfan, meget giftig insekti-
cid som kan f.eks. for fisk, være giftig i 
konsentrasjoner så lave som 0,00002 ppm.   
 
ENDOSYMBIONT: Endosymbiont, en indre 
symbiont. Se: Endosymbiosis. 
 
ENDOSYMBIOSIS: Endosymbiose, en form for 
symbiose der en organisme eller celle (endo-
symbionten, den minste symbionten) tar bolig og 
lever i kroppen til en annen organisme eller celle 
(verten) slik at disse to blir én enkelt funksjonell 
organisme. Celleorganellene mitokondrier og 
plastider (kloroplaster) er et resultat av en 
endosymbiose for milliarder av år siden; de er nå 
så spesialiserte at de ikke kan leve utenfor 
vertscellen. See: Ectosymbiosis, Endosymbiosis 
theory, Mitochondrium, Plastid og Symbiosis. 
 
ENDOSYMBIOSIS THEORY (Endosymbiont 
hypothesis/theory): Endosymbioseteorien, teo-
rien (og som er akseptert) som sier at 
eukaryotiske organismer har oppstått gjennom 
symbiotiske assosiasjoner med frittlevende 
prokaryoter. Frittlevende aerobe bakterier og 
fotosyntetiske cyanobakterier har blitt innkorpo-
rert inni større prokaryotiske frittlevende celler 
(vertsceller) gjennom endosymbiotiske relasjoner 
og på den måten ble opphavet til permanente 
organeller i cytoplasmaet: (a) Mitokondrier, (b) 
fotosyntetiske plastider (kloroplaster) og (c) 
(muligens) basallegemer, flageller og cilier (det 
siste er mest omstridt) hos eukaryoter, dyr, 
planter og grønne flagellater. For eksempel har 
mitokondriene og kloroplastene ring-formet DNA 
tilsvarende det en finner hos eubakteriene og de 
inneholder også ribosomer tilsvarende dem hos 
prokaryotene. Argumentene er meget over-
bevisende, så selv om hypotesen vanskelig kan 
bevises, er den generelt akseptert.  
 
ENDOTHELIAL: Endotelial, med referanse til 
eller det å være et endotel (endothelium), det 
cellelaget som dekker den indre kroppshulen.  
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ENDOTHERM: Endoterm, kjemisk reaksjon som 
absorberer energi fra omgivelsene; det motsatte 
er en eksoterm reaksjon. Begge reaksjoner er 
viktige innen termodynamikk. 
 
ENDOTHERMIC (Homoiothermic, Warm-blo-
oded(ness)): Varmblodig, dyr som regulerer 
kropps-varmen ved hjelp av varme produsert i 
egen kropp, dvs. de kan generere og 
opprettholde kroppsvarmen uavhengig av 
temperaturen i omgivelsene (innen visse 
grenser). Reguleringsmekanismene for kropps-
temperaturen, omfatter f.eks. svetting, pesing, 
skjelving og utvidelse eller sammentrekninger av 
blodårene. Fugler og pattedyr er endoterme. Det 
motsatte er ektoterme dyr. Se: Ectothermic og 
Homoiothermic. 
 
ENDOTOXIN: Endotoksin, varmestabile (60oC) 
lipopolysakkarid-komplekser assosiert med de 
ytre membraner (cellevegger) til Gram-negative 
bakterier (f.eks. Vibrio cholerae og arter innen 
slektene Salmonella, Shigella, Brucella og 
Neisseria). De virker uspesifikt, er dårlige 
immunogener, svake toksiner og kan ikke 
omdannes til toksoider. Opprinnelig definert som 
et toksin som kun frigjøres ved oppløsning 
(autolyse) av en celle, i kontrast til eksotoksin, 
som blir frigjort av levende bakterier. Se: 
Exotoxin og Toxin. 
 
ENDOTROPHIC: Endotrofisk, som næres inn-
vendig fra; det å oppta næring fra det indre av en 
annen organisme slik som f.eks. hos rotsopp der 
soppen gjennomtrenger vertsplantens rotsystem 
og henter næring fra planten. Se: Ectotrophic.  
 
ENDOTROPISM: Endotropisme, orienterende 
bevegelse mot en sentral akse. Se: Ectotropism 
og Tropism. 
 
ENDOXYLIC: Det å leve eller vokse inni treverk. 
Se: Epixylic. 
 
ENDOZOIC (Entozoic): Endozoisk, plante som 
lever i et eller annet dyr og vanligvis som en 
parasitt, eller som passerer gjennom kroppen til 
et dyr dyr, f.eks. et frø som mer eller mindre 
tilfeldig havner i en dyretarm for senere og 
utskilles levende i ekskrementene; prosessen 
fungerer derfor som en frøspredningsmetode. Se: 
Epizoic og Endozoochorous. 

ENDOZOOCHOROUS: Som spredes ved hjelp 
av dyr, typisk ved passeringen gjennom tarm-
kanalen og ut med avføringen lik måten 
spredningen av egg, frø eller sporer kan skje på. 
Se: Epizoochorous og Endozoic. 
 
END POINT MUTATION: Eksperimentelt indu-
sert gen mutasjon hos bakterier som på grunn av 
en forsinket manifestasjon ikke kan påvises før 
etter en rekke celledelinger. Se: Mutational lag. 
 
END PRODUCT INHIBITION: Biologisk kontroll-
mekanisme i et sekvensielt enzymsystem, der 
akkumuleringen av sluttproduktet i en sekvens av 
metabolske reaksjoner, forårsaker en inhibering 
av sin egen dannelse. Et eksempel på en 
kontrollmekanisme basert på negativ tilbake-
melding (Se: Negativ feedback). Det kan skyldes 
konkurranse mellom sluttproduktet og enzymet 
om substratet (på grunn av strukturell likhet 
mellom produkt og substrat) eller mekanismer 
som ikke skyldes konkurranse, som f.eks. at 
sluttproduktet virker på enzymet slik at dets 
katalytiske aktivitet forandres. 
 
ENDRIN: Se: Chlorinated hydrocarbons. 
 
ENDURANCE: (1) Utholdighet, seighet, tålmo-
dighet, evnen til å utstå noe ubehagelig eller 
vanskelig uten å gi etter; (2) Varighet, ved-
varenhet, kapasiteten til å holde ut til sist; evnen 
til å motstå bruk og slitasje. 
 
ENDYSIS: Endyse, utviklingen av et nytt skall, 
kutikula (overhud), eller nye hudstrukturer som 
hår og fjær. Se: Ecdysis. 
 
ENEMA: Tarmskylling, klystér. 
 
ENERGESIS: Energese, katabolske prosesser 
som frigjør energi. 
 
ENERGETIC EFFICIENCY: Energieffektivitet, 
energistrømmen gjennom et samfunn, ofte uttrykt 
som rate og som omfatter mange former for 
energieffektivitet, f.eks.: Assimilation efficiency, 
ecological efficiency, exploitation efficiency, gross 
production efficiency, net production efficiency, 
photosynthetic efficiency og transpiration effici-
ency.  
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ENERGETICS (Bioenergetic, Ecological ener-
getics, Energy economics): Energetikk, energi-
lære, studiet av energiomformingene, energi-
strømmen innen eller gjennom et system, sam-
funn eller økosystem. Energetikk er en om-
fattende disiplin da energi transformeres på alle 
plan, fra kvantenivået til biosfæren og kosmos. 
Faget omfatter f.eks. termodynamikk, kjemi, 
biokjemi, og biologisk og økologisk energetikk. 
 
ENERGID: Se: Protoplast. 
 
ENERGY (E): Energi, evnen til å utføre arbeid, 
den kvantitative egenskapen som må overføres 
et objekt for å oppvarme det eller utføre arbeid på 
det. Energi er en egenskap ved materien og et 
mål på et objekts eller systems kapasitet eller 
potensiale til å utføre arbeid. Energi kan 
overføres mellom objekter og også gjennomløpe 
forandringer i form, men aldri skapes eller 
ødelegges. Når en organisme innen system gjør 
et arbeid (W) reduseres dets energi med en 
mengde lik W samtidig med at energien til det 
arbeidet utføres på, økes, slik at systemets totale 
energi ikke forandres (prinsippet om energiens 
bevarelse; conservation law of energy). Materie 
(matter) kan dannes av energi og vice versa 
(E=mc2); med andre ord, energi kan gjennomløpe 
formforandring. Levende organismer lagrer 
energi i fett- og karbohydratmolekyler fra hvilke 
energi senere kan frigjøres for biologiske 
prosesser gjennom overføring og transport i form 
av ATP (Se: ATP). Vanligvis betraktes energi 
som stammer fra varmekilder som forbrenning av 
fossilt brennstoff eller atomenergi, som primær 
energi da energien kun kan brukes til oppvarming 
og må omformes ved hjelp av maskiner for å 
kunne utføre arbeid. Slik omforming av varme til 
elektrisk eller mekanisk energi, styres av 
termodynamikkens andre lov (Se: Thermo-
dynamics). Energi framstår i mange former, 
f.eks.: (a) Varmeenergi (heat, heat energy, 
thermal energy), energi som dannes gjennom 
indre bevegelser og vibrasjoner i materien, 
atomer og molekyler. Den indre energien 
(internal energy, U) til et legeme kan forandres 
både ved hjelp av arbeid og varme, (b) elektrisk 
energi (electrical energy), energi som stammer 
fra (omformet fra) elektrisk potensiell energi eller 
kinetisk energi (bevegelsesenergi) (elektrisk 
energi refererer mer løselig til energi som har blitt 
omformet fra elektrisk potensiell energi); (c) 

strålingsenergi (radiant energy), energi i form av 
elektromagnetisk stråling fra solen, (d) 
bevegelsesenergi, kinetisk energi (kinetic energy, 
T, Ek), energien til et objekt i bevegelse, energi 
som virker på evnen til å gjennomgå forandringer 
i posisjon over tid, dvs. energi som kontinuerlig 
frigjøres som varme når legemer/materie beveger 
seg (uttrykt som Ek = 1/2mv², der m er massen 
og v hastigheten) og som er lik det arbeidet som 
må utføres for å bringe legemet til ro (med 
referanse til en viss observatør), (e) potensiell 
energi (potential energy, V, Ep), lagret energi i et 
system, kropp eller objekt som en konsekvens av 
dens posisjon, form eller tilstand før energien 
frigjøres (potensialet til å gjøre arbeid, f.eks. 
vannet før fossefallet eller bølgen før den bryter 
mot land). Hvis f.eks. et legeme med masse m 
heves til en høyde h over bakken, vil den 
potensielle energien i denne situasjonen, være 
mhg, hvor g er akselerasjonen ved fritt fall 
(returneres legemet til bakken vil jordens 
tyngdekraft utføre det arbeidet på legemet), (f) 
kjemisk energi (chemical energy), potensiell 
energi lagret i molekylene i et stoff, (g) elastisk 
energi (elastic energy), potensiell energi 
forbundet med mekaniske spenninger (som i en 
strukket strikk), (h) geotermisk energi (geother-
mal energy), kinetisk energi fra jordens indre 
(f.eks. vulkaner og geysirer), og (i) kjerneenergi 
(nuclear energy), potensiell energi bundet i 
atomkjernen. Se: Joule. 
 
ENERGY ACCESS: Energitilgang, ren, sikker og 
kostnadsakseptabel tilgang til energi for f.eks. 
tilberedelse av mat, oppvarming, lys, fabrikkers 
produksjonsbehov og menneskets kommunika-
sjonssystemer. Energisikkerhet (energy security) 
refererer til alle lands behov for å opprettholde en 
adekvat, stabil og forutsigbar energitilgang.  
 
ENERGY BUDGET: (1) Energibudsjett, f.eks. 
jordens energibudsjett, balansen mellom ener-
gien jorden mottar fra solen og den energien som 
jorden utstråler tilbake til rommet etter å ha blitt 
fordelt gjennom komponentene i jordens klima-
system: Atmosfæren, vann, is, jordskorpen og alt 
levende liv; (2) Energibudsjett, relasjonen mellom 
den energimengde som går inn i én organisme, 
populasjon, trofisk nivå, samfunn eller økosystem 
og den mengden energi som forlater systemet, 
energibalansen mellom energiopptak og 
energiutnyttelse. Budsjettet uttrykkes som opptatt 
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energi (C) = P (produksjon) + R (respirasjon) - 
utskilt organisk materiale FU (rejecta). Se: 
Energy flow. 
 
ENERGY FLOW: Innen økologi, energistrøm, 
energiflyten inn og ut av et system, f.eks. én 
organisme, populasjon eller trofisk nivå i en 
næringskjede (Se: Energy budget og Trophical 
level). Energien fanges opp fra sollyset 
(solenergien) av produsentene, de grønne 
plantene (autotrofene) på det laveste trofiske 
nivået. Plantene omformer solenergien til kjemisk 
energi gjennom fotosyntesen. Denne kjemiske 
energien overføres fra det ene trofiske nivå til det 
andre gjennom næringskjeden. På grunn av at 
mye energi tapes gjennom respirasjon, vil bare 
ca. 10 - 20 % av den kjemiske energi bli overført 
fra et trofisk nivå til det neste. Antall trofiske 
nivåer i en næringskjede er derfor begrenset på 
grunn av tapet, til fem nivåer. Energi som tapes 
gjennom ekskresjon og død omformes til 
varmeenergi av dekompositørene.  
 
ENERGY LEVELS: Energinivåer, de spesifikke 
energier som elektronene har når de okkuperer 
spesifikke baner (orbitaler) rundt atomkjernen. 
Elektroner kan eksiteres, løftes til høyere 
energinivåer (orbitaler) gjennom å absorbere 
energi fra omgivelsene. Lys emitteres når 
elektronene faller tilbake til et lavere nivå (lavere 
orbital). I dette kvantemekaniske systemet kan 
elektronet kun oppta og avgi diskrete energi-
verdier. Se: Electron. 
 
ENERGY RESOURCES: Energiressurser, ener-
gi som er tilgjengelig for bruk av mennesket, 
forekommer i to former: Fornybare og ikke-
fornybare energiressurser. Når ikke-fornybare 
energiressursene blir forbrukt, kan de ikke 
gjenskapes, eksempler på dette er kull, olje og 
uran, dvs. slike ressurser som er formet over 
geologiske tidsskalaer. Solenergien regnes som 
en fornybar ressurs (selv om solen tappes for 
energi og er prinsipielt sett, en ikke-fornybar 
ressurs). Sekundære energikilder basert på 
solenergi som trær og gress, er også fornybare, 
men utnyttelsesraten, er endelig. Det er 
tilgjengeligheten av utnyttbare energiressurser og 
menneskets evne til å utnytte dem på en 
bærekraftig måte, som vil avgjøre hvor lenge 
mennesket kan bebo planeten vår. Og det 
skyldes ikke bare tilgjengeligheten til energi-

ressursene, men også de sosiale, økonomiske, 
politiske og geografiske faktorer som er knyttet til 
fordelingen av ressursene og effektiviteten i 
måten de utnyttes på. For eksempel er det lite 
effektivt å brenne gass for å generere damp i en 
dampmaskin for å produsere elektrisitet i en 
generator for å koke en kjele med vann, hvis en 
kan bruke gassen direkte til oppvarming av 
vannet. Fordelingen av energiressursene globalt 
og også utnyttelsen av disse, er meget skjev. 
USA har 6 % av verdens befolkning, men et 
energiforbruk som er 1/3 av verdens energi-
forbruk. Det er i land med høyt nasjonalprodukt at 
vekstraten i energiforbruket er størst pga. den 
sterke økning i materiell levestandard og bruk av 
energikrevende teknologi. Men her er også 
økonomiene sterkest utsatt den dag en merkbar 
energimangel inntreffer. Se: Coal, Gas, Hydro-
electricity, Nuclear energy, Oil og Solar energy. 
 
ENERVOSE: Uten vener. 
 
ENFORCED HETEROZYGOSITY: Se: Hetero-
zygosity. 
 
ENFORCED OUTBREEDING: Tvunget utkrys-
ning, bevisst hindring av krysning mellom nære 
slektninger. Se: Inbreeding. 
 
ENGENEERING: Ingeniørfag, en profesjon eller 
fagområde som arbeider med å konstruere, 
utvikle og operere mekaniske strukturer, mas-
kiner, apparater, instrumenter og andre innret-
ninger knyttet til industri og hverdagsliv.  Se: 
Science og Science and mathematics. 
 
ENGRAM: Læringsspor, læreprosessenes fys-
iske basis i cellene i det sentrale nervesystem; en 
hypotetisk permanent forandring i hjernen som 
bakgunn for hukommelse.   
 
ENHALID: Planter som vokser i salte områder 
eller i løs jord under saltvann. 
 
ENHANCE: Forøke, forhøye, øke eller forbedre 
attraksjonen, kvaliteten eller verdien, av noe 
(heighten, improve, increase, raise); gjøre noe 
bedre eller sterkere.  
 
ENHANCEMENT: Intensivering, forsterkning, 
økning eller forbedring i kvalitet eller verdi 
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(improvement). Antonym (det motsatte), de-
hancement. Se: Enhance. 
 
ENHANCER (SEQUENCE ELEMENT) (En-
hancer element): Innen genetikk, kort (50 – 1 
500 bp) DNA sekvens (nukleotid sekvens) som er 
til stede i genomet hos eukaryoter (og pro-
karyoter og enkelte virus) og som kan bindes til 
proteiner (aktivatorer) som øker sannsynligheten 
for transkripsjon av et gitt gen. Proteinene kalles 
ofte for transkripsjonsfaktorer (transcription 
factors). Det finnes tusener av slike DNA 
sekvenser i menneskets genom. Se: Silencer 
sequence (element). 
 
ENIGMA: (1) Gåte, mysterium, enigma, ufor-
klarlig objekt, uløst problem eller puslespill; 
mystisk person som får en til å gjette; (2) Enigma, 
krypteringsmaskin, (tysk) elektromekanisk krypto-
grafisk maskin fra andre verdenskrig for å kode 
forsvarshemmeligheter. (Enigma var i bruk 
allerede fra 1920-tallet. Koden ble løst av tre 
polske matematikere rett før andre verdenskrig.)  
 
ENNEAPLOID (Nonaploid): Polyploid med ni 
kromosomsett i de somatiske cellene. 
 
ENOLOGY (Oenology): Enologi, studiet av 
viner, det vitenskapelige studium av vin og 
vinsmaking. 
 
ENRICH: Berike, anrike, gjøre noe rikere; pryde. 
 
ENSIFORM (Ensate): Sverd-lignende, formet 
som et sverdblad, dvs. lang, smal og tilspisset og 
typisk sett, litt buet med skarpe kanter og spiss 
ende.  
 
ENSILAGE (Ensile): Silo, surhøy, oppbevaring 
av gress (grønnfôr) i silo under lufttette beting-
elser uten først å ha blitt tørket for bruk som 
dyrefôr om vinteren; prosessen å legge gress i 
silo, lage silo. 
 
ENSIS: Sverd, sverd-formet, som vanlig knivskjell 
(Ensis ensis), en muslingart i gruppen knivskjell 
(Solenidae). 
 
ENT- (Ento-): Prefiks som betyr inni. 
 

ENTAD (Internally): Det indre, innover, mot 
senter av kroppen, bort fra kroppsveggen. Se: 
Ectad. 
 
ENTAL: Innerst, det indre, bort fra kroppsveggen. 
 
ENTAMOEBOSIS: Entamøbose, infeksjon i 
tykktarmen hos mennesket med protozoene 
Entamoeba histolytica (patogen og potensiell 
parasitt hos mennesket, kan forårsake amøbe-
dysenteri), E. hartmanni (kan forårsake amøbe-
dysenteri, men mindre patogen enn E. histo-
lytica), E. coli (saprofyttisk, ikke patogen i 
tarmen) og E. gingivalis (ikke patogen, i munnen, 
også hos dyr). Den ikke-patogene Endolimax 
nana regnes også til entamøbosene. 
 
ENTELECHY: (1) Realiseringen av et potensial; 
(2) Sjelen; (3) Vital kraft eller agens rettet mot 
livsvekst; (4) Antatt, men forlatt vitalt prinsipp om 
at evolusjonens forløp med hensyn til utvikling og 
funksjonalitet til en organisme (system eller 
organisasjon), er å realisere det som alltid har 
vært dets potensial. Se: Aristogenesis og 
Orthogenesis. 
 
ENTER- (Entero-): Prefisk som betyr: (1) Snever 
passasje, smal kløft; (2) Indre; innvoll, tarm. 
 
ENTERIC: Innvolls-, tarm-, som angår innvollene, 
tarmen og tarmsystemet, og da spesielt tynn-
tarmen. 
 
ENTERIC BACTERIA: Tarmbakterier, omfatter 
alle bakterier som normalt finnes i tarmen, 
inkludert de som kan forårsake sykdommer. 
 
ENTERIC DISEASE: Sykdom i tarmsystemet. 
 
ENTERIC FEVERS (Gasteroenteritis, Salmo-
nella septicemias, «Bacterial food pois-
oning»): Enhver tyfoid-lignende salmonellose 
hos mennesket. Tarmfebrene forårsakes av bl.a. 
Salmonella paratyphi og S. typhimurium og er 
forskjellig fra Salmonella-matforgiftningene. 
Tyfoid feber (som skyldes S. typhi) inkluderes 
også ofte blant tarm-febrene (smitter via fekal 
forurensing), men den gir en alvorlig bakteriell 
sykdom. Sykdom som skyldes andre arter enn S. 
typhi er mildere enn tyfoid feberen, og kalles 
derfor paratyfoid feber. Vanlige arter er bortsett 

https://no.wikipedia.org/wiki/Art
https://no.wikipedia.org/wiki/Gruppe_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Knivskjell
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fra S. paratyphi og S. typhimurium, S. choler-
aesuis og S. schottmilleri. 
 
ENTERIC PARATYPHOSIS: Se: Salmonellosis. 
 
ENTERIC REDMOUTH DISEASE (Red vent 
disease, ERM): Rødmunnsyke, sykdom på 
laksefisk (regnbueørret) forårsaket av bakterien 
Yersinia ruckeri, gir bloduttredelser i og rundt 
munnen og gjelleåpningene. Den infeksiøse 
agensen kan være Aeromonas hydrophila, men 
også skyldes andre arter. Se: H(a)emorrhagic 
septicemia og Yersiniosis. 
 
ENTERITIS: Tarmbetennelse, tarmkatarr, enter-
itt, betennelse særlig i de mukøse membraner i 
tynntarmen. 
 
ENTERO- (Enter-): Prefiks som betyr innvoll, 
tarm. 
 
ENTEROBACTERIA: Tarmbakterier, bakterier 
som er vanlige i ferskvann, og som omfatter 
mange harmløse symbionter, men også 
patogener. To arter kan infisere og forårsake 
skader på ferskvannsfisk, Yersinia ruckeri 
(bacterial septicaemia på regnbueørret (ERM på 
laks) og Edwardsiella tarda på laks).  
 
ENTEROBACTERIACEAE: Stor gruppe av fakul-
tativ anaerobe eller aerobe Gram-negative 
bakterier som lever naturlig i tykktarmen hos 
mennesket og dyr. Familien omfatter mange 
slekter (f.eks. Escherichia, Shigella, Salmonella, 
Enterobacter, Serratia, Proteus, Klebsiella). 
Vanligste arten er Escherichia coli. De fleste er 
harmløse kommensaler, men noen strainer kan 
forårsake tarmsykdommer (f.eks. innen slektene 
Salmonella og Shigella). Se: Strain. 
 
ENTEROBIOSIS (Oxyuriosis, Threadworm 
infection, Pinworm infection, Seatworm 
infection): Enterobiose, sykdom hos mennesket 
på grunn av infeksjon med barnemarken, rund-
marken Enterobius vermicularis. Se: Pinworm 
infection. 
 
ENTEROCOEL: Enterocoelet (enterocølet), krop-
pshulen (coelom) som opprinnelig er dannet fra 
utposninger fra endodermen. Se: Endoderm og 
Schizocoel. 
 

ENTEROCOLITIS: Enterokolitt, tarmkatarr. 
 
ENTEROINVASIVE: Patogene organismer som 
kan invadere tarmens mukosa. Se: Mucosa. 
 
ENTEROKINASE (Enteropeptidase): Enterokin-
ase, enzym i tynntarmen som aktiverer trypsino-
gen til trypsin. Se: Trypsin. 
 
ENTEROLOGY: Enterologi, studiet over syk-
dommene som forekommer i tarmsystemet. 
ENTERON: Tarmkanalen, fordøyelseshulrommet 
hos flercellede dyr. 
 
ENTEROPATHOGENIC: Enteropatogenisk, or-
ganismer med potensiale til å forårsake tarm-
sykdommer eller diaréer. 
 
ENTEROPATHY: Enhver sykdom i tarmsys-
temet, spesielt tynntarmen. 
 
ENTERORRHAPHY: Det å sy et tarmsår. 
 
ENTERORRHEXIS: Plutselig oppstått revne, rift 
(rupture) eller sår i tarmen; tarmsår.  
 
ENTEROTOXAEMIA: Enterotoksemia, alvorlig 
systemisk forgiftning som er assosiert med 
toksiner fra bakterier som lever i tarmkanalen. 
Se: Clostridial diseases. 
 
ENTEROTOXIN: Enterotoksin, en form av gift 
(toksin) som produseres av visse tarmbakterier 
og som virker på tarmens mukosa gjennom 
forstyrrelse av ione- og vanntransporten, med 
resultat matforgiftninger, gasteroenteritt og diaré. 
Best kjent er kolera toksinet. Se: Mucosa. 
 
ENTEROVIRUS: Enterovirus, en slekt i familien 
Picornaviridae som fortrinnsvis formerer seg i 
tarmkanalen hos pattedyr, omfatter coxsackie 
virus, echovirus og flere andre, inkludert hepatitt 
A. Enterovirus forårsaker febersykdommer, noen 
ganger med symptomer i det sentrale 
nervesystemet (CNS), muskulaturen, hjertet, 
huden, øyet eller respirasjonssystemet. Spred-
ningen fra person til person skjer vesentlig 
gjennom den fekal-orale ruten. Inkubasjonstiden 
er ca. 5 - 14 dager. Mennesket er den eneste 
naturlige verten for human enterovirus. Disse 
virusene forekommer over hele verden, spesielt 
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under dårlige hygieniske forhold og da med 
hyppigst infeksjon av barn. 
 
ENTEROZOON: Enterozo, parasittisk dyr som 
lever i tarmen hos sin vert. 
 
ENTHALPY (H): Entalpi, en termodynamisk 
funksjon, summen av den indre energien i en 
kropp eller system (U) og produktet av dets trykk 
multiplisert med volum (pV) (trykk p, volum V).  
 
ENTIRE: (1) Fullstendig, hel, alt er med, ingen 
deler utelatt; (2) Intakt, ikke brutt, nedbrutt eller 
delt; (3) Urørt, fullkommen, ikke kastrert; (4) 
Udelt, som ikke har kant med innsnitt eller bulker, 
f.eks. et udelt blad; (5) Rent, homogent, ublandet; 
ingen legering; (6) Komplett, uten reservasjoner 
eller begrensninger; (7) Full utstrekning, full 
varighet eller mengde. 
 
ENTITY: (1) Væren, eksistens, det å eksistere 
(being, existence); (2) Helhet, selvstendig hele, 
noe som eksisterer som en diskret uavhengig 
enhet, helhet; et tankemessig (imaginært) 
begrep; (3) Innen taksonomi, taksonomisk enhet 
(Se: Taxon); (4) Organisasjon betraktet som en 
enhet (og uten å trekke inn dets medlemmer). 
 
ENTO-: Se: Endo-. 
 
ENTOGNATHUS: Det å være utkrengbar fra et 
hulrom. 
 
ENTOMIASIS: Vevssår, lesjon eller skade hos 
dyr forårsaket av insekter. 
 
ENTOMO-: Prefiks som betyr insekt. 
 
ENTOMOCHORIC: Entomokor, spredt ved hjelp 
av insekter. 
 
ENTOMOGAMOUS: Se: Entomophilous. 
 
ENTOMOGENOUS: Som lever parasittisk på 
eller inni insekter. 
 
ENTOMOGRAPHY: Entomografi, beskrivelse av 
livshistorien til et insekt. 
 
ENTOMOLOGY: Entomologi, insektlære, den 
gren av zoologien som omfatter det viten-
skapelige studiet av insektene, deres relasjoner 

til miljøet, mennesket og andre organismer, både 
dyr og planter. Entomologer bidrar med sine 
kunnskaper innen et utall av fagområder, det kan 
nevnes: Kjemi, molekylærbiologi, jordbruk, 
skogbruk, menneske- og dyrehelse, kriminologi 
og rettsmedisin.   
 
ENTOMOPARASITIC: Insekt parasitter. 
 
ENTOMOPATHOGENIC: Entomopatogen, som 
forårsaker sykdommer hos insekter. 
 
ENTOMOPHAGOUS (Insectivorous): Som eter 
insekter. 
 
ENTOMOPHAGY: Entomofagi, menneskets ut-
nyttelse av insekter (egg, larver, pupper og 
voksne) til mat. 
 
ENTOMOPHILOUS (Entomogamous, Entomo-
philic): (1) Vedrørende assosiasjoner mellom 
insekter og plantemikroorganismer, protozoer og 
rundmarker; (2) Som tiltrekker seg insekter; det å 
bli pollinert (bestøvet) ved hjelp av insekter som 
vektorer. Blomster som insektbestøves er 
entomofile, har ofte sterke farger, lukter og 
utskiller nektar (Se: Nectar og Zoophilous). 
 
ENTOMOPHOBIA: Entomofobi, det å ha en 
unormal frykt for insekter. 
 
ENTOMOPHYTE: Entomofytt, sopp som vokser 
på eller inni insekter. 
 
ENTOMOSIS: Entomose, sykdom forårsaket av 
parasittiske insekter; insektbårne sykdommer. 
 
ENTOMOTOMY: Entomotomi, kunsten å dis-
sikere insekter. 
 
ENTOMOTAXY: Entomotaksi, kunsten å prepa-
rere og konservere (preservere) insekter for 
forskning og utstilinger. 
 
ENTOMOTOXIN: Entomotoksin, toksin som er 
giftig for insekter. 
 
ENTOPARASITE: Se: Endoparasite. 
 
ENTOPHAGOUS: Se: Endophagous. 
 
ENTOPHYTE: Se: Endophyte. 
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ENTOPHYTIC: Se: Endophytic.   
 
ENTOPIC: Entopisk, forekommer på et normalt 
sted eller i en normal posisjon. Se: Ectopic. 
 
ENTOPTIC: Entoptisk, som ligger eller forekom-
mer inni øyet. 
 
ENTOSITE: Se: Endoparasite. 
 
ENTOZOA: Entozoer, innvollsmark, tarmpara-
sitter. 
 
ENTOZOIC: Se: Endozoic. 
 
ENTRAP: (1) Lokke i felle, fange; (2) Sperre 
inne, omslutte. 
 
ENTRAILS (Intestines, Viscera): (1) De indre 
deler av noe; (2) Innvoller, spesielt når de er 
fjernet eller eksponert (Se: Intestines og Viscera). 
 
ENTRAINMENT: Synkroniseringen, koplingen, 
mellom biologiske rytmer og tidsrytmene i det 
omgivende ytre miljø, f.eks. biologiske rytmer 
koplet til årsrytmer eller månesykluser. 
 
ENTROPY (Entrophy, S): Entropi, i vid mening, 
et mål for mangel på orden, forutsigbarhet, eller 
grad av tilfeldighet i et system; desto større 
entropi jo mer uorden i systemet. Entropi er en 
termodynamisk enhet som representerer util-
gjengeligheten av et systems varmeenergi for 
omgjøring til mekanisk arbeid, og tolket som grad 
av uorden eller tilfeldgiheter i systemet. Øker 
entropien synker energiens tilgjengelighet, dvs. i 
et lukket system vil en økning i entropi følges av 
et tap i tilgjengelig energi. Entropi er som 
temperatur og trykk, kun avhengig av systemets 
tilstand og ikke forløpet som førte til tilstanden. 
Systemets nulpunkt er vilkårlig satt, kun forand-
ringene i systemet har betydning. Begrepet 
entropi stammer fra termodynamikken der varme 
passerer fra et varmere legeme til et kaldere, slik 
at i et lukket system vil all varme til slutt bli jevnt 
fordelt. Da enhver forandring i et lukket system 
tenderer mot økt entropi og større uorden, 
uroganisering, vil entropien i universet betraktet 
som et lukket system, øke, og universets 
tilgjengelige energi avta. Økningen i universets 
entropi er en måte å uttrykke termodynamikkens 
andre lov på. Hvis orden er en reduksjon i antall 

muligheter, vil økning i entropien betraktes som 
en reduksjon i orden. Innen informasjonsteori, er 
negativ entropi et mål på den nødvendige 
informasjonen, gjennomsnittstallet av ja/nei 
avgjørelser (Se: Bit) som er nødvendig for å 
identifisere en meddelelse av en gitt lengde. Se: 
Thermodynamics. 
  
ENTRY EXCLUSION: Se: Surface exclusion. 
 
ENUCLEATED CELL: Kjerneoverførsel, intro-
duksjonen av en kjerne fra en celle til en eggcelle 
der kjernen er fjernet (enucleated egg cell). Det å 
fjerne en kjerne og minimalt med cytoplasma, er 
en klassisk metode for å undersøke inter-
aksjonene mellom kjernen og cytoplasmaet. Se: 
Cytoplast og Nuclear transplantation. 
 
e num. (E numero): Forkortelse for: Fra tallet. 
 
ENUMERATE: (1) Telle opp, opptelling, opp-
regning, bestemme antallet av (count); (2) Liste, 
fortegnelse, spesifisere den ene etter den andre 
(list). 
  
ENURESIS: Ufrivillig vannlating under søvn. 
 
ENVENOM: Gjøre giftig, forgifte, introdusere gift 
på eller i noe.  
 
ENVIRONMENT (Surroundings): Omgivelser, 
livsbetingelser, miljø; miljøbetingelsene en organ-
isme lever under, dvs. de komplekse ytre 
omgivelser (external environment) som utgjør det 
umiddelbare habitatet til en organisme. Innen 
økologi utgjør omgivelsene den totale sum av alle 
miljøforholdene, fysiske og kjemiske (abiotiske), 
og biologiske (biotiske), som setter betingelsene 
for organismenes vekst og populasjonens 
funksjon, struktur og utvikling. Organismene er 
normalt tilpasset miljøfaktorene i sine omgivelser, 
men mangfoldet, heterogeniteten i omgivelsene i 
en arts utbredelsesområde, vil påvirke de 
evolusjonære prosessene forskjellig over det 
totale utbredelsesarealet og influere på popula-
sjonenes genetiske struktur. Begrepet miljø 
omfatter som nevnt de abiotiske og biotiske 
ressursene, slik som luft (klimatiske faktorer), 
jordbunn (edafiske faktorer), vann (hydrologiske 
faktorer) og faunaen og floraen (biologiske 
faktorer) og vekselspillet mellom disse i et 
naturlig (uten menneskepåvirkninger) miljø eller i 
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en menneskemodifisert natur (built environment), 
et kulturlandskap som en del av kulturarven. Det 
økologiske miljøet (ecological environment) 
refererer til alle aspekter ved det ytre miljøet som 
virker på veksten og reproduksjonen til de 
organismene som lever (eller som er underlagt 
en undersøkelse). Se: Environmental muta-
genesis. 
 
ENVIRONMENTAL CONDITIONING: Modifiser-
ingen av omgivelsene (miljøet) som skyldes 
aktivitetene til én eller flere av organismene som 
lever i området.   
 
ENVIRONMENTAL FACTOR (Ecological fact-
or, Eco factor): Miljøfaktor, enhver faktor, 
abiotisk (f.eks. lys, temperatur, vann, pH) eller 
biotisk (f.eks. konkurranse, predasjon, para-
sittisme, matmangel, sosialt stress) som påvirker 
levende organismer. Se: Enviromnmental resi-
stance. 
 
ENVIRONMENTAL HETEROGENEITY: Miljø-
variasjon (miljøheterogenitet), den naturlige, fys-
iske fragmentering (oppstykking) av omgiv-
elsene. Miljøvariasjoner forekommer på alle 
nivåer innen økosystemene, f.eks, variasjonene 
kan omfatte mikroforskjellene mellom habitatene 
på en over- eller underside av et blad, de tallrike 
habitater knyttet til nedfallstrær eller vekslingen 
mellom skog og gressområder innen en region. 
Slik oppstykking av omgivelsene som gir en 
mosaikk av habitater innen et økosystem, kan 
skyldes mange årsaker, f.eks. forskjeller i 
hydrologiske forhold, jordsmonn, lyseksponering 
og mikroklima, tilfeldige branner eller stormer; alt 
genererer habitatvariasjoner. Samtidig varierer 
heterogeniteten over tid, slik at floraen og 
faunaen gjennomløper suksesjoner som med-
fører at forskjellige arter lever i habitatene til 
forskjellige tider. Se: Climax, Ecosystem og Sere. 
 
ENVIRONMENTAL HORMONE: Se: Ectocrine. 
 
ENVIRONMENTALISM: (1) Miljøvern, bekym-
ringen eller tiltak for beskyttelse av miljøet; (2) 
Økologisme, teori som legger vekt på miljøets 
betydning for utviklingen av individet eller 
populasjonene; miljøfaktorene, det biologiske, 
fysiske, psykologiske og kulturelle miljø, er en 
viktigere påvirkning på utviklingen, adferden 

(særlig den) og strukturen hos dyr og mennesker, 
enn arv.  
 
ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS: Se: Gen-
etic toxicology. 
 
ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS: Det studie-
felt innen forskning på mutagener som omfatter 
de potensielle mutagene effektene av bl.a. 
tilsetningsstoffene i mat, medisiner, kosmetiske 
produkter og andre industrielt produserte 
kjemiske forbindelser (som f.eks. pesticider). 
Mange slike stoffer trenger en form for 
«aktivering» før de mutagene tendenser blir 
synlige, manifeste. Den genetiske forandring pga. 
mutagener fra omgivelsene, omfatter gen 
mutasjoner, kromosom mutasjoner og forand-
ringer i ploidi-antall (antall kromosomer). Se: 
Aneuploid, Chromosome mutation og Gene 
mutation. 
 
ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY: Se: Eco-
physiology. 
 
ENVIRONMENTAL RESISTANCE (FACTORS): 
Miljømotstand, faktorer som begrenser popula-
sjonsvekst; summen av de fysiske (f.eks. tørke, 
flom, brann, lys, mineralmangel, plass) og 
biologiske (f.eks. predatorer, konkurranse, 
sykdommer, adferdsmessige forandringer, stress, 
matmangel, akkumulering av giftstoffer) faktorene 
som begrenser eller forhindrer populasjoner eller 
arter fra å vokse og reprodusere optimalt. 
Populasjonens biotiske potensial (biotic potential) 
er hvor effektivt den kan reprodusere og overleve 
i et gitt miljø. Miljømotstanden viser altså til de 
ufordelaktige økologiske faktorene i omgivelsene 
som begrenser organismenes formeringspotens-
iale, men som derved også kan gjøre den 
aktuelle populasjonsstørrelsen bærekraftig i det 
miljø den lever. Se: Environmental factor og 
Population growth. 
 
ENVIRONMENTAL SELECTION (Ecological 
selection): Miljøseleksjon, den naturlige selek-
sjonen innen en populasjon; seleksjon ute-
lukkende som resultat av miljøpåvirkningene 
gjennom økologiske prosesser (uten parings-
preferanser; seksuell seleksjon). Slik miljøforår-
saket seleksjon på nedarvede karakterer, vil over 
tid lede til forandringer i gen sammensetningen 
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innen populasjonen. Se: Natural selection og 
Sexual selection. 
 
ENVIRONMENTAL SEX DETERMINATION: 
Fenotypisk kjønnsbestemmelse, ikke-genetisk 
kjønnsbestemmelse, dvs. kjønnet bestemmes av 
faktorer i omgivelsene slik som f.eks. nær-
ingstilgangen i en kritisk periode etter befrukt-
ningen. Det i motsetning til genotypisk 
kjønnsbestemmelse, der kjønnet bestemmes ved 
befruktningen ut fra genetiske faktorer slik som 
kjønnskromosomer.  
 
ENVIRONMENTAL STOCHASTICITY: Se: 
Demographic stochasticity. 
 
ENVIRONMENTAL VALUE: (1) Miljøverdi, med 
referanse til en gjennomsnittlig fenotype blant 
genotypene hos en art i et gitt miljø, en form for 
biologisk mål på miljøet der organismene selv 
definerer hvor velegnet miljøet er (ofte brukt som 
X-aksen i et plot); (2) Verdien på et gitt miljø for 
mennesket vurdert ut fra en rekke parametre 
innen f.eks. antropologi, filosofi, geografi, politikk, 
sosiologi, økologi og økonomi, og da sett i 
relasjon til det nåværende og fremtidige miljø der 
mennesket skal leve og bo. 
 
ENVIRONMENTAL VARIANCE (Ve): Miljø-
varians, miljøavvik, den del av den totale 
fenotypiske variasjonen av én karakter som er 
forårsaket av individets eksponering mot 
miljøfaktorene; enhver ikke-genetisk kilde til 
variasjon blant individer innen en art. Den totale 
variasjonen observert blant individene innen en 
populasjon, vil være forårsaket av en miljø-
komponent bestemt av variasjonene i om-
givelsene, og en genetisk komponent bestemt av 
den arvbare variasjonen. Fenomenet kan 
studeres ved bruk av individer som har samme 
genotype (innavlede linjer, monozygote tvillinger). 
Se: Genetic variance og Phenotypic variance. 
 
ENZOOTIC: Enzooti, endemisk sykdom (enzootic 
disease) hos dyr; sykdom som opptrer kontin-
uerlig hos en dyrepopulasjon i et gitt, begrenset 
geografisk område. Den endemiske sykdommen 
omfatter vanligvis kun en mindre del av dyrene til 
enhver tid eller er relativt mild. Se: Endemic. 
 
ENZOOTIC HEPATITIS: Se: Rift valley fever. 
 

ENZYME (Zymoprotein): Enzym, makromole-
kylær biologisk katalysator; proteiner (hoved-
sakelig) som katalyserer de kjemiske prosessene 
i levende organismer ved å fremme kjemiske 
reaksjoner uten selv og forbrukes. Enzymer har 
en unik evne til å innlede eller påskynde kjemiske 
prosesser uten selv og endres. Bokstavendelsen 
-ase som henges på navnet til det substratet det 
virker på, indikerer et enzym, mens endelsen -
ose indikerer substratet eller produktet; f.eks. 
enzymet cellulase fremmer nedbrytningen av 
cellulose til glykose (det finnes rundt 13 000 
mikroorganismer som lever på cellulose ved hjelp 
av et enzym som bryter ned cellulosen slik at den 
blir tilgjengelig som mat). Enzymer finnes i alle 
levende organismer og kontrollerer den cellulære 
metabolismen ved å gjøre det mulig for cellene å 
trekke energi ut av næringsstoffene, lagre 
energien som fett og karbohydrat og å bygge opp 
cellenes bestanddeler - inkludert enzymene selv. 
Over 3 000 forskjellige enzymer er beskrevet, der 
hvert enzym er spesifikk for en reaksjon eller 
gruppe av reaksjoner, dvs. mot det molekylet 
eller substratet det omformer kjemisk. Selve 
enzymaktiviteten influeres av konsentrasjonen av 
substratet, temperaturen og pH som må være på 
visse nivåer; andre stoffer kan også påvirke 
enzymet. Enzymene kan utgjøre ett 
proteinmolekyl (vanligvis) eller et kompleks av 
proteinmolekyler, alle er imidlertid, produkter av 
den genetiske transkripsjonen og translasjonen 
av et transkript fra ett eller flere enzym-kodende 
gener. Enzymer er ustabile og påvirkes av en 
rekke faktorer, spesielt temperatur og pH som 
nevnt, der temperaturer over 60oC og sterke 
syrer eller baser, kan ødelegge (denaturere) 
enzymstrukturen. Det enkelte enzym fungerer 
maksimalt ved en spesifikk pH. Enzymene er 
ansvarlig for kun én eller et meget begrenset 
antall kjemiske reaksjoner, hvor de binder seg til 
den spesifikke substansen gjennom dannelse av 
et enzym-substrat kompleks som aktiveres slik at 
enzymet aksellerer, kontrollerer eller i det hele 
tatt gjør kjemiske forandringer, være seg 
nedbrytninger eller bindinger til andre substanser, 
mulige i levende systemer. Samtidig mister 
produktet av reaksjonen, kontakten med 
enzymet. Et typisk enzym består av en proteindel 
(apoenzym) som gir enzymet dets spesifisitet og 
et ikke-protein (coenzym: prostetisk gruppe, et 
metallion eller andre atomer) som er nødvendig 
for dets aktivitet. De fleste enzymene inneholder 
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mer enn én peptidkjede. Normalt viser disse 
peptid-underenhetene ingen katalytisk aktivitet 
alene, da disse må bindes sammen til en 
spesifikk, tredimensjonal forbindelse for at 
enzymet skal bli aktivert. To fundamentale 
prosesser er karakteristisk for enzymenes funk-
sjon: (a) Gjenkjennelsesreaksjon der enzymet 
binder seg selektivt til et substrat (og kan 
diskriminere mellom nært relaterte molekyl-
strukturer, f.eks. d- og l-formen), og (b) katalytisk 
reaksjon der kovalente bindinger blir brutt eller 
opprettet for å danne nye og spesielle produkter. 
To eller flere enzymer kan være ordnet i en 
lineær sekvens slik at produktet fra den første 
reaksjonen blir substrat for den neste, etc. I en 
celle kan slike lineære systemer bestå av så 
mange som 12 eller flere adskilte enzymer. En 
forgrening kan også være tilstede; og noen 
systemer kan være sykliske eller lukkete. Et 
enzyms evne til å akselerere en kjemisk reaksjon 
(catalytic power), varierer; enkelte enzymer 
(constitutive enzymes) syntetiseres i en gitt 
mengde uavhengig av vekstbetingelsene 
(eventuelt induseringsmåten), mens andre bare 
syntetiseres i nærvær av deres substrat 
(inducible enzymes). Mangler substratet, er genet 
som koder for enzymet, inaktivt. I henhold til 
operon modellen, starter den induserbare enzym-
syntesen når det som induserer, interakterer med 
spesielle steder på det aktuelle repressor- 
molekylet, inaktiverer det og på den måten 
aktiverer genet som er ansvarlig for enzym-
syntesen. Enzym produksjonen kan nedsettes 
gjennom tilbakevirkninger fra det produktet som 
syntesen frembringer (sluttprodukt inhibering). 
Enzymer kan opptre i mange (multiple) former 
som katalyserer den samme kjemiske 
reaksjonen. Det forekommer seks hovedklasser 
av enzymer: (i) Oksidoreduktaser (deltar i 
biologisk reduksjon og oksidasjon; med under-
gruppene: Dehydogenaser, oksidaser, peroksi-
daser), (ii) transferaser (overføringsenzymer, 
katalyserer overføringen av et stoff til et annet), 
(iii) hydrolaser (hydrolytiske enzymer, katalyserer 
spaltningen av vann; med en rekke under-
grupper: Esteraser, glykosidaser, peptidaser), (iv) 
lyaser (fjerner grupper fra substratet hvorved det 
dannes dobbeltbindinger; en undergruppe er: 
Dekarboksylaser)), (v) isomeraser (katalyserer 
isomeriseringer i sine substrater; med under-
gruppene: Racemaser, epimeraser, mutaser), og 
(vi) ligaser/syntetaser (enzymer som katalyserer 

sammenkoblingen av to molekyler simultant med 
nedbrytningen av adenosintrifosfat). Fem typer 
av kjemiske reaksjoner katalyseres av enzymer: 
(a) Hydrolyse, dvs. å bryte en binding gjennom 
dannelse av to molekyler under opptagelse av 
vann, (b) gruppe-overførsel, dvs. overførsel av en 
integrert atomgruppe fra et molekyl (donor) til et 
annet (acceptor), (c) redox, dvs. overførsel av 
elektroner fra et molekyl (som oksideres) til et 
annet molekyl (som reduseres), (d) isomeri-
sering, dvs. omorganisering av posisjonen til 
noen atomer eller gruppe av atomer innen et 
molekyl, og (e) kondensering, dvs. kopling 
gjennom kovalente bindinger av to molekyler 
(som kan være like eller ulike) slik at det dannes 
et nytt molekyl. Se: Catalysis. 
 
ENZYME ASSAY: (1) Enzym assay, en labora-
toriemetode for å bestemme enzymaktiviteten i 
en prøve; (2) En enzym-katalysert reaksjon for å 
bestemme mengden av en spesifikk substans i 
en prøve. 
 
ENZYME CLASSIFICATION: Enzymklassifi-
sering, et system for å klassifisere enzymer på 
basis av det substratet de reagerer med og typen 
av katalyserte reaksjoner. De seks hoved-
gruppene er: Oksidoreduktaser, transferaser, 
hydrolaser, lyaser, isomeraser og ligaser. Se: 
Enzyme. 
 
ENZYME CLUSTER: Enzym klynge, enzym-
komplekser, fysisk assosierte enzymer, mem-
branbundne enzymsystemer eller multifunk-
sjonelle enzymer. 
 
ENZYME FERMENTATION: Enzym ferment-
ering, industriell gjæringsprosess der mikro-
organismer dyrkes som kilde til enzymer.  
 
ENZYME KINETIK: Enzym kinetikk, studiet av de 
kjemiske reaksjonene som katalyseres av 
enzymer der spesielt reaksjonshastighetene og 
effekten av varierende miljøbetingelser, måles.  
 
ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY: 
Se: ELISA. 
 
ENZYME UNIT (U, EU): Enzym enhet, meng-
deenhet for et gitt enzym, definert som mengden 
av et enzym som produserer en viss mengde av 
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enzymatisk aktivitet (som katalyserer omdan-
nelsen av 1 micromol av et substrat per minutt).  
 
ENZYMOLOGY: Enzymologi, den gren av 
fagområdet biokjemi som omfatter studiet av 
enzymene. Se: Enzyme. 
 
EO-: Prefisk som betyr tidlig. 
 
EOBIOGENESIS: Eobiogenese, dannelse av de 
første livsformer; omdannelsen av de tidligste 
makromolekylære systemer til de første levende 
organismer (eobiontene). Se: Biopoesis og 
Neobiogenesis. 
 
EOBIONT: Eobiont, de tidligste levende organ-
ismene som ble utviklet fra de første prebiotiske, 
makromolekylære forløperne. Se: Biopoesis og 
Eobiogenesis. 
 
EOCENE: Eocen, den andre geologiske epoken 
innen Paleogen (for 56 - 34 millioner år siden) i 
Tertiær (65 - 2,6 millioner år siden). Se: Geologi-
cal time scale, Kenozoikum, Paleogene og 
Tertiary. 
 
EOGAEA: Eogaea, dyregeografisk region som 
omfatter Afrika, Sør-Amerika og Austral-Asia. Se: 
Caenogaea. 
 
EOLIAN (Aeolian): Eolisk, forårsaket av vind, 
vindbåret, vindblåst, vindavsatt materiale. Eolisk 
viser til vind og spesielt den geologiske pro-
sessen eller resultatet av prosessen, der 
materiale blir erodert, produsert, fraktet og avsatt 
ved hjelp av vind. Se: Eolian deposit. 
 
EOLIAN DEPOSIT (Aeolian deposit): Vind-
avleiret materiale, deponert materiale fraktet til et 
gitt område av vind. Se: Alluvial deposit og 
Colluvial deposit.  
 
EOLATION: Eolasjon, påvirkningen eller effekten 
av vind. Se: Eolian og Eolian deposit. 
 
EON: Eon, evighet. Se: Aeon. 
 
EOPHYTIC: Eofyttisk, den geologiske tids-
perioden da algene var tallrike på jorden. Se: 
Aphytic, Archaeophytic, Caenophytic, Mesophytic 
og Paleophytic. 
 

EOSERE: Eosere, vegetasjonsmessig hoved-
suksesjon innen et klimatisk klimaks i en gitt 
geologisk periode. Se: Era, Eon og Climax.  
 
EOSIN: Eosin, ett av flere sure fargestoffer som 
benyttes innen optisk mikroskopi på f.eks. snitt av 
dyrevev. Eosin farger cytoplasma rosa og 
cellulose rødt. Eosin er mye brukt innen histologi 
da det farger kollagen, cytoplasma og muskel-
fibre, og som motfarge til haematoxylin i en 
eosin-haematoxylin fargeprosess som er en viktig 
fargemetodikk ved studier av vev. Se: Histology.   
 
EOSINOPHIL: Eosinofil, leukocytt som farges 
rød med eosin og som er en type hvite blodceller 
(polymorfonuklære leukocytter) med granulært 
cytoplasma (dvs. granulocytt). Eosinofilene utgjør 
ca. 2 - 3 % av de hvite blodcellene hos men-
nesket. De aktiveres i bindevevet eller blodet 
som en reaksjon på parasittiske infeksjoner, 
allergi eller hudsykdommer og kan opptre i store 
mengder. Eosinofilene kan produsere enzymer 
som bekjemper og dreper parasitter og andre 
patogener, men er også involvert i allergiske 
responser. Se: Eosiniphilia. 
 
EOSINOPHILIA: Eosinofili, unormalt forhøyet 
antall eosinofiler i blodet. Et vanlig symptom på 
en kronisk parasittinfeksjon eller allergisk tilstand 
som respons på allergener eller giftstoffer, og på 
enkelte former for leukemi. Se: Eosinophil og 
Leuc(a)emia. 
 
EOZOIC: Eozoisk, den prekambriske æra (Se: 
Prekambrian era) eller kun den tidligste del av 
prekambrium og da spesielt perioden som 
inkluderer starten på dyrisk liv.  
EP-: Se: Epi-. 
 
e.p. (ex parte): Se: ex parte.  
 
EPACME: Epakme, perioden i den fylogenetiske 
eller ontogenetiske utvikling av en gruppe av 
organismer som opptrer like før gruppens 
maksimale livskraft, levedyktighet eller moden-
het. Se: Acme, Ontogenesis, Phylogeny, Phylo-
gerontic, Paracme og Typolysis. 
 
EPADAPHIC: Det som vedrører eller er avhengig 
av klimatiske faktorer. 
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EPEIRIC SEA (Epicontintal sea): Grunn sjø 
som dekker deler av de kontinentale landmas-
sene, dvs. som forekommer på kontinentalhyllen 
eller innen et kontinent. Typisk sett er disse 
sjøene grunnere enn 200 m. Se: Epicontinental 
sea og Periocontinental sea. 
 
EPENDYMA: Ependyma, den epiteliale over-
flaten på ryggmargen og hjernen, dannet av 
neuroglial celler (ependymal cells). Ependymitis, 
innflammasjoner i ependyma.  
EPH-: Se: Epi-. 
 
EPHAPTOMENON: Efaptomenon, organismer 
som vokser på (Se: Adnate) eller er festet til et 
substrat eller overflate. Se: Planomenon og 
Rhizomenon. 
 
EPHARMONIC: Det som vedrører tilpasningene 
hos en organisme eller art til sine omgivelser og 
miljø.  
 
EPHARMONIC CONVERGENCE: Tilsynekomst 
av samme morfologiske og strukturelle trekk i 
forskjellige grupper som ikke er nært relaterte. 
 
EPHARMONY: Efharmoni, prosess av gradvise 
tilpasninger til et skiftende miljø. 
 
EPHARMOSIS: Tilpasningsmetodene hos organ-
ismer til nye omgivelser, miljøer. 
 
EPHEBIC: (1) Det voksne stadiet, stadiet mellom 
ung og gammel; (2) Evolusjonær kulminasjon, 
akme (Se: Acme); (3) Karaktertrekk som først 
kommer til syne under evolusjonen i det voksne 
stadium (Se: Neanic). 
  
EPHEMERAL (Short-lived, Transient): (1) Kort-
varig, forbigående, døgn-, som bare varer én dag 
(ephemeric); (2) Innen zoologi, kortlivet, kort-
levende; flyktig forekomst av en dyreart, f.eks. en 
tilstedeværelse på kun én dag som voksen 
(imago) der oppgaven omfatter kun reproduksjon 
før død inntreffer (f.eks. døgnfluer); (3) Innen 
hydrologi, vannansamlinger eller elver (ephe-
meral stream, bourne) av kortvarig karakter; (4) 
Innen botanikk, ettårig plante som fullfører 
livssyklus i mindre enn én vekstsesong (flere 
generasjoner kan forekomme i løpet av året). Se: 
Annual, Biennial og Perennial. 
 

EPHEMERIS: (1) Journal, dagbok; (2) Innen 
astronomi, tabell som angir de tilsynelatende 
posisjonene til himmellegemene gjennom åre, 
eller programvare (software) som kalkulerer den 
tilsynelatende posisjonen til himmelelgemene.   
 
EPHIPPIUM: Sadel, ephippium, hvilestadium hos 
vannlopper i form av et encystert embryo som 
vanligvis er et resultat av en kjønnet formering. 
 
EPHYDROGAMOUS: Som har pollen som 
fraktes på en vannoverflate, eller det å bli be-
støvet av slikt pollen. Se: Hyphydrogamous. 
 
EPHYRA: Det juvenile og mikroskopisk lille 
frittsvømmende larvestadiet (meduse) hos 
manetene (Scyphozoa), dannet gjennom strobi-
lering (segmentering) av den polypp-lignende 
fastsittende larven. Se: Scypistoma. 
 
EPI- (Ep-, Eph-): Prefiks som betyr i tillegg til, 
ved siden av, over, på overflaten av, som dekker 
en struktur. 
 
EPIBENTHIC: (1) Epibentisk, det å leve på hav-
bunnen, på bunnen av en innsjø eller på 
overflaten av et substrat; (2) Mengden (aggre-
gatet) organismer som lever på sjøbunnen 
mellom lavvann og 180 meters dyp (Se: Bent-
hos). 
 
EPIBENTHOS: Epibenthos, samfunnet av organ-
ismer, både dyr og planter, som lever på eller i 
umiddelbar nærhet av havbunnen (eller bunnen 
av en innsjø). Epibenthos av dyr i havet omfatter 
f.eks. pigghuder, svamper, koraller, muslinger, 
krepsdyr og mange fiskearter, der makrobenthos 
omfatter dyr større enn 1 mm, meiobenthos 
mellom 1 mm og 32 µm og der mikrobenthos er 
ennå mindre. Andre termer benyttet er 
endobenthos som lever i sedimentene, epi-
benthos som lever oppå sedimentene og 
hyperbenthos som lever rett over sedimentene. 
Se: Benthos, Epifauna, Infauna og Hypobenthos. 
 
EPIBIONT (Epicole): Epibiont, organisme som 
lever på overflaten av en annen levende 
organisme. Verten til en epibiont kalles ofte 
basibiont (dvs. å leve under). 
 
EPIBIONTIC (Epibiotic, Epicolous): Epibiontisk, 
det å leve festet til overflaten på en annen 
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levende organisme uten direkte fordeler eller 
bakdeler for denne vertsorganismen. Se: Epizoic. 
 
EPIBIOSIS: Epibiose, symbiose der en organ-
isme lever på overflaten av en annen levende 
organisme, dyr som planter, og vanligvis 
parasittisk. Termen benyttes særlig om sopp. Se: 
Epibiontic, Epiphytic, Epizoic og Exobiotic. 
 
EPIBIOTIC: (1) Se: Epibiontic; (2) Epibiotisk, 
endemisk art som er en relikt fra en tidligere 
fauna (eller flora). 
 
EPIBLAST (Primitive ectoderm): Epiblast, ytre 
kimblad, det ene (den primitive ektodermen) av 
de to (der den andre er den primitive endo-
dermen, hypoblasten) distinkte cellelagene som 
dannes i de indre cellemassene i pattedyrenes 
blastocyste (eller i den hvite skiven (blastodisc) 
på overflaten av plommen i krypdyr- og fugle-
egg). I løpet av gastrulasjonen differensieres de 
tre primære kimlagene, ektodermen, meso-
dermen og endodermen, og danner embryoet. 
Se: Ectoderm og Mesoderm. 
 
EPIBOLY: Epiboli, én av de fem hovedtyper av 
cellevandringer som foregår under gastrula-
sjonen hos enkelte organismer; prosessen da 
embryoets blastula stadium (mer eller mindre hul 
kule av celler) blir omformet til en gastrula (to-
laget sekk) ved at ektodermen vokser utover slik 
at den overdekker endodermen. I menneskets 
embryo forekommer ikke emboli, men det 
forekommer hos f.eks. pigghuder, tunikater, 
amfibier og spesielt sebrafisk. Sluttresultatet blir 
det samme som hos andre organismer der 
endodermen krenges inn (invaginasjon) og 
dermed danner to kimlag. Se: Blastula og 
Gastrula. 
 
EPICELLULAR: Epicellulær, det å leve ved eller 
på overflaten av en celle. 
 
EPICENTRE: Se: Eartquake. 
 
EPICLYSILE: Epiklysil, tidevannspollene i strand-
sonens øvre del som gjerne har en temperatur 
3oC høyere enn i sjøen. 
 
EPICOLE: Et dyr som lever på overflaten av et 
annet dyr og som verken er til fordel eller skader 
dyret. Se: Epicolous. 

EPICOLOUS: Som lever festet til overflaten av 
en annen organisme, men uten skade eller 
fordeler for vertsorganismen. Se: Epibiont og Epi-
biontic. 
 
EPICONTINENTAL: Epikontinental, på et konti-
nent, vanligvis en stor, grunn sjø som fore-
kommer på innlandet av et kontinent. Se: Epeiric 
sea. 
 
EPICONTINENTAL SEA: Se: Epeiric sea. 
 
EPICRANIUM: Epikranium, det ytre, bløte 
cellelaget som dekker et kranium. 
 
EPIDEICTIC DISPLAY: Adferdsmønster som 
brukes av et dyr eller en gruppe dyr for å markere 
sitt territorium. Se: Group selection. 
 
EPIDEMIC: (1) Epidemisk, epidemi, farsott, om-
gangssyke, farang; utbrudd av en infeksiøs syk-
dom som viser en plutselig og unormalt rask 
spredning (epidemisk) i løpet av en relativt 
begrenset tidsperiode i en populasjon eller 
geografisk region, dvs. som hurtig angriper 
mange individer av samme slag på samme tid. 
Epidemier er særlig karakterisert ved at 
sykdommer som ikke er av lokalt opphav, 
plutselig opptrer hos et stort antall individer av 
samme slag. Termen epidemi benyttes vanligvis 
om farsotter kun hos dyr (Se: Epiphytotic og 
Epizootic); (2) Et sykomsnivå som er høyere enn 
forventet i et gitt område. Se: Epidemiology og 
Pandemic.  
 
EPIDEMIC ARTHRITIC ERYTHEMA: Se: 
Streptobacillary fever. 
 
EPIDEMIC POLYARTHRITIS (Murray valley 
rash, Ross river fever): Epidemisk polyartritis, 
sykdom som skyldes et virus (Togaviridae) som 
smitter mennesket via mygg som har stukket 
infiserte ville dyr. Sykdommen forekommer i 
Australia, New Guinea, Fiji øyene og på Samoa. 
 
EPIDEMIC TYPHUS: Se: Rickettsiae. 
 
EPIDEMIC VOMITING DISEASE: Se: Food 
poisoning. 
 
EPIDEMIOLOGICAL: Epidemiologisk, den del av 
medisinen, parasittologien eller dyreøkologien 
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som omhandler studier av store grupper av 
mennesker eller dyr der en undersøker den 
demografiske fordeling, utbredelse og hyppighet 
av infeksiøse sykdommer, og deres bakgrunn og 
hvorledes man kan bekjempe dem. Se: Epi-
demiology. 
 
EPIDEMIOLOGY (Epizootiology): Epidemiologi, 
studiet av parasittenes og infeksjonssykdom-
menes utbredelse og hyppighet innen popula-
sjoner (et større antall individer), faktorene som 
påvirker deres spredning innen populasjonen og 
mellom populasjonene, og metodene for 
registrering og kontroll. Med andre ord, 
epidemiologiske studier undersøker relasjonene 
mellom de infeksiøse organismene (patogenene) 
og deres verter og omgivelser, dvs. alle 
økologiske aspekter som kan forutsi eller forklare 
utbredelsen, sykdomsutbruddene, smitte- og 
spredningsmåtene (transmisjonen) og de kvanti-
tative forholdene i vert-parasitt relasjonene. Tre 
hovedfaktorer peker seg ut i epidemiologiske 
studier: Parasitten, verten og miljøet (det 
epidemiske triangel): (a) Det spesifikke patogens 
grad av virulens (ondartethet) definert ut fra grad 
av sykdom i verten. Da virulens må sees i 
relasjon til den aktuelle situasjonen og vertens 
mottagelighet, er det en variabel størrelse 
avhengig av vertsart/strain (og kan vanskelig gis 
et absolutt mål), (b) flokk immunitet (herd 
immunity), den spesifikke vertspopulasjonens 
eller samfunnets immunitet (motstand / resistens 
/ toleranse) mot en gitt infesiøs parasittart, strain 
eller sykdom bestemt av det kvantitative forholdet 
mellom immune, refraktive (immune tidligere 
infiserte) og mottagelige vertsindivider i popula-
sjonen, og (c) omgivelsesfaktorene (miljøfak-
torene) som spiller en avgjørende rolle i spred-
ningen og opprettholdelsen av infeksiøse para-
sitter og sykdommer. Epidemiologer arbeider 
med infeksiøse sykdommers epidemiologi, 
identifiserer de faktorer som påvirker assosia-
sjonen vertinfeksjons-agens, beskriver agensens 
spredningsmønster, kategoriserer de infiserte 
vertene for å kunne finne årsakene til utbrud-
dene, for deretter å benytte disse dataene for å 
stoppe utbruddet og forhindre fremtidige 
sykdomsutbrudd. Se: Epidemic. 
 
EPIDENDRIC (Epidendrous): Epidendrisk, som 
vokser eller som forekommer på trær og stubber. 
Se: Epiphyte. 

EPIDERMAL (Epidermic): Epidermal, av eller 
med referanse til epidermis. 
 
EPIDERMAL GROWTH FACTOR (EGF): Epi-
dermal vekstfaktor, mitogen som stimulerer 
formering, cellevekst, differensiering og over-
levelse av forskjellige eukaryotiske celletyper ved 
å binde seg til en receptor (EGFR) på celle-
overflatene. Se: Mitogen. 
 
EPIDERM(AT)OPHYTE: Se: Dermatophyte. 
 
EPIDERMIS (pl. Epidermes): Epidermis, over-
hud, hudens ytre cellelag som stammer fra den 
embryonale ektodermen. Hos virvelløse dyr er 
epidermis normalt ett cellelag tykt og dekket av et 
ugjennomtrengelig lag, kutikula. Hos virveldyr er 
epidermis det tynneste av to hudlag og dannet fra 
et basallag der det foregår en aktiv celledeling 
(Se: Dermis). Epidermis er dekket av et 
keratinisert ytre lag (stratum corneum) som dan-
ner et vanntett beskyttende lag. Hos krypdyr, fugl 
og pattedyr, er det ytterste cellelaget dødt, seigt 
og vanntett, og kalles skinn. Hos planter utgjør 
epidermis det ytterste laget med celler (dermalt 
vevssystem) som er dekket med en vanntett 
kutikula som beskytter mot vanntap tilsvarende 
det hos virvelløse landdyr. Se: Epithelium. 
 
EPIDIDYMIS: Bitestikkel, avlang, smal struktur 
som er festet på baksiden av hver testikkel hos 
mennesket. Den øverste delen av bitestikkelen 
(hodet) består av sterkt sammenpakkede slynger 
av utførselskanaler som forenes til et slynget rør 
(ductus epididymidis) som utgjør selve kroppen 
på bitestikkelen og går via en «hale» over i 
sædlederen (ductus deferens), et langt rør med 
en vegg som inneholder tre lag med glatt 
muskulatur. Se: Vas efferens og Vas deferens. 
 

EPIDIDYMOORCHITIS: Inflammasjon i bitestik-
kelen (Se: Epididymis) og testikkelen (Se: Tes-
tis).  
 
EPIFAUNA (Epibenthos): Epifauna, dyrelivet 
som lever på en eller annen overflate. De kan 
være festet til bunnen i hav eller innsjøer, eller 
være frittsvømmende, men da knyttet til vann-
overflaten. Se: Epibenthos og Infauna. 
 
EPIGAEN: Se: Epigean. 
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EPIGAMIC: Epigamisk, karakterer (epigamic 
characters) som er attraktive for det annet kjønn 
og derfor viktige for tiltrekningen og stimuleringen 
av partneren under paringsleken og paringen. 
Epigamiske karakterer omfatter de sekundære 
kjønnskarakterene (karakterer som skyldes 
hormonpåvirkninger) og ikke strukturene knyttet 
til selve paringen eller adferden. Eksempler er de 
spesielle fargetegningene enkelte organismer har 
(hannfugl/hannfisker), tilstedeværelsen av gevir 
(hjortedyr) og lyden/stemmen (hannfugler). Slike 
karakterer kan også ha andre samtidige 
funksjoner. Epigamisk adferd (epigamic display) 
viser til paringsadferden under epigamisk selek-
sjon, dvs. når individene av samme kjønn 
konkurrerer med hverandre gjennom adferd for å 
bli valgt som partner til individer av det andre 
kjønn. Vanligvis er det hannen som viser slik 
adferd. Se: Epigamic character og Sexual 
selection. 
 
EPIGAMIC CHARACTER: Epigamisk karakter, 
karakteristika ved et dyr som ikke er knyttet til 
reproduksjonsorganene, men allikevel har stor 
betydning for å oppnå seksuell reproduksjon, 
som f.eks. fuglehannens sang, fjær og farge-
drakt. 
 
EPIGAMY: Epigami, den fysiologiske og 
morfologiske modifiseringen av et aseksuelt 
individ (Se: Atoke) til et seksuelt individ (Se: 
Epitoke) uten en mellomliggende reproduksjons-
prosess (f.eks. som hos flerbørstemark). Typisk 
sett gjennomgår hannmarken en mer markert 
transformasjon fra atoke til epitoke. 
 
EPIGEAL: Epigeal, over bakkenivå; f.eks. dyr 
som lever over bakken. Se: Epigean. 
 
EPIGEAN (Epigaen, Epigeic, Epigeous): (1) 
Som lever eller opptrer over jordoverflaten, dvs. 
kravlende (epigean), krypende (epigeal) eller 
voksende (epigeous) på bakken; (2) Generelt, 
dyr som ikke graver og borer, svømmer eller flyr. 
 
EPIGENESIS: (1) Innen biologi, epigenese, de 
dynamiske prosessene med kontinuerlige 
tilbakemeldinger og modifiseringer som sikrer at 
utviklingen går mot et gitt mål eller sluttstadium; 
teorien at et individ utvikler seg gjennom 
suksessiv differensiering og tilsynekomst av nye 
strukturer og funksjoner. Hvert stadium under et 

individs vekst og utvikling fra zygoten til det 
kjønnsmodne stadium, oppstår fra det fore-
gående stadium som et resultat av påvirkning fra 
både gener og omgivelser, og der den forgående 
fenotypen setter grenser for den videre utvikling 
når nye gener starter sin funksjon i samspill med 
omgivelsene. Med andre ord, fenotypen, 
genotypen og omgivelsene interakterer i et 
dynamisk samspill under utviklingen av et individ. 
(En alternativ hypotese (men gal hypotese, 
preformation) er at utviklingen av en organisme 
skjer gjennom utvikling og vekst av karakterer 
som er til stede i egget allerede fra starten på 
utviklingen.) (Se: Epigenetics); (2) Innen geologi, 
en forandring i mineralinnholdet i berg pga. ytre 
påvirkninger, eller forandringen i et berg etter at 
det omgivende berget er dannet.  
 
EPIGENETIC HOMEOSTASIS: Epigenetisk 
homeostase, det at en art holder seg stabil uten 
gen utveksling mellom individene ved at epigen-
etiske krefter motvirker eventuelle mutasjons-
forandringer. Epigenetisk homeostase forklarer 
hvorfor aseksuelle arter (kloner) kan forbli relativt 
stabile og utgjør en hovedmodell for en 
evolusjonær teori. Se: Epigenetics og Punctuated 
equilibrium theory.  
 
EPIGENETIC PLEIOTROPY: Epigenetisk pleio-
tropi, fenomenet at en viss utviklingsmessig 
hendelse kan påvirke vidt forskjellige deler i den 
totale fenotypen. Se: Epigenetics. 
 
EPIGENETICS: (1) Innen geologi, de prosesser 
som forekommer på selve jordoverflaten; (2) 
Epigenetikk, arv av karakterer som ikke 
involverer forandringer i DNA sekvenser; studiet 
av forandringene i organismene forårsaket 
gjennom modifiseringer av genuttrykningene og 
ikke gjennom forandringer i selve den genetiske 
koden. Med andre ord, epigenetikk omfatter den 
del av biologien som analyserer sammenhengen 
og årsaken til at et fenotypisk uttrykk kan ha sin 
bakgrunn i andre mekanismer enn hva som 
skyldes nukleotid sekvenser. Innen epigenetikk 
er man spesielt opptatt av samvirket mellom 
utviklingsprosessene utover den primære gen 
innflytelsen der ytre mekanismer forandrer 
genenes uttrykk i fenotypen. Epigenetiske forhold 
kan skru på og av til gitte tider, spesielle gener 
under utviklingsprosessene og derved skape 
midlertidige eller permanente forandringer i gen 
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aktivitetene. Mange cellulære regulatoriske og 
differensieringsprosesser kontrolleres gjennom 
epigenetiske mekanismer som finner sted på 
forskjellige nivåer, inkludert DNA, histoner, 
nukleosomer og foldingsgrader av kromatinet.  
(Se: Chromatin, DNA, Epigenetic sequence, 
Histone, Nucleosome og Phenotype). 
 
EPIGENETIC SEQUENCE: Epigenetisk sekvens, 
den suksessive av- og påkopling av forskjellige 
gener i en bestemt rekkefølge under organ-
ismens utvikling. Se: Epigenetics. 
 
EPIGENETIC TRAIT: Epigenetisk karakter, stabil 
nedarvet fenotype som resultat av forandringer i 
et kromosom uten forandringer i DNA nukleotid 
sekvensene. Se: Epigenetics. 
 
EPIGENOTYPE: Epigenotype, det genetisk 
integrerte utviklingskomplekset som sammen 
med de ikke-genetiske omgivelsene produserer 
fenotypen; det totale utviklingssystemet som 
omfatter en serie utviklingsveier som tilsammen 
realiserer dannelsen av den voksne organismen. 
Se: Epiphenotype og Genotype. 
 
EPIGENOUS: Som utvikler seg og vokser på en 
overflate, spesielt på de øvre flatene av et blad 
eller oppå andre planteorganer.  
 
EPIGEOTROPISM: Epigeotropisme, orienter-
ende respons hos en plante som medfører en 
vekst tvers over jordoverflaten. Se: Tropism. 
 
EPIGLOTTIS: Strupelokk, epiglottis, lokket som 
lukker strupen (glottis). 
 
EPIGYNY: Epigyni, arrangeringen av delene i en 
blomst slik at begerblad (Se: Sepal), kronblad 
(Se: Petal) og støvdragerne (Se: Stamen) 
befinner seg over ovariet; ovariet befinner seg i 
blomsterbunnen (receptacle). Se: Hypogyny og 
Perigyny. 
 
EPILATE: Fjerne hår, nappe ut hår. 
 
EPILEPSY: Fallsyke, epilepsi, kronisk nevro-
logisk sykdom karakterisert gjennom periodevis 
tap av bevisstheten ofte kombinert med kramper, 
spasmer (seizures).  
 

EPILIMNION (Surface layer): Epilimnion, det 
øvre vannlaget i en termisk stratifisert innsjø; den 
varme, horisontale vannmassen over termoklinen 
(Se: Thermocline) (og den dypere hypolimnion, 
Se: Hypolimnion) i en termisk skiktet (lagdelt) 
innsjø, og som ved hjelp av vind, omrøres og blir 
homogent aerob med relativt samme temperatur 
ned til sprangskiktet (spranglaget, termoklinen); 
epilimnion inneholder mer oksygen og er varmere 
enn laget under adskilt med termoklinen. Epi-
limnion faller ofte sammen med den trofogene, 
fotiske sonen, og dermed vil inneholde det meste 
av fytoplanktonet. Når mengden fytoplankton 
øker pga. tilgangen på næringssalter, vil de når 
de dør, synke ned i hypolimnion og derfor kunne 
gi næringsmangel i epilimnion med mulig 
oksygenmangel i hypolimnion på grunn av den 
bakterielle nedbrytningen. Hydrogensulfid kan da 
dannes i hypolimnion med de negative følger det 
har for dyrelivet. Se: Hypolimnion, Metalimnion 
og Stratification of lakes.  
 
EPILITHIC: Epilitisk, det å vokse på overflaten av 
berg og klipper eller andre harde uorganiske 
substrater. En epilitt er en organisme som lever 
på overflaten av berg eller annet stenmateriale. 
Se: Chasmolithic og Endolithic. 
 
EPILITHOPHYTIC: Epilitofyttisk, planter som 
vokser på overflaten av berg og klipper eller 
andre harde substrater. Se: Endolithophytic. 
 
EPILITTORAL: (1) Epilitoral, sonen i strand-
sonen ved havet som befinner seg over 
intertidalsonen (sonen mellom lavvann og 
høyvann) og som er påvirket av sjøsprøyt (Se: 
Intertidal); (2) Sjøsprøytsonen i fjæra som 
omkranser en innsjø og som ligger over 
innsjøens vannstandsnivå og som påvirkes av 
bølger eller vannsprøyt.  
 
EPILOGUE: Epilog, etterord, etterspill. 
 
EPIMEGETIC: Det å være den største i en serie 
polymorfe former. 
 
EPIMELETIC: Epimeletisk, sosiale adferds-
mønstre hos dyr relatert til det å ta seg av andre 
individer; altruistisk adferd der friske dyr tar seg 
av skadete, dårlige eller døde dyr. Se: 
Etepimeletic. 
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EPIMORPHOSIS: (1) Epimorfose, regenerering 
av en struktur hos et dyr og som omfatter celle-
delinger; (2) Utviklingsform hos leddyr hvor alle 
larveformene undertrykkes eller gjennomløpes i 
egget før klekking, og hvor ungen fødes med 
voksen morfologi; den samme form i suksessive 
vekststadier. 
 
EPINASTY: Epinasti, den nedbøyde strukturen 
enkelte plantedeler har pga. forskjellig vekst-
hastigheter på motstående overflater, en vekst 
som er uavhengig av tyngdekraften. Epinasti kan 
skyldes plantehormoner eller sykdommer.  
 
EPINEKTON: Epinekton, organismer som lever 
festet til aktivt svømmende dyr (nekton) og selv 
ikke er i stand til uavhengig bevegelse mot vann-
strømmer. 
 
EPINEPHRINE: Se: Adrenaline. 
 
EPINEUSTON (Epipleuston): Epineuston, or-
ganismer som flyter oppå en vannoverflate, dvs. 
lever i luft på vannets overflatehinne. Se: Hypo-
neuston og Neuston. 
 
EPIORGANISM (Superorganism, Supraorgan-
ism): Epiorganisme, kompleks enhet eller koloni 
av interakterende dyr som kan betraktes som en 
funksjonell enhet, f.eks. en bikoloni. Se: Super-
organism. 
 
EPIPARASITE: Se: Ectoparasite. 
 
EPIPELAGIC: Epipelagisk, relatert til eller 
bestående av overflatelagene i det åpne hav 
(epipelagic zone) som går ned til ca. 200 meters 
dyp; den fotiske sonen der fotosyntese kan 
foregå. Sonen går over i den mesopelagiske 
sonen. Epipelagiske dyr er dyrene som lever i 
denne sonen. Se: Autopelagic og Marine depth 
zones. 
  
EPIPELIC: Epipelisk, de akvatiske organismene 
som vokser eller beveger seg på overflaten av 
sedimentene på bunnen (mudderet) eller lever 
like under overflaten. Se: Endopelic. 
 
EPIPHENOMENON: (1) Epifenomen, sekundær 
effekt eller biprodukt; (2) Enhver sekundær 
hendelse som opptrer samtidig eller i parallell 
med en annen primær hendelse, men som ikke 

er årsaksmessig forbundet eller har effekt på 
denne; (3) Innen medisin, sekundært symptom 
som skjer samtidig (simultant) med en sykdom 
eller tilstand uten å være direkte relaterte, eller 
mental tilstand betraktet som et biprodukt av en 
hjerneaktivitet.  
 
EPIPHENOTYPE: Epifenotype, alle de kom-
plekse egenskaper og muligheter som oppnås for 
et individ som resultat av organismens celle-
differensieringer i løpet av individets utvikling. Se: 
Epigenotype. 
 
EPIPHLOEODAL (Epiphloedic): Epifloeodal, 
som lever og vokser på overflaten (spesielt på 
bark).  
 
EPIPHLOEOPHYTE: Epifloeofytt, plante som 
vokser på overflaten av spesielt bark. 
 
EPIPHYLLOUS: Som vokser på et blad. Se: 
Endophyllous og Epiphyte. 
 
EPIPHYTE (Aerophyte): (1) Epifytt, plante som 
får sine næringsstoffer og fuktighet fra luften og 
regnet og som oftest vokser på en annen plante 
(phorophyte) som fast underlag å forankre seg til, 
(en epifytt er ingen parasitt). Epifytter kan også 
vokse på andre objekter, som f.eks. berg, og kan 
generelt betraktes som planter uten røtter i 
jorden; (2) Enhver plante-lignende organisme 
som lever på overflaten av en plante. Se: Epizoa. 
 
EPIPHYTOLOGY: Epifytologi, det vitenskapelige 
studiet av plantesykdommer, deres utbrudd, 
karakteristika og økologi; summen av alle 
faktorene som kontrollerer tilstedeværelsen eller 
fraværet av sykdommer eller patogener på 
planter.  
 
EPIPHYTOTIC: Epifytotisk, plantesykdom som 
normalt opptrer sporadisk, men som kan plutselig 
og unormalt påvirke og ødelegge et høyt antall 
mottagelige planter på relativ kort tid. Se: Epi-
demic og Epizootic. 
 
EPIPLANKTON: (1) Epiplankton, planktoniske 
organismer som lever i den epipelagiske sonen 
(over ca. 200 meters dybde) (Se: Bathy-
plankton); (2) Organismer som lever festet til 
større planktoniske organismer eller flytende 
objekter.  
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EPIPLEUSTON (Epineuston): Epipleuston, 
organismer som beveger seg på overflatehinnen 
med hele eller mesteparten av kroppen over 
vannet. Se: Epineuston og Pleuston.  
 
EPISAMMIC: (1) Det å vokse og leve festet til 
sandpartikler (Se: Episammon); (2) Bevege seg 
gjennom sand.  
 
EPIPSAMMON: Episammon, organismer som 
lever på overflaten av sandpartikler eller på 
overflaten av sandholdige sedimenter. Se: Epi-
sammic. 
 
EPIRHIZOUS: Som vokser på overflaten av 
røtter. 
 
EPISEMATIC: Episematisk, karakter eller karak-
tertrekk som letter dyrs gjenkjennelse av andre 
individer av samme art, som f.eks. spesielle 
artskarakteristiske fargemønstre. Se: Antepise-
matic, Proepisematic, Pseudepisematic og Sem-
atic. 
 
EPISITE: (1) Se: Ectoparasite; (2) Predator som 
er avhengig av å utnytte en rekke heterotrofe 
bytteorganismer for å fullføre sin livssyklus. 
 
EPISODE: Episode, hendelse, affære; tids-
punktet da et spesielt fenomen skjer. 
 
EPISODIC EVOLUTION: Episodisk evolusjon, 
evolusjon basert på fossilfunn som antyder 
omfattende utdøinger med påfølgende faser med 
raske evolusjonære forandringer og nydannelser. 
Se: Punctuated equilibrium. 
 
EPISOME: Episom, genetisk element inni enkelte 
bakterieceller og som kan enten forekomme fritt 
og uavhengig i cytoplasmaet eller som en 
integrert del av det normale cellekromosomet 
(Se: Gonophore), og da særlig DNA i enkelte 
bakteriofager. Episomet kan replikere som en del 
av kromosomet der det er integrert eller replikere 
uavhengig av verten og dermed også raskere 
enn vertens genetiske materiale. Se: Plasmid. 
 
EPISTASIS: (1) Innen genetikk, epistase, 
interaksjonen mellom gener som ikke er alleler, 
spesielt undertrykkelsen av effekten av et gen 
ved et locus med et gen ved et annet locus; 
fenomenet at effekten av et gen er avhengig av 

tilstedeværelsen av ett eller flere andre 
modifiserende gener (modifier genes; genetic 
back-ground). Med andre ord, genene 
interfererer slik at den samlede effekten av 
genene på fenotypen er forskjellig fra effekten 
hvert enkelt gen alene ville hatt på fenotypen. 
Opprinnelig ble termen benyttet for de tilfeller når 
den fenotypiske effekten av et gen maskeres 
(undertrykkes) av et annet gen eller locus. Ved 
positiv epistase har en dobbel mutasjon en bedre 
fenotype enn ventet ut fra effekten av de to enkelt 
mutasjonene, ved negativ epistase er det 
motsatt, fenotypen er mindre fordelaktig enn 
forventet ut fra de to mutasjonene alene; (2) 
Innen biokjemisk genetikk, en situasjon der gen 
produkter fungerer etter tur (sekvensielt) som 
substrater (katalysatorer) innen en felles 
biokjemisk reaksjonsrekke; f.eks. er et gen 
epistatisk til et annet gen hvis funksjonen til gen 
produktet i den biokjemiske reaksjonsrekken, er 
nødvendig for resultatet av det neste genet; (3) 
Innen kvantitativ genetikk, et populasjonsbegrep 
som beskriver relasjonene mellom fenotypiske og 
genotypiske varianter. Epistase innen kvantitativ 
genetikk, krever genetisk variasjon på hvert av i 
det minste, to loci. Gener som blir forandret av 
ikke-alleliske gener sies å være hypostatiske 
(hypostatic), eller at de uttrykker hypostase (Se: 
Hypostasis). Epistase er ved siden av et genetisk 
begrep, også benyttet innen biokjemi, evolusjons-
biologi og biologisk informatikk. Innen genetikk, 
har forståelsen og bruken av termen variert mye 
gjennom årene; (4) Undertrykkelse av en 
kroppslig tømming eller sekresjon.   
 
EPISTATIC DISEQUILIBRIUM: Se: Linkage 
disequilibrium. 
 
EPISTATIC GENE (Masking gene): Epistatisk 
gen, gen ved et visst locus hvis nærvær 
modifiserer eller hindrer et gen ved et annet locus 
(ikke-allelisk gen) for å bli uttrykt. Se: Epistasis, 
Hypostatic gene og Allelomorph. 
 
EPISTATIC GENETIC VARIANCE: Epistatisk 
varians, interaksjonen mellom forskjellige alleler 
ved forskjellige loci. Se: Epistatic gene og Locus. 
 
EPISTEMOLOGY: Epistomologi, erkjennelses-
teori (epistene, fornuft; logos, vitenskap), læren 
om viten, kunnskap, og erkjennelsens natur, 
dens forutsetninger og gyldighet, og hva som er 

https://sml.snl.no/fenotype
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kjent og kan bli kjent om den verden og det 
univers der (jord)mennesket lever. Episte-
mologien er én av de filosofiske grunndisiplinene 
der de to store, sentrale temaene er erkjen-
nelsens opprinnelse og gyldigheten av vår 
kunnskap; problemet om det i det hele tatt er 
mulig å oppnå «viten». Erkjennelsesteorien som 
drøfter resultatet av foreningen mellom objekt og 
subjekt, skiller seg fra psykologien som arbeider 
med subjektet for erkjennelsen og hva som skjer 
når individet erkjenner, og metafysikken som 
hovedsakelig arbeider med objektet for 
erkjennelsen. Viten eller kunnskap består av en 
overensstemmelse mellom objekt og subjekt. Se: 
Metaphysics og Ontology.   
 
EPITHELIALIZATION: Dannelse av epitelialt vev 
i områder der det manglet. Se: Epithelium. 
 
EPITHELIUM (pl. Epithelia, Epithelial tissue): 
Epitel, epitelvev, dekkende cellelag som kler en 
utvendig eller innvendig kroppsoverflate, eller 
som danner et kjertelepitel (hormondannende 
endokrine kjertler tømmer direkte i blodbanen, 
eksokrine kjertler (spytt, svette, melk) ledes 
gjennom kjertelganger til overflaten). Slimhinnene 
er fuktige epitel som kler de indre overflatene av 
et organ eller rør (spiserøret, luft- og urinveiene). 
Andre eksempler på epitel er huden, overflaten 
av munn, tarm og blodårer, og de sterkt 
spesialiserte cellene i sanseepitelet som reagerer 
på ytre stimuli som lys, lyd og lukt. Hudepitelet 
beskytter mot bakterier, uttørring og solstråling, 
og kan utsondre stoffer fra underliggende vev og 
absorbere stoffer fra overflaten. Epiteler som kan 
bestå av ett eller flere tettpakkete cellelag på en 
basalmembran (basal lamina, basement mem-
brane) og med minimalt med intercellulært 
materiale, utgjør en av de enkleste vevstyper. 
Cellene i en epitel kan være cilierte eller ikke, 
flate (plateepitel), skjellaktige (squamous), kube-
formede (kubisk epitel, cuboidal) eller avlange 
(sylinderepitel, columnar). Epiteler er ofte 
spesialiserte for aktiv transport eller beskyttelse 
mot f.eks. infeksjoner og har ofte som nevnt, 
sekretoriske funksjoner. (Termen epitel brukes 
ofte galt ved at det benyttes for tilsvarende celler 
som dekker blodårenes indre (endothelium) eller 
kroppshulen (mesothelium), men disse er av 
mesodermalt opphav. C-vitamin mangel virker 
først og fremst på epiteloverflatene. 
 

EPITHET: (1) Tilleggsord, tilnavn; (2) Innen 
taksonomisk nomenklatur, epitet, det andre ordet 
(artsnavnet) i et taksonomisk (binominalt) navn 
der det første ordet er slektsnavnet, eller det 
andre og tredje ordet i et trinominalt navn (under-
artsnavnet) (Specific name; (3) En del av en 
kombinasjon (Se: Combination). 
 
EPITOKE: Epitok, det seksuelle individet hos 
flerbørstemark, eller kun den bakre seksuelle 
delen av visse marine flerbørstemark. Se: Atoke. 
 
EPITOKOUS: Som har hatt eller produserer 
avkom. Se: Atokous. 
 
EPITOPE: Epitop, det lille spesifikke området av 
et antigen-molekyl der antistoff spesifikt festes, 
dvs. som T-cellene reagerer på. På antistoff-
molekylet kalles bindingsstedet paratope. På 
overflaten av ett proteinmolekyl finnes vanligvis 
flere forskjellige epitoper, tidligere kalt anti-
geniske determinanter. Se: Antigenic det er-
minant og Paratope. 
 
EPITREPTIC BEHAVIOUR: Se: Apotreptic be-
haviour. 
 
EPIXYLOUS (Epixylic): Som lever eller vokser 
på trær. Se: Endoxylic. 
 
EPIZOA: Se: Epizoon. 
 
EPIZOIC: (1) Epizoisk, det å leve festet utenpå 
kroppen til et dyr, brukt normalt om ikke-
parasittiske dyr som lever festet på kropps-
overflaten til andre dyr (Se: Endozoic); (2) Det å 
bli spredt gjennom å være festet på overflaten til 
dyr. 
 
EPIZOOCHOROUS: Som spredes på grunn av 
fastheftelse til overflaten på mobile dyr. Se: 
Endozoochorous og Epizoic. 
 
EPIZOON (pl. Epizoa, Epizoan, Epizoite): 
Epizo, dyr (epizoon) som lever festet på 
overflaten av et dyr. Termen benyttes spesielt for 
organismer (epizoitter, epizoites) som lever festet 
til hudoverflatene på dyr, men som ikke er 
parasitter og henter sin næring fra verten. Se: 
Epiphyte og Parasite. 
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EPIZOOTIC: Epizooti, utbrudd, epidemi, infek-
siøs epidemisk sykdom hos dyr; sykdom som er 
vidt utbredt i en dyrepopulasjon etter å ha i løpet 
av relativ kort tid, smittet et stort antall dyr. 
Epizooti tilsvarer termen epidemi i menneske-
populasjoner. Se: Epidemic, Epiphytotic og Epi-
zootiology. 
 
EPIZOOTIOLOGY: Epizootiogi, studiet av infek-
siøse sykdommer hos dyr som medfører 
epizootiske utbrudd. Se: Epidemiology og Epi-
zootic. Se: Epizootic. 
 
EPOCH: (1) Epoke, tidsalder, tidsskifte, tideverv; 
vendepunkt; (2) Epoke, underavdeling av en 
geologisk tidsperiode, hovedintervallet i den 
geologiske tidsskalaen (f.eks. Pleistocen og 
Holocen er to epoker som tilsammen utgjør 
Kvartær perioden som igjen er en del av den 
Cenozoiske æra; dvs. én eller flere epoker utgjør 
en periode). Epoker oppdeles videre i kroner 
(chrons), år eller serier (Se: Geological time 
scale); (2) Hendelse eller tid som markerer 
begynnelsen på en ny utviklingsfase. 
 
EPONTIC: Epontisk, organismer som lever festet 
på et substrat; spesielt brukt om organismer i 
nær assosiasjon med sjøis, eventuelt på isen, i 
mellomrommene mellom iskrystallene eller i 
kanaler under sjøis der også fisk kan forekomme.  
 
EPONYCHIA: De hornete strukturene i et embryo 
som negler og klør utvikles fra. 
 
EPOXY RESINS: Epoxy harpiks, syntetiske 
polymerer som finner anvendelse innen plast-
industrien, og som karakteriseres ved å skrumpe 
lite under polymeriseringen, ha stor styrke, binde-
kraft og kjemisk motstand. 
 
EPSILON KARYOLOGY: Se: Karyology. 
 
EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV, Glandular fever, 
Human (gamma) herpesvirus 4): EBV hører til 
herpesvirus gruppen, DNA virus i slekten 
Lymphocryptovirus innen familien Herpesviridae. 
Etter primær infeksjonen etablerer viruset en 
livslang latens i mennesket. Ved 5 års alder er 50 
% infisert med EBV og nesten alle voksne har 
vært infisert. Infeksiøse virus kan isoleres fra 
spyttet i måneder etter primær infeksjonen og 
kan overføres horisontalt gjennom spytt (kysse-

syken). Inkubasjonstiden er beregnet til 2 - 3 
uker, av og til lengre. Primærinfeksjonen med 
EBV skjer vanligvis hos barn uten kliniske 
symptomer, men kan forårsake en akutt sykdom 
hos ungdom, karakterisert ved feber, sår hals og 
hovne lymfekjertler (dvs. infeksiøs mononukle-
ose). EBV forekommer i hele verden og uten 
sesongmessig opptreden. 
 
EQUABLE: Innen klimatologi, klimatype med kun 
minimale variasjoner i løpet av året. 
 
EQUAL: (1) Lik, like, av samme mengde 
(kvantitet), mål eller størrelse, grad eller antall 
som noe annet; identisk i matematisk verdi 
(equivalent); (2) Jevnt, jamnt, det å ha samme 
privilegier, rettigheter og status; rettferdig balan-
sert; (3) Uniformt, ensartet i effekt; (4) Likeverdig, 
jevnbyrdig, lik i kvalitet, evner, status, rettigheter 
eller muligheter; (5) Objektiv, upartisk, rettferdig, 
det å betrakte alle objekter på samme måte 
(impartial); (6) Stø, rolig til sinns eller i humør. 
 
EQUALIZE: (1) Utlikne, distribuere jevnt og 
uniformt; utjevne i mengde, størrelse eller grad i 
et område eller i en gruppe; (2) Gjøre lik, 
likeverdig, likestille i anvendelse eller effekt; (3) 
Kompensere for; (4) Det å bli lik et spesifikt eller 
standardisert mål; (5) Det å balansere trykket i 
mellomøret med trykket på utsiden gjennom å 
presse eller slippe luft gjennom øretrompeten 
(eustachian tube).  
 
EQUAL WEIGHTING: Innen taksonomy, det å gi 
alle taksonomiske karakterer lik verdi, vekt. 
 
EQUATION: (1) Et kompleks av variable faktorer; 
(2) Innen matematikk, ligning, likning; den 
formelle stadfestelse av likhet eller ekvivalens i et 
matematisk eller logisk uttrykk; (3) Innen kjemi, et 
uttrykk som ved hjelp av symboler representerer 
en kjemisk kvantitativ reaksjon; (4) Utligning, 
utjevning, prosessen å utligne noe med noe 
annet (equating). 
 
EQUATIONAL DIVISION: Se: Mitosis. 
 
EQUATIONAL SEPARATION: Innen genetikk, 
adskillelsen av søsterkromatidene (eller søster-
kromatid segmentene) og deres fordeling til de 
forskjellige cellepoler. Se: Reductional sepa-
ration. 
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EQUATOR: (1) Ekvator, jordens ekvator, stor-
sirkelen som sammenfaller med breddegrad 0o. 
Ekvator ligger midtveis mellom polene i et plan 
vinkelrett på jordaksen (ekvator er 40 067 km 
lang): (2) Innen genetikk, periferien av spindelen i 
et plan loddrett på spindelaksen og med samme 
avstand fra polene under celledelingen (periferien 
av metafase planet, Se: Metaphase plate og 
Spindle). 
 
EQUATORIAL CLIMATE: Tropeklima, klimaet 
som forekommer mellom 10o N og 10o S bredde-
grad på bakkenivå, karakterisert ved en konstant 
høy temperatur og fuktighet og der natt og dag er 
like lange. Sesongene avviker fra hverandre 
overveiende i nedbørsmengde, fordi solen står 
midt på dagen, rett over, uansett sesong. 
 
EQUATORIAL CURRENT: Se: Sea. 
 
EQUATORIAL DIVISION: Innen genetikk, 
delingen under metafase stadiet under mitosen 
eller meiosen i to like longitudinelle halvdeler som 
inkorporeres i de to separate datterkjernene.  
 
EQUATORIAL PLANE (Equatorial plate): (1) 
Innen genetikk, ekvatorialplanet, planet loddrett 
(perpendikulært) på spindelen midt mellom 
polene på en celle som deler seg. Arrangeringen 
av centromerene i kromosomene er slik at de 
ligger tilnærmet i ett plan ved spindelens ekvator i 
metafase stadiet under meiosen og mitosen (Se: 
Centromere, Chromosome og Spindle); (2) 
Planet som går gjennom jordens ekvator eller et 
annet himmellegeme. 
 
EQUATORIAL TIDE: Ekvatorial tidevann, tide-
vannet som opptrer med ca. to ukers intervaller 
når månen står over ekvator. 
 
EQUIANGLULAR: Likevinklet. 
 
EQUID: Hest, hestedyr, medlem i slekten Equus, 
en slekt av upartåede hovdyr og den eneste 
gjenværende slekt i hestefamilien (Equidae). 
Artene er inndelt i fire underslekter: Villhester 
(Equus), esler (Asinus), og sebraer (Dolicho-
hippus og Hippotigris). 
 
EQUIDISTANT: I lik avstand, likt fordelt fra 
ethvert av to eller flere punkter; parallell. 

 
EQUILATERAL: Likesidet. 
 
EQUILIBRATING: Balansere likt. 
 
EQUILIBRIUM: (1) Likevekt, ekvilibrium, til-
standen i et system der alle krefter som påvirker 
systemet utlignes slik at systemet forblir i en 
stabil, balansert og uforanderlig tilstand; et 
system hvis energi er fordelt slik at alle kreftene, 
påvirkningene og reaksjonene, balanserer 
hverandre med det resultat at ingen forandringer 
vil oppstå i systemet så lenge de kontrollerende 
kreftene forblir uforandret. Med andre ord, en 
stabil (nøytral) likevekt eksisterer hvis et system 
vender tilbake til sin opprinnelige likevekt etter en 
forstyrrelse. Likevekten er ustabil hvis systemet 
fortsetter å bevege seg bort fra likevekttilstanden 
når den forstyrrende faktoren fjernes; (2) Innen 
fysikk, tilstanden til et fysisk system (eller kropp) i 
hvile (eller bevegelse uten aksellerasjon)  der 
resultanten av alle kreftene som påvirker 
systemet, oppveier hverandre; et system i termal 
likevekt der det ikke forekommer noen netto 
varmeutveksling innen systemet eller mellom 
systemet og omgivelsene; (3) Innen kjemi, 
tilstanden der reaksjoner som er reversible 
foregår med samme reaksjonsrate (dynamisk 
likevekt) slik at konsentrasjonen av reaktantene 
og produktene ikke forandres over tid; et system 
med mer enn én fase der utvekslingen mellom 
fasene skjer med samme rate slik at det ingen 
netto forandring i systemets sammensetning 
inntreffer; (4) Likevekt, ro, mental, intellektuell og 
følelsesmessig balanse (poise). Se: Dynamic 
equilibrium, Stability, Stable equilibrium, Station-
ary og Steady state (equilibrium); 
 
EQUILIBRIUM COMMUNITY: Likevektssamfunn, 
et samfunn eller biota der innvandringen og 
dannelsen av nye arter tilsvarer og oppveier 
graden av utvandring og utdøing av arter. Se: 
Equilibrium population og Equilibrium species. 
 
EQUILIBRIUM POPULATION: (1) Likevekts-
populasjon, en populasjon der gen frekvensene 
er i likevekt; det er likevekt mellom mutasjons- og 
seleksjonstrykket. Genotype frekvensene korre-
sponderer med det som forventes ut fra tilfeldig 
paring og frie kombinasjoner mellom loci; (2) 
Populasjon som har en stabil størrelse der artens 
døds- og emigrasjonsrater balanserer artens 

https://no.wikipedia.org/wiki/Slekt_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Upart%C3%A5ede_hovdyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Art
https://no.wikipedia.org/wiki/Villhest
https://no.wikipedia.org/wiki/Esel
https://no.wikipedia.org/wiki/Sebra
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fødsels- og immigrasjonsrater. Equilibrium com-
munity og Equilibrium species.  
 
EQUILIBRIUM SPECIES (Prudent species, K-
Selected species): Likevektsart, art der konkur-
ranseevnen er den mest uttalte og viktigste 
overlevelsesstrategi i motsetning til repro-
duksjons- eller spredningsevnen; arter karak-
terisert ved lave reproduksjonsrater, lang 
utviklingstid, stor kroppsstørrelse og et langt liv 
med gjentatte reproduksjoner. Konkurranse er 
som nevnt den viktigste overlevelsesstrategien 
og en typisk respons på stabile miljø- og 
omgivelsesressurser. I ustabile eller ekstreme 
miljøer overlever likevektsartene spesielt 
gjennom hamstring og lagring av mat, eller 
reduksjon i metabolismen, selve livsprosessene. 
Se: Equilibrium community, Equilibrium popu-
lation og K-Selected species. 
 
EQUINE: Heste-, som angår hester.  
 
EQUINE ENCEPHALITIS: En gruppe virus 
sykdommer (Togaviridae) på hester, men også 
mennesket og som kan lede til fatal hjerne-
hinnebetennelse (encephalitis). Viruset smitter 
via mygg fra et reservoar i vilt. Utbredt i Amerika. 
 
EQUINOCTIAL (Horological): (1) Jevndøgns-, 
relatert til jevndøgn (Se: Equinox), en tilstand da 
dag og natt er like lange; som gjelder eller 
inntreffer ved jevndøgn; (2) Ved eller nær 
ekvator; klimaet eller regionene på eller nær 
ekvator; (3) Den tid da solen passerer 
himmelekvator; (4) Innen botanikk, planter hvis 
blomster åpner og lukker seg til visse tider av 
døgnet. 
 
EQUINOCTIAL TIDE: Høyvann som forekommer 
når solen er nært jevndøgn. Se: Equinox. 
 
EQUINOX: Jevndøgn, jamdøger, de to gangene 
om året da solen krysser planet dannet av 
jordens ekvator (celestial equator), dvs. da 
jordens ekvatorialplan passerer gjennom solens 
sentrum. Solen står rett over ekvator ved 
middagstid 21. mars (vårjevndøgn) og 23. 
september (høstjevndøgn). På disse tidene er 
natt og dag tilnærmet like lange over hele verden. 
Se: Solstice. 
 
EQUIPEDAL: Det å ha par av like ben. 

EQUIPMENT: (1) Utstyr, redskap, materiell, 
tilbehør, ekvipering; én eller settet av artikler eller 
fysiske resurser som tjener som utrustning (for en 
person eller ting); (2) Handlingen å utstyre seg, 
eller tilstanden å være utstyrt; (3) Et individs 
mentale eller følelsesmessige ressurser. 
 
EQUIPOISE: (1) Ekvilibrium, likevekt, jamvekt, en 
jevn distribusjon av vekt; (2) Holde i likevekt, 
være i motvekt; balansere ulike krefter eller 
interesser; (2) Innen epidemiologi, en tilstand av 
usikkerhet med hensyn til fordelene og 
bakdelene med to eller flere terapeutiske 
behandlinger under kliniske forsøk. 
 
EQUIPOTENT: Det at forskjellige deler av celler 
eller organer kan utføre like funksjoner. 
 
EQUIVALENT: (1) Tilsvarende, likeverdig, ens-
tydende, være ensbetydende med, svare til; 
motstykke; (2) Ekvivalent, lik i verdi, mengde, 
funksjon eller mening; har de samme eller like 
effekter; (3) Innen geografi, den grad kartprojek-
sjoner korrekt representerer den relative 
størrelsen på arealer; (4) Innen kjemi, det å ha 
samme evne til kombinasjon med andre stoffer; 
(5) Innen matematikk, det å ha nesten identiske 
eller korresponderende deler; det å inngå i en én-
til-én relasjon.   
 
EQUIVOCAL: (1) Flertydig, tvetydig, åpen for 
mer enn én tolkning, det å ha to eller flere mulige 
meninger (Se: Ambiguous og Univocal); (2) Vag, 
tilsiktet å gjemme eller skjule sannheten; (3) 
Diskutabel, usikkert (bevis), tvilsom, vanskelig å 
forstå, forklare eller tolke; åpen for mer enn én 
tolkning ofte på grunn av motstående aspekter 
(doubtful, undecided).   
 
ER: Se: Endoplasmatic reticulum. 
 
Er: Se: Erbium. 
 
ERA: (1) Tidsalder, tid, tidsregning, periode, 
tideverv; (2) Æra, en hovedtidsinndeling i 
Phanerozoicum (Phanerozoic): Paleozoic Era 
(Paleozoicum), Mesozoic Era (Mesozoicum) og 
Kenozoicum. En æra omfatter én eller flere 
geologiske perioder, en periode omfatter én eller 
flere epoker. Se: Geological time scale. 
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ERADIATE (Radiate): Stråle ut, skyte ut. Se: 
Irradiate. 
 
ERADICANT: Utryddelsesmiddel, sprøytemiddel, 
kjemisk stoff som kan utrydde patogener fra 
miljøet, f.eks. på planter som behandles med et 
sprøytemiddel. 
 
ERADICATE (Exterminate): (1) Eliminere, til-
intetgjøre, utrydde, sette en stopper for, bli kvitt, 
ødelegge totalt; (2) Fjerne helt, rykke opp med 
roten, røske opp. Se: Extinction. 
 
ERADICATION: (1) Komplett destruksjon, øde-
leggelse av noe; (2) Utrydding, systematisk og 
fullstendig eliminering av en infeksiøs organisme 
eller infeksjonssykdom i et individ, populasjon 
eller samfunn (Se: Control); (3) Utdøing av en art 
i hele dens område.  
 
ERBIUM (Er): Erbium, bløtt, sølvaktig metallisk 
grunnstoff med atomnummer 68, atommasse (u) 
167,26, smeltepunkt 1 529oC og kokepunkt 2 
868oC. Erbium forekommer i 6 naturlige isotoper 
som er stabile og 12 kunstige isotoper. Erbium 
har en viss metallurgisk utnyttelse, f.eks. blir 
vanadium hardere og lettere å bearbeide ved 
tilsetning av erbium. Metallet brukes også innen 
kjernefysiikk, og den rosenrøde fargen til oksidet 
og saltene utnyttes til farging av glass og 
porselensemalje, og i fotografiske filtre der de 
skarpe og sterke absorpsjonsbåndene er nyttige.  
Erbium har også betydelig interesse som 
tilsetning til halvledermaterialer. 
 
ERECT: (1) Opprrett, oppreist, vertikal, orientert 
oppover eller ut fra en overflate; forstørret og 
hard spesielt som resultat av seksuell og 
fysiologisk opphisselse. Erectile, bli stiv, stivne 
(Se: Erection); (2) Rank, karakterisert ved en fast 
og rank kroppsholdning; (3) Modig, standhaftig.  
 
ERECTION: (1) Oppretting, oppløfting, oppstram-
ming; (2) Noe som er opprett, oppreist; (3) 
Reisning, ereksjon, det hannlige kjønnslem som 
har blitt fyllt med blod, vokset og blitt stivt ved 
seksuell opphisselse. 
 
EREMACAUSIS: Prosessen som danner humus 
gjennom oksidasjon av organisk materiale. 
 
EREMIC: Eremisk, ørkener eller sandområder. 

EREMITE: Eremitt, eneboer. 
 
EREMOBIC: Det å leve eller vokse i isolasjon; 
det å ha en solitær (enslig) eksistens. 
 
EREMOBIONTIC (Desertocolous): Det å leve i 
ørkenområder. 
 
EREMOLOGY: Eremologi, det vitenskapelige 
studiet av ørkener og ørkenfenomener. 
 
EREMOPHILOUS: Det å leve og trives i ørken-
områder. 
 
EREMOPHYTE: Eremofytt, ørkenplante. 
 
EREMOSYMBIONT: En art som lever i en maur-
koloni for beskyttelse, uten å kreve eller tilby noe. 
 
EREUTHOPHOBIA (Erytophobia): Frykten for å 
rødme, dvs. ikke frykt for selve rødmingen, men 
frykt for det å rødme på grunn av at man ikke har 
kontroll på den fysiologiske prosessen og at føles 
pinlig. 
 
ERG: (1) Erg, måleenhet for arbeid og energi; 
energienhet definert som det arbeid utført av en 
kraft lik én dyn (Se: Dyne; 1 erg = 10-7 joule) (Se: 
Centimeter); (2) En sandørken. 
 
ERGASIAPHYTE: Ergasiafytt, plante som er 
introdusert av mennesket for kultivering. 
 
ERGASIAPOPHYTIC: Planter som koloniserer 
kultiverte områder. 
 
ERGASTIC: (1) Det som vedrører integrasjonen 
eller foreningen av deler under evolusjonen; (2) 
De ikke-levende biproduktene fra den proto-
plasmiske, metabolske aktiviteten i cellene. 
 
ERGASTOPLASM: Ergastoplasma, granulært 
endoplasmatisk retikulum; nettverket av mem-
braner i cellenes cytoplasma der proteiner og 
lipider syntetiseres, og som er forsynt med 
ribosomer; de ribosom bærende komponenter i 
cytoplasmaet (er basofile; skyldes rRNA) som 
benevnes Rough ER eller Rough Endoplasmatic 
Reticulum (RER). Se: Endoplasmatic reticulum. 
 
ERGATANDROMORPHIC: Unormale, sosiale 
insekter der karakterer knyttet til hannene og 
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arbeiderne forekommer blandet. Se: Ergatogyno-
morphic.    
 
ERGATANDROUS: Som har arbeiderliknende 
hanner som hos enkelte sosiale insekter. Erga-
taner er en hannmaur (drone) som ligner en 
arbeider maur (steril hunn).  
 
ERGATE: En type arbeider maur. 
 
ERGATOGYNOMORPHIC: Sosale insekter der 
karakterer knyttet til hunnene og arbeiderne er 
blandet. Se: Ergatandromorphic. 
 
ERGATOGYNE: Ergatogyne, en mellomform 
mellom arbeider og dronning; hunnmaur som 
ligner arbeiderne. Se: Ergatogynous. 
 
ERGATOGYNOUS: Som har arbeiderliknende 
hunner (som hos enkelte sosiale insekter).  Se: 
Ergatogyne. 
 
ERGATOMORPHIC: Det å ligne en arbeider hos 
maurene. En ergatoid er en vingeløs, arbeider-
lignende maur som er seksuelt funksjonell, eller 
en maur som har slike karakteristikker.  
 
ERGATOTYPE: (1) Innen taksonomi, ergatotype, 
et ekstra typeeksemplar valgt som paratype for å 
eksemplifisere arbeiderkasten i et takson blant 
vepsene (årevinger) med polymorfe kaster; (2) 
Arbeiderkasten hos sosiale insektarter. 
 
ERGO: Derfor, altså, av den grunn, ergo.  
 
ERGODIC: Prosess der enhver sekvens eller 
prøve, er representativ for det hele. 
 
ERGONOMICS: (1) Ergonomikk, kvantitativt 
studium av arbeid, utførelse og effektivitet; et 
studium av menneskenes aktviteter i et gitt 
arbeidsmiljø; (2) Det kvantitative studiet av den 
sosiale fordelingen av arbeid mellom medlem-
mene i en koloni. 
 
ERGOSOME: Se: Polysome. 
 
ERGOT: Meldrøye, sykdom på korn og gress, 
forårsaket av sekksporesoppen Claviceps 
purpurea. Meldrøyesott (ergotism) viser seg som 
store, svarte sklerotier (hvileknoller) i akset 
istedenfor korn. Hos rug og bygg kan de bli opp 

til 4 cm lange, hos gress mye mindre. Sklerotiet 
er overvintringsorganet som faller til jorden og 
overvintrer, men kan komme med i kornet under 
treskingen. Sklerotiene spirer neste vår, det 
utvikles små fruktlegemer med et hode (stroma) 
der soppens sekksporer dannes. De spres med 
vind til arret på blomstrende korn eller gress. Der 
spirer de og vokser inn i blomsten; selve 
fruktknuten gjennomvokses av hyfer og svulmer 
opp. På soppens overflate utvikles konidier og en 
gulaktig, klebrig, søt væske (honningdugg) som 
tiltrekker insekter som får med seg soppsporer og 
sprer soppen fra blomst til blomst. Senere 
omdannes de infiserte fruktknutene til sklerotier 
(meldrøyer). Se: Lipoxenous. 
 
ERICACEOUS: Som tilhører lyngfamilien (Eri-
caceae), inklusive de tidligere familiene: Krekling-
familien (Empetraceae) og vintergrønnfamilien 
(Pyrolaceae); omfatter ca. 100 planteslekter. 
 
ERECETICOLOUS: Som bebor heder, lyngheier 
eller tilsvarende miljøer.   
 
ERICHTHUS: Larvestadium hos stomatopoder 
(en orden av krepsdyr) som stammer fra det 
tidligere antizoea eller pseudozoea stadiet. 
 
ERICOPHYTE: Ericofytt, plante som vokser på 
lyngheier, heder. Se: Heath. 
 
ERLICHIOSIS (Tick-borne fever): Rickettsia-
infeksjon i hunder og andre dyr i Scandinavia, 
England og India. Midd er involvert som 
smittebærer av denne bakterien, Ehrlichia canis, 
som også kan infisere mennesket. Rickettsioser 
er en gruppe av zoonoser som forårsakes av 
ulike, nært beslektede arter av Rickettsia-
bakterien. Se: Tick. 
 
ERM: Se: Enteric redmouth disease. 
 
ERMINE: Hermelin, røyskattskinn (stoat), spesielt 
når røyskatten (stoat) er i sin hvite vinterdrakt.  
 
ERNE: Havørn (Haliaeetus albicilla), Nord-
Europas største rovfugl, den fjerde største ørnen 
i verden. Ørner inngår med ett unntak i 
haukefamilien (Accipitridae) (unntaket er fiskeørn 
(Pandion haliaetus) som er eneste nålevende art 
i fiskeørnfamilien, Pandionidae).  

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kreklingfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Kreklingfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Vintergr%C3%B8nnfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Rovfugler
https://no.wikipedia.org/wiki/Haukefamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Fiske%C3%B8rn
https://no.wikipedia.org/wiki/Fiske%C3%B8rnfamilien
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ERODE: Fortære, gnage på, det gradvis og slites 
bort eller ødelegges av naturlige årsaker, være 
seg jord, klipper eller land. 
 
EROSION: Erosjon, nedbryting, den mekaniske 
og kjemiske slitasjen på jordens overflate som 
senker landnivået og som skyldes vind, is, 
rennende vann eller andre naturlige påvirkninger, 
og gravitasjonen, dvs. alle prosessene som sliter 
ned, oppløser, løsner og forflytter jord, berg- og 
klippemateriale på naturlig måte fra høyere til 
lavereliggende områder. Erosjon benyttes også 
om havets nedbrytning av kystlinjen på grunn av 
bølger eller havstrømmer.. Se: Corrasion, Denud-
ation, Solution, Transportation og Weathering. 
   
EROTOPHOBIA: Se: Genophobia. 
 
ERPOGLYPH: Fossile ekskrementer dannet i et 
borehull etter borende mark; de konsentriske 
massene av jord og mudder ekskrert av mark. 
Se: Cast. 
 
ERRANTIA: Mobile organismer. 
 
ERRATIC: (1) Uberegnelig, tilfeldig, ujevn, 
uregelmessig, omflakkende, erratisk; (2) Organ-
ismer som ikke er festet og kan flyttes rundt av 
fysiske krefter; (3) Innen geologi, store klippe-
blokker som er blitt transportert ved isbreer 
(glacial erratic) og avsatt langt fra sitt opp-
rinnelsessted og på andre bergtyper. 
 
ERRATIC PARASITE: Tilfeldig parasitt, parasitt 
som kan forekomme i organer hvor den ikke 
hører hjemme. 
 
ERRATUM (pl. Errata): Trykkfeil. 
 
ERRONEOUS: Som er feilaktig, ukorrekt, uriktig, 
gal eller falsk. 
 
ERROR: (1) Feil, mistak, feiltagelse; (2) Vill-
farelse; (3) Forseelse; (3) Innen nomenklatur, 
ukorrekt stavelse i et navn eller annet ord 
(copyist's error, inadvertent error (e.g. lapsus 
calami), printer's error, err. typogr.); (4) Innen 
statistikk, forskjellen mellom den observerte 
(eksperimentelle) verdi og den virkelige verdi 
(forventede verdi), dvs. viser til usikkerheten i 
beregninger og forsøk. Slik feil eller 
eksperimentelle avvik fra teori, kan være 

forårsaket av tilfeldigheter, målefeil eller feil bruk 
av formler (Se: Errors of measurements); (5) 
Innen hypotesetesting der (a) Type 1 feil 
refererer til en hypotese som er korrekt, mens 
testprøven som er brukt antyder at den er falsk, 
og (b) Type 2 feil som refererer til en hypotese 
som er falsk, mens testprøven som er brukt 
antyder at den er korrekt. 
 
ERROR OF MEASUREMENT (Systemic error): 
Målefeil, tilfeldige feil (Se: Error). Ved alle fysiske 
målinger vil små feil kunne oppstå pga. 
ufullkommen apparatur, unøyaktigheter i av-
lesningene og tolkningene av måledataene. Det 
er (alltid) ønskelig å estimere størrelsen på disse 
feilene i alle stadier av et eksperiment for 
gjennom å sammenholde disse, kunne vurdere 
deres innvirkning på sluttresultatet. Det kan 
utføres ved hjelp av grafiske eller aritmetiske 
metoder for observasjoner av samme type. De 
beregnede målefeilene blir da ut fra de størrelser 
man finner (negativt eller positivt), addert for å 
finne den endelige målefeilen. Heisenbergs 
usikkerhetsprinsipp viser at det alltid vil være en 
usikkerhet ved alle fysiske mål uansett hvor 
perfekte instrumentene er eller hvor nøyaktig en 
måler. Eventuelle systemiske feil bør så langt det 
er mulig, fjernes gjennom forbedringer av 
apparatur og metodikk (Se: Probability and 
Probable error). (Systemiske feil omfatter de feil 
som eller helst må fjernes gjennom tillempning av 
måleutstyr eller måleteknikk.) 
 
ERROR THRESHOLD (Critical mutation rate): 
Innen populasjonsgenetikk og evolusjonsbiologi, 
feilterskel, begrensningen på antall basepar et 
selvreplikerende molekyl kan ha før mutasjoner 
vil ødelegge informasjonen i de påfølgende 
generasjoner av molekylet; over dette nivået 
akkumuleres genetiske feil og leder til tap av 
informasjon. Ved stabil seleksjon er feilraten 
under dette terskelnivået. 
 
err. typogr. (Errore typographica): Se: Error. 
 
ERUBESCENCE: Rødme. 
 
ERUCIFORM: Det å ha form som en larve, dvs. 
med tilnærmet sylindrisk kropp med utvekster på 
bakkroppen og ekte legger på brystsegmentene; 
sommerfugllarve-lignende. 
 



 

543 

ERUCISM: Kløe forårsaket av gift fra en larve 
eller puppe. 
 
ERUCIVOROUS: Som eter larver eller på larver. 
 
ERUPTION: (1) Utbrudd, ofte plutselig og kraftig, 
uønsket og bråkete; (2) Utslett, en plutselig 
tilsynekomst av f.eks. en rødlig flekk på huden; 
(3) Tilsynekomsten av en tann gjennom 
tannkjøttet; (4) Erupsjon, vulkanutbrudd, 
prosessen når vulkansk materiale (magma) 
slynges eller presses ut fra jordens indre 
gjennom hull eller sprekker i jordoverflaten. 
 
ERUCIVOROUS: Som eter larver, en larve-
etende organisme. 
 
ERUCTATION: Det å utstøte tarminnhold gjen-
nom munnen. 
 
ERUMPENT: Fremstikkende, utbulende eller det 
å bryte eller trenge gjennom. 
 
ERYSIPELAS: Rosen, spekkfinger, selfinger, 
akutt bakteriell infeksjon av bindevevet i 
underhuden som skyldes streptokokker, spesielt 
arten Streptococcus pyogenes. Infeksjonen 
begynner som en erysipeloid-lignende beten-
nelse i fingrene og helt plutselig med høy feber, 
39 - 40oC, frysninger, kvalme og brekninger. 
Huden er spent og øm, men uten frembrudd av 
puss. Lymfeknutene i nærheten er forstørret og 
ømme. Inkubasjonstiden er to til tre dager. Rosen 
kan nå behandles effektivt med penicillin (går 
tilbake på 4 - 5 dager). Sykdommen skyldes 
antagelig flere arter av bakterier som infiserer via 
sår. Se: Erysipeloid. 
 
ERYSIPELOID: Sykdom som omfatter en lokali-
sert inflammasjon i huden, vanligvis fingene eller 
hånden, og som skyldes bakterien Erysipelothrix 
rhusiopathiae som betraktes som et dyrepatogen, 
men kan infisere særlig personer som arbeider 
med fisk og kjøttprodukter. Infeksjonen (erysi-
pelas) skjer via sår og forekommer over hele 
verden. Se: Erysipelas. 
 
ERYTHEMA: Erytema, unormal rødhet i huden, 
pelsen eller fjærdrakten pga. en inflammasjon 
eller infeksjon. Se: Erythrism. 
 

ERYTHEMA INFECTIOSUM (EI): Se: Parvovirus 
B 19. 
 
ERYTHEMATIC (Erythematous): Erytematisk, 
det å utvise eller være lik en erytema (Se: 
Erythema). Erythemagenic, det å tendere til eller 
å produsere erytema.  
 
ERYTHR- (Erythro-): Prefiks som betyr rød. 
 
ERYTHRASMA: Kronisk hudinfeksjon, særlig i 
lysken, armhulene og brystet, som skyldes 
bakterien Corynebacterium minutissimum som 
tilhører den normale hudfloraen, men kan gi 
rosenrøde flekker som utvikles til brune, 
skjellaktige flak som kan løsne. Bakterien trives 
spesielt i geografisk varme og fuktige områder. 
 
ERYTHRISM: Erytrisme, det å ha rød hud eller 
pels (hos pattedyr), eller mangel (vanligvis) av 
svart pigment (eumelanin) som gjør at det røde 
pigmentet (phaeomelanin) dominerer i fjær-
drakten (hos fugl). Årsaken er enten en mutasjon 
som forårsaker fravær av det normale pigmentet 
og/eller overskudd av andre pigmenter. 
 
ERYTHROBLASTS: Erytroblaster, celler med 
kjerne i den røde benmargen som gir opphav til 
erytrocyttene, de røde blodlegemene. Opp-
rinnelig er de fargeløse, men de fylles med 
hemoglobin etter hvert som de utvikler seg.  
 
ERYTHROCYTES: Erytrocytter, røde blodlege-
mer, røde blodceller, den mest tallrike cellen i 
blodet som inneholder det røde pigmenterte 
hemoglobin, et jernholdig protein som tar opp 
oksygen og karbondioksid, og som er ansvarlig 
for oksygentransporten til kroppens forskjellige 
vev. Mennesket har ca. 5 millioner røde 
blodceller per mikroliter blod. Ved anemi er 
antallet redusert. Se: Red blood cell. 
 
ERYTHROCYTIC PHASE: Erytrocyttisk fase, 
fasen i livssyklus til blodparasitter i de røde 
blodcellene, f.eks. fasen malaria (Plasmodium 
spp.) gjennomløper i blodcellene. 
 
ERYTHROMYCIN: Antibiotikum (fra Strepto-
myces erythreus) som tatt oralt, dreper Gram-
positive bakterier og også enkelte Gram-negative 
prokaryoter.  
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ERYTHROPIA: Øyetilstand der et objekt sees 
som det er farget rødt.  
 
ESCALATE: Eskalere, stige raskt, opptrappe, bli 
mer intens eller seriøs.  
 
ESCAPE: (1) Flukt, redning; (2) Rømme, flykte, 
slippe bort, redde seg; unnløpe; (2) Nødutgang; 
(3) Lekkasje, utetthet; (4) Innen økologi, det å 
unnslippe en predator. En flukt reaksjon (escape 
reaction, Se: Escape behaviour) er en form for 
defensiv adferd hos dyr som oppdager en 
predator. Adferden kan variere mye og være 
meget spesialisert, avhengig av art; (5) Det å 
forlate sin opprinnelse, et kultivert, domestisert 
område; (6) Innen botanikk, kultivert plante som 
har blitt etablert i vill tilstand (Se: Feral). 
 
ESCAPE BEHAVIOUR: Fluktadferd, flukt eller 
unnvikelse av en farlig situasjon eller trussel. 
Flukt er en form for forsvarsadferd. Se: Escape. 
 
ESCAPEE: (1) Flyktning, rømling, fanget organ-
isme som har rømt eller brutt seg ut til det fri; (2) 
Desertør, utbryter. 
 
ESCAPE SPEED: Unnslipningshastighet, hastig-
heten som et legeme må ha for å unnslippe en 
planets eller satellitts gravitasjon. Hastigheten 
avhenger av planetens masse og diameter. For 
jorden er unnslipningshastigheten ca. 11 200 
m/s. For å unnslippe månens tyngdekraft må 
hastigheten være over 2 370 m/s.  
 
ES CELLS: Se: Embryonic stem cells. 
 
ESCHAR: Skorpe på sår; dødt vev som løsner 
fra det underliggende levende vevet. 
 
ESCHATLOGY: Eskatologi, læren om de siste 
ting, den del av teologien som er opptatt av 
døden, dommen og den endelige skjebnen til 
mennesket og menneskets sjel. 
 
ESCHERICHIA COLI (E. coli): Gram-negativ 
stav-formet og bevegelig bakterie (Enterobacteri-
acae, type arten) som finnes vanlig i menneskets 
tarmer og som har utstrakt anvendelse i 
eksperimentell genetikk som vert ved gen kloning 
eller biokjemisk arbeid. Bakterien er tallrik i de 
nedre deler av tarmen (tykktarmen, colon) hos 
varmblodige dyr (pattedyr). Normalt er E. coli en 

ikke-patogen kommensal, men enkelte av de 
tallrike strainene som kan adskilles serologisk, 
kan forårsake akutt matforgiftning, urinveis-
infeksjoner eller akutt diaré og særlig hos barn. 
Denne arten er den mest vanlige bakterien som 
benyttes innen gen manipulasjon da den normalt 
er ufarlig (ikke-patogen), har er lite genom og er 
lett å formere. Se: Gene cloning og Genetic 
engineering. 
 
ESCULENT: Spiselig, mat; en ting, spesielt 
grønnsaker, som kan spises. 
 
ESKAR (Esker): Morene, ra, åsrygg.  
 
ESOPHAGOSTOMOSIS: Se: Oesophagostom-
osis. 
 
ESOPHAGUS: Spiserør, kanalen der mat og 
væske passerer fra svelget (pharynx) til magen. 
Esophageal, av eller med referanse til spiserøret. 
Esophagectasis; utvidelse av spiserøret. Eso-
phagostenosis, innsnevring av spiserøret. 
 
ESOTERIC: (1) Esoterisk, bare for innvidde, 
rettet mot eller som kun kan forstås av en liten 
grupppe mennesker med spesialiserte kunn-
skaper eller interesser; (2) Det å oppstå innen en 
organisme eller system. 
 
ESPUNDIA (Ciclero ulcer, Forest yaws): 
Espundia, en form for leishmaniose (Leishmania 
braziliensis) hvor parasitten normalt sprer seg via 
lymfesystemet og dermed produserer en rekke 
infeksjoner i hele det periferale lymfesystem. 
Disse parasittiske protozoer forekommer i Sør-
Amerika. Se: Leishmaniosis. 
 
ESS (Evolutionary stable strategy, Com-
petitive optimum): ESS, evolusjonær stabil 
strategi, en strategi for livsførsel som er 
evolusjonært stabil hvis den brukes av de fleste 
medlemmer i en populasjon, dvs. er varig og 
stabil mot alternative (mutante) strategier. Ved 
ESS kan fitness være lavere enn maksimal 
(andre populasjonstilstander kan fremvise høyere 
gjennomsnitts reproduksjonsrater), men disse 
tilstandene er ustabile. Begrepet ble først brukt 
innen evolusjonsbiologi og etologi og kan 
generelt beskrives som følger: Hvis to eller flere 
alternative strategier eksisterer for et individ eller 
populasjon i en gitt situasjon og der hver strategi 
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er best i noen situasjoner, men ikke i alle, vil 
forholdet mellom alternativene nå en likevekt 
basert på hva som gir det høyeste netto utbytte, 
f.eks. i fitness. Forekommer f.eks. altruisme i en 
populasjon, vil de individene som får hjelp, men 
ikke yter noe igjen, ha umiddelbart en fordel i 
forhold til de som hjelper for de nyter fordelene 
uten å ha kostnadene med å yte. Disse 
selekteres derfor for og øker i antall, mens 
hjelperne selekteres imot og avtar i antall, slik at 
ved et eller annet tidspunkt lønner det seg ikke 
lengre og være mottager. Forholdet mellom disse 
vil gå mot en likevekt der netto reproduksjonssuk-
sessen er maksimal. Dette forholdstall er en 
ESS. Se: Fitness og Strategy. 
 
ESSENTIAL: (1) Tvingende nødvendig, absolutt 
nødvendig, ekstremt viktig, livsviktig (basic, 
indispensable, necessary); (2) Essensiell, vesent-
lig, grunnleggende, som ligger dypt i noe eller 
noens natur; nedarvet (inherent); (3) Innen kjemi, 
substans som ikke syntetiseres av kroppen eller i 
tilstrekkelige mengder for normal vekst og 
utvikling og derfor må inntas via mat (Se: Essen-
tial amino acid); (4) Innen medisin, idiopatisk, 
uten noen kjent ytre stimulus eller årsak (Se: 
Idiopathic). 
 
ESSENTIAL AMINO ACID: Essensiell amino-
syre, de 10 aminosyrene som mennesket ikke 
kan syntetisere eller som forekommer i til-
strekkelig mengde, og derfor må suppleres via 
føden. For mennesket omfatter det aminosyrene: 
Arginin, histidin, isoleucin, leucin, lysin, methio-
nin, phenylalanin, threonin, tryptophan og valin. 
Alle disse er nødvendige for en funksjonell 
proteinsyntese. De fleste aminosyrene som er 
nødvendig for mennesket, er også nødvendige å 
oppta via føden for de fleste andre flercellede 
dyr, og også til og med for flertallet av de 
éncellede dyrene, protozoene. 
 
ESSENTIAL ELEMENT: Essensielt grunnstoff, 
sporelementer, mineraler og grunnstoffer som er 
livsviktige for organismene for å sikre normal 
vekst og utvikling; mikronæringsemnene 
organismene trenger i ytterst små mengder for 
vekst og metabolisme. En total mangel på de 
essensielle mikronæringsemnene medfører død. 
Disse elementene trenges hovedsakelig som 
komponenter (cofaktorer) i enzymreaksjoner, 
elektronkjeder eller under prosesser knyttet til 

membrantransport. Ved f.eks. kultur av celler og 
mikroorganismer behøves jern, sink, kobber og 
mangan i konsentrasjoner på ca. 10 mg/l. 
Hovedgrunnstoffene som er til stede i relativt 
store mengder i kroppen hos mennesket, 
omfatter: Kalsium, fosfor, kalium, natrium, klor, 
svovel og magnesium. De viktigste spor-
elementene hos mennesket er: Jern, mangan, 
sink, kobber, jod, kobolt, selen, molybden, krom 
og silisium. Hvert grunnstoff fyller viktige roller i 
kroppen, natrium-, kalium- og klorioner er viktige 
elektrolytiske komponenter i cellene og 
kroppsvæskene for elektriske impulser, nerve og 
muskel aktiviteter, og den osmotiske status; 
fosfor, kalsium og magnesium fforekommer i ben. 
Fosfor er hovedingrediensen i den kjemiske 
energioverføringen og nukleinsyrene, svovel er 
viktig for aminosyre syntesen og sporelementene 
fungerer også som nevnt, som cofaktorer i 
komplekse molekyler. Se: ATP, Trace element og 
Vitamins. 
 
ESSENTIAL FATTY ACID (Essential fat): 
Essensiell fettsyre, fettsyrene som må være til 
stede i føden hos visse dyr, inkludert mennesket, 
for at kroppen skal utføre sine normale funk-
sjoner. Eksempler er omega-3 (linolenic acid) og 
omega-6 (linoleic acid) fettsyrene. Disse har 
dobbeltbindinger ved den samme posisjonen 
langs hydrokarbonkjeden og fungerer som 
kjemiske forløpere for produksjonen av prosta-
glandiner. De er også essensielle for oppbryting 
av kolesterolavleiringer i blodåreveggene og for å 
bedre en rekke andre kroppslige funksjoner som 
fett-transporten, enzym funksjonen og diverse 
neurologiske sykdommer. 
 
ESSENTIALISM: Essensialisme, troen på under-
liggende universelle prinsipper, ideelle typer. 
Essensialismen går tilbake til de gamle greske 
filosofer som hevdet at det lå en ideell virkelighet 
eller essens bak alt vi sanser i naturen, slike 
forsøk tas ikke lengre alvorlig (missekonkur-
ranser kan sies å være et forsøk på å finne et 
kvinnelig ideal).  
 
ESTABLISH: (1) Grunnlegge, etablere, opprette 
(found); sette opp et system, organisasjon eller 
reglement på permanent basis; (2) Generere, 
bevirke, medføre, foranledige, forårsake, avsted-
komme (bring about); (3) Skape eller sette opp 
på permanent basis (set up); (4) Godtgjøre, 
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bevise, fastsette (uten tvil) gyldigheten eller 
sannheten av noe gjennom fakta (prove); (5) Slå 
seg permanent til; få til og vokse og trives; (6) 
Forårsake anerkjennelse og aksept; (7) Innen 
nomenklatur, å gjøre et vitenskapelig navn eller 
nomenklaturisk akt tilgjengelig (Se: Available) 
etter Kodens reglement (Se: Code). 
 
ESTABLISHED ALIEN: Se: Denizen. 
 
ESTABLISHMENT: (1) Institusjon, stiftelse, et 
etablert offentlig sted, organisasjon eller hus-
stand, eller selve handlingen å etablere noe; (2) 
Establishment, en gruppe personer med makt og 
innflytelse i et sosialt samfunn (eller regjering); 
maktgruppe innen en viss aktivitet eller fagfelt 
(the establishment); (3) Innen biologi, reell 
etablering av organismer i nye områder, f.eks. 
infeksiøse agenser. Established, det å vokse og 
reprodusere vellykket innen et gitt geografisk 
område, eller for en parasitt, på eller i en levende 
vert (Se: Invasiveness). 
 
ESTER: Ester, organiske substanser som er 
karakterisert ved en -C(O)O- kopling. Estere 
dannes gjennom en kombinasjon mellom en 
alkohol med en organisk syre (under eliminasjon 
av vann) og gir en svakt ionisert løsning (estere 
dannet fra karboksylsyre har den generelle 
formel RCOOR'). Molekyler som inneholder tre 
ester grupper finnes i naturen som oljer og 
fettstoffer. Estere er flyktige duftstoffer som 
brukes i stor utstrekning innen matindustrien. 
 
ESTHESIOLOGY: Estesiologi, det vitenskap-
elige studiet eller beskrivelse av sanseorganer og 
følelser, fornemmelser og kjensler. Esthesio-
metry, måling av sansemessige opplevelser og 
diskrimineringer. 
 
ESTIMATE: (1) Gjøre seg opp en mening om; 
vurdere, evaluere, kalkulere, taksere, beregne; 
det og anslagsvis eller forsøksvis bedømme 
verdien, antallet, mengden, posisjonen eller 
utstrekningen av noe (judge); (2) Foreløpig 
vurdering, overslag, skjønn; grov kalkulasjon, 
beregning med tanke på verdi, mengde eller 
størrelse.  
  
ESTIVAL: Relatert til sommeren. 
 
ESTIVATION: Se: Aestivation. 

ESTRAY (Stray): Et herreløs, bortkomment 
domestisert dyr (Se: Stray) som vandrer fritt eller 
er tapt av eieren, særlig hvis eieren er ukjent.  
 
ESTROGEN: Estrogen, hormon produsert av 
ovariene som klargjør uterus for implanteringen 
av et embryo. Estrogener er en klasse av 
hunnlige kjønnshormoner som produseres av 
ovariet og medfører seksuell kjønnsmodning ved 
puperteten og som opprettholder de reproduktive 
funksjonene. Se: Oestrus. 
 
ESTRUS: Se: Oestrus. 
 
ESTUARY: Estuarie, os, munning, elvemunning, 
fjordgap med tidevann; et delvis innelukket 
kystområde åpent mot havet der ferskvann 
kommer i kontakt med sjøvann. Vanligvis viser 
estuarier til elvemunninger som vider seg ut mot 
havet og der tidevannet medvirker til at relativt 
store mengder ferskvann blandes med saltvann 
slik at markerte fluktuasjoner i saltholdigheten 
kan forekomme over døgnet eller året (f.eks. i 
elvedeltaene mot havet). Estuariene er også 
områdene der det avleires sedimenter hvis 
materialet fra elvene er mer enn det som fjernes 
av tidevann og bølgepåvirkninger. På basis av 
estuarienes opprinnelse og geomorfologi, kan de 
inndeles i forskjellige typer. De kan også 
betraktes som en overgangssone (Se: Ecotone) 
mellom ferskvann og saltvann, influert av begge 
miljøer. Ofte gjennomløper de sesongmessige 
forandringer i organismesamfunnet, og kan være 
sterkt stratifiserte med et ferskvannslag over det 
tyngre sjøvannet der mengden elvevann domi-
nerer over tidevannet, eller moderat stratifiserte 
der tidevannet og elvevannet balanserer 
hverandre, eller blandet fra bunn til overflaten der 
tidevannet dominerer over elvevannet. Organ-
ismene i et estuarium må ha evnen til å tåle store 
variasjoner i saltholdighet over døgnet og året, 
derfor er euryhaline arter mest vanlige i slike 
miljøer på en permanent basis (Se: Euryhaline). 
Partikkelinnholdet er også høyt, noe som også er 
en begrensende faktor for utbredelsen av en 
rekke av organismene. De som lever i slike 
miljøer omfatter først og fremst marine arter, 
spesielt i estuariets ytre områder. Permanente 
estuariearter som kun eller fortrinnsvis finnes i 
estuariet (endemiske arter), kan også fore-
komme, ved siden av enkelte ferskvannsarter 
som migrerer ut eller gjennom disse områdene. 

http://www.dinordbok.com/?f=norsk&t=engelsk&q=fornemmelse
http://www.dinordbok.com/?f=norsk&t=engelsk&q=kjensle
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Estuarier kan fungere som et meget godt 
oppvekstområde for forskjellige arter, både 
virveldyr og virvelløse dyr. Derfor er også 
estuarier fordelaktige områder for naturlig eller 
kunstig reproduksjon av forskjellige vannlevende 
virveldyr, som fisk. Desto høyere tidevann og 
desto høyere næringsinnhold i elvevannet, jo 
større organisk produksjon. 
 
ET: Latin for «og». 
 
ET AL. (Et alia, Et alii): Forkortelse for: Og 
andre. 
 
ET (E.T., Extra-Terrestrial): (1) Utenomjordisk; 
(2) Eastern time; (3) Forkortelse for: Ethyl.   
 
ET CETERA (etc.): Og resten, og så videre. 
 
ETEPIMELETIC: Sosialt adferdsmønster hos 
unge dyr som tjener til å oppnå omsorg fra de 
voksne. Se: Epimeletic. 
 
ETERNAL: (1) Evig, evinnelig, endeløs, eksi-
sterer for alltid, uten ende; (2) Forsterkning av 
diverse uttrykk for beundring eller takknemlighet.  
 
ETESIAN: Regelmessig, som oppstår årlig, 
periodisk (om vind), spesielt sommervinder som 
blåser over Middelhavet.    
 
ETHANE: Etan (dimetyl, etylmetan), fargeløs, 
luktfri, brennbar gass (formel C2H6) som fore-
kommer naturlig. 
 
ETHANOL (Ethyl alcohol): Etanol, etylalkohol, 
fargeløs vannløselig alkohol (ethyl alkohol) som 
har formel C2H5OH (også skrevet CH3CH2OH). 
Smeltepunktet er -169oC, kokepunktet er 78,4oC, 
spesifikk gravitet er 0,789 og kaloriverdien er 30 
MJ/kg. Alkoholer er en fellesbetegnelse for stoffer 
som har en hydroksylgruppe (-OH gruppe) 
bundet kovalent til et karbonatom. Etanol 
produseres naturlig gjennom gjæring av karbo-
hydrater (sukker) med gjærceller (kjemisk 

reaksjon: C6H12O6  2C2O5OH + 2CO2). Etanol 
produsert av gjærceller, dreper disse slik at 
gjæringsprosessen ikke kan gi alkohol-
konsentrasjoner større enn 15 % (volumenhet). 
Gjennom destillasjon kan man produsere en 
(kontinuerlig kokende) blanding av 95,6 % etanol 
og 4,4 % vann. Ren alkohol (absolutt alkohol) 

refererer til 100 % etanol, noe som kan oppnås 
gjennom kjemisk rensning (tørking), ikke 
gjennom destillasjon. Etanol produseres eller 
syntetiseres hovedsakelig fra etylen i den petro-
kjemiske industrien, det kan også produseres 
gjennom hydrolyse av cellulose avfall. Etanol 
finner mange anvendelser som bl.a. løsnings-
middel, kjemisk råmateriale og som brennstoff. 
Og ikke å forglemme, som drikkevare. Se: 
Anaerobic respiration. 
 
ETHEOGENESIS: Hannlig partenogenese, utvikl-
ingen av ubefruktede hannlige gameter til en 
hannlig organisme.   
 
ETHENE (Ethylene): Etylen, fargeløs brennbar 
gass (formel C2H4) som forekommer naturlig i 
planter der gassen fungerer som en vekst-
substans for fruktmodningen. I industrien er den 
et råmateriale i etanol produksjonen. Se: Ethanol. 
 
ETHER: (1) Innen kjemi, eter, organiske sub-
stanser som alle er karakterisert ved en 
molekylær -O- binding (oksygenet er knyttet til to 
karbonkjeder). Etere er flyktige og meget 
brennbare stoffer. Diethyl eter er en vanlig 
anestetika (Se: Anesthetic) og et løsningsmiddel 
med anvendelse i laboratorier. Eter ble tidligere 
brukt som bedøvelsesmiddel ved operasjoner. Et 
pledd dynket med eter ble lagt over munn og 
nese. Deretter ble man bedt om å telle høyt til ti. 
Dit rakk man ikke (husker jeg etter å ha blitt 
eterbedøvd før en kirurgisk mandeloperasjon); 
(2) Innen astronomi, forlatt begrep om et 
hypotetisk medium som en gang var tenkt å fylle 
alt rom og var ansvarlig for forplantningen av lys 
og elektromagnetisme.  
 
ETHEREAL: (1) Overjordisk, eterisk, ekstremt 
lyst og delikat (som av en annen verden); (2) Det 
å ha diethyl eter som løsemiddel (solvent).  
 
ETHIC: Etikk, moralprinsippene som styrer en 
persons adferd eller er bestemmende for ens 
aktiviteter; morallære, den kunnskapsgrenen som 
omhandler moralprinsippene.  
 
ETHIOPIAN (FAUNAL) REGION: Etiopiske 
region, omfatter Afrika sør for Sahara, den sør-
vestre, tropiske del av Den Arabiske Halvøy og 
Madagaskar med naboøyer; og som ofte 
betraktes som en egen region (den Paleotropiske 
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region). Denne dyreregionen som omfatter en 
rekke endemiske dyrearter og familier, er videre 
inndelt i underregioner og er ikke helt adskilt fra 
nærliggende faunaregioner. Regionen er en del 
av det zoogeografiske området kalt Arctogea, 
som omfatter de nordlige kontinentene, Afrika og 
Indo-Kina, og som vanligvis oppdeles i Pale-
arktisk og Nearktisk (tilsammen Holarktisk), den 
Etiopiske og Orientalske region. Se: Arctogea, 
Faunal region, Neogea og Notogaea og Zoo-
geographical regions. 
 
ETHNIC: Etnisk, som angår en folkegruppe. 
Etnisk viser til en gruppe individer eller en 
populasjon som er «rasemessig» eller historisk 
beslektet (relaterte) og med samme kultur, dvs. 
med de samme kulturelle karakteristika. Se: 
Culture. 
  
ETHNO-: Prefiks som betyr mennesket. 
 
ETHNOBIOLOGY: Etnobiologi, det vitenskap-
elige studiet av hvorledes levende organismer 
behandles og utnyttes i menneskets forskjellige 
kulturer. Studiet omfatter de dynamiske rela-
sjonene mellom det levende livet (biotaen), 
miljøet og folket fra fortiden til dagens verden.  
 
ETHNOBOTANY: Etnobotanikk, det vitenskap-
elige studiet av de forskjellige menneske-
kulturers utnyttelse av planter til mat, medisiner, 
innen religiøse sermonier og til annet bruk.   
 
ETHNOLOGY (Ethnography): Etnologi, folke-
livsgranskning, den gren av antropologien som 
omfatter det vitenskapelige studiet av de 
forskjellige menneskekulturenes adferd og 
relasjoner; studiet av mennesket, dets historie, 
«raser», kulturer og opphav. Etnologer utnytter 
etnografenes kunnskaper og benytter disse til å 
studere likhetene og kontrastene mellom de 
utallige forskjellige kulturer i verden. Folke-
minnevitenskap omfatter tradisjonsoverført 
kunnskap, kunst og litteratur, enten muntlig 
overført eller gjennom handlinger (mesterlære) 
mellom mennesker og mellom generasjoner. 
Folklore knyttes mer opp til den ikke-kom-
mersielle, uformelle del av kulturen. Se: 
Anthropology. 
  
ETHNOZOOLOGY: Etnozoologi, det vitenskap-
elige studiet av fortiden og nåtidens inter-

relasjoner mellom kulturer og dyrene i de 
respektive miljøene; omfatter klassifiseringen av 
dyrene og den kulturelle kunnskapen og bruken 
av både de ville og domestiserte dyreartene hos 
de forskjellige menneskekulturene eller «raser» 
av mennesker. 
 
ETHOCLINE: Etoklin, gradert serie av et gitt 
adferdsuttrykk innen en gruppe av relaterte arter. 
 
ETHOENDOCRINOLOGY: Se: Behavioural 
endocrinology. 
 
ETHOGRAM: Etogram, detaljert beskrivelse av 
adferdsmønsteret som er karakteristisk for en art, 
eller den individuelle adferden, spesielt parings-
adferden. 
 
ETHOLOGICAL: Etologisk, som angår adferden, 
særlig den artsspesifikke adferden i organ-
ismenes naturlige miljøer. 
 
ETHOLOGICAL ISOLATION: Etologisk isol-
asjon, fravær av kryssbefruktning eller produk-
sjon av hybride avkom mellom individer fra 
forskjellige populasjoner eller nært relaterte arter 
(Se: Semispecies) da adferdsforskjeller i parings-
spillet forhindrer effektiv paring. Se: Isolation 
mechanisms. 
 
ETHOLOGY (Animal behaviour): Etologi, det 
vitenskapelige studiet av dyrs adferd, dyrs 
oppførsel og adferds evolusjon med spesiell vekt 
på tilpasninger under normale forhold og 
omgivelser. Etologi omfatter alle de ytre stimu-
leringer og indre fysiologiske prosesser og 
reguleringsmekanismer hvorved dyr responderer 
til forandringer i omgivelsene, dvs. adferdens 
funksjon, utvikling og genetikk både gjennom livet 
(ontogenetisk) og i et evolusjonært perspektiv 
(anagenetisk). Faget kalles ofte for adferdsøko-
logi (Se: Behavioral ecology) eller sosiobiologi 
(Se: Sociobiology). Etologien er spesielt opptatt 
av dyrs adferd og tilpasninger i sitt naturlige miljø 
for å maksimere antall avkom. Det omfatter igjen 
å påvise hvilke stimuli som er viktige og hvordan 
nedarvet adferd (instinkter) samspiller med 
læring i utviklingen av den observerte adferd.  
Psychology, psykologi er studiet av menneskets 
adferd. Se: Behaviour. 
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ETHOSPECIES (Ethotype): (1) Arter eller raser 
som adskilles vesentlig på basis av forskjeller 
knyttet til instinktiv adferd; (2) Art som er 
reproduktivt isolert fra andre morfologisk like arter 
på grunn av sin spesielle paringsadferd.  
 
ETHYNE (Acetylene): Acetylen, fargeløs ustabil 
gass (formel C2O2) som har en karakteristisk søt 
lukt. 
 
ETIOLATE: (1) Bleke, gjøre blek, fargeløs; (2) 
Stenge sollyset ute; svekke den naturlige 
livskraft; (3) Innen botanikk, etiolert, vekstform 
ved lite lys karakterisert med lange, svake 
stammer og små bleke blad pga. mangel på 
klorofyll. 
 
ETIOLOGIC AGENT: Se: Causal agent. 
 
ETIOLOGY (Aetiology, Causation): (1) Etiologi, 
årsakslære, vitenskapen som studerer årsaks-
forholdene og årsakssammenhengene; opphavet 
til en hendelse (ofte forklart ut fra historiske eller 
mytiske hendelser); (2) Etiologi, læren om 
sykdomsårsakene eller sykdomskaraktene. En 
etiologisk agens til en infeksiøs sykdom, er den 
organisme som forårsaker eller starter et 
sykdomsforløp. 
 
ETIOPIAN REGION: Se: Etiopian (faunal) region.  
 
ET SEQ. (Et sequens): Og følgende, og som 
følger (brukt ved sidereferanser). 
 
ETYMOLOGY: Etymologi, innen språkvitenskap, 
læren om ordenes og språkenes opprinnelse, 
avstamming, slektskapsforhold, utledning og 
betydningshistorie; ord og språks grunnbe-
tydning. Det antas at det eksisterer en naturlig 
sammenheng mellom en ting og tingens navn, 
dvs. at ord i form eller klang avspeiler tingens 
sanne vesen; tydligst vist gjennom lydhermende 
ord (onomatopoetiske ord). 
 
EU-: (1) Prefisk som betyr god, vell, lett, genuint, 
ekte; (2) Innen økologi, prefiks som betyr at noe 
er tallrikt, mye eller beriket. 
 
Eu: Se: Europium. 
 
EUAPOGAMY (Diploid apogamy, Unreduced 
apogamy): Euapogami, form for apomiksis der 

sporofytten utvikler seg fra en gametofytt uten 
befruktning og zygote dannelse. Se: Apogamy og 
Apomixis. 
 
EUBACTERIA: Eubakterier, ekte bakterier, 
omfatter alle bakterier bortsett fra arkebakteriene 
(Archaebacteria), dvs. inkluderer de fleste pro-
karyoter (både aerobe og anaerobe arter). 
Eubakteriene utgjør ett av de tre primære rikene 
av levende organismer. De fleste Gram-positive 
bakterier er eubakterier, karakterisert ved en fast 
cellevegg (inneholder peptidoglycan), tRNA, 
rRNA og RNA polymerase; de mobile eubak-
teriene er utstyrt med flageller. Se: Archaean, 
Archaebacteria, Eukaryota, Kingdom, Monera, 
Urkaryote og Urkingdom. 
 
EUBIOSPHERE (Biogeosphere): Eubiosfære, 
den ekte biosfæren; den del av biosfæren hvor 
de fysiologiske prosessene til de levende 
organismer finner sted, og som omfatter allo-
biosfæren og autobiosfæren. Se: Allobiosphere, 
Autobiosphere, Biogeosphere og Biosphere. 
 
EUCARYOTE: Se: Eukaryota. 
 
EUCELL: Eukaryotisk celle. 
 
EUCENTRIC: (1) Eusentrisk, sentrert i mange 
(multiple) dimensjoner; (2) Innen genetikk, en 
strukturell forandring i kromosomer der den 
lineære gen rekkefølgen i de segmenter som 
forflyttes, ikke forandrer sin relative posisjon i 
forhold til centromeren. 
 
EUCESTODA: Eucestoda, bendelmarker, en 
underklasse av bendelmarker som også omfatter 
alle bendelmarkene som er av human og 
veterinær medisinsk betydning. Alle eucestoder 
er parasitter i virveldyr unntatt én slekt som 
infiserer fåbørstemark i ferskvann.  
 
EUCHROMATIC: Eukromatisk, kromosomer eller 
kromosom regioner som har normal oppførsel 
med tanke på deres oppkveiling, og som farges 
på normal måte. Se: Euchromatin, Hetero-
chromatin og Heteropycnotic.  
 
EUCHROMATIN: Eukromatin, lett pakket form for 
kromatin (DNA, RNA og protein) som er lite 
oppkveilet (kondensert) under interfasen og som 
oftest (men ikke alltid) er under aktiv tran-
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skripsjon. Eukromatinet som ikke farges godt 
bortsett fra under celledelingen og har maksimal 
kondensering under den mitotiske metafasen, 
består overveiende av gener og utgjør den mest 
aktive del av genomet i cellekjernen (92 % av 
menneskets genom er eukromatisk): Eukrom-
atinet forblir relativt utfoldet gjennom mesteparten 
av cellesyklus og dermed tilgjengelig for 
avlesning (transkripsjon).   
 
EUCHROMATIZATION: Eukromatisering, trans-
formeringen av en del av kromatinet til eu-
kromatin. Se: Euchromatin og Heterochromatin. 
 
EUCHROMOSOME: Se: Autosome. 
 
EUCOEN: Eucoen, medlemmene av et samfunn 
som ikke kan eksistere utenfor samfunnet. 
 
EUCYTE: Eucytt, eukaryotisk celle med en ekte 
cellekjerne. Se: Eukaryotic og Procyte. 
 
EUDIOMETER: Eudiometer, apparat for å måle 
volumforandringene i gasser under kjemiske 
reaksjoner. 
 
EUDOMINANT: Eudominant, dominant organ-
isme som er spesiell (mer eller mindre) for et 
spesielt klimakssamfunn. 
 
EUEPHEMERAL (Ephemeral): (1) Som varer 
kun en meget kort tid; (2) Innen biologi, kortlivet, 
temporær, som lever kun en meget kort tid; varer 
kun én dag, har kun én åpningsperiode, insekter 
og sykdommer som varer kun én dag, eller 
blomster som åpner og lukker seg i løpet av et 
enkelt døgn; (3) Innen geologi, vannansamling 
som vanligvis er tørr, men fylles med vann for 
korte perioder under og etter nedbør.   
  
EUGENICS: Eugenikk, rasehygiene, arvehyg-
iene, befolkningshygiene, eugenikk, arv; viten-
skapen og bruken av genetiske prinsipper for å 
forbedre de arvelige kvalitetene hos en rase. 
Nazistene, en politisk bevegelse i Tyskland, 
startet «rasehygiene», avl på mennesket der man 
påsto at man kunne forbedre menneskeheten 
gjennom kunstig selektiv avl der målet var å avle 
fram «bedre» mennesker. Det skulle skje ved 
tillempning av genetiske prinsipper for forbedring 
av nedarvede kvaliteter. Eugenikk henviser her til 
sosialt kontrollerte metoder for forbedring av 

arvemessige kvaliteter i menneskehetens kom-
mende generasjoner, enten fysisk eller mentalt, 
basert på at noen genotyper var ønskelige, andre 
ikke. Ved å selektere på de ønskelige skulle 
dette, etter teorien, oppnås. Eugenikk kan inn-
deles i negativ (preventiv) eller positiv 
(progressiv) eugenikk. Målet med den negative 
eugenikk er å forhindre økning eller nærvær av 
alleler som produserer ufordelaktig definerte 
fenotyper. Positiv eugenikk er opptatt med å 
videreføre og øke antall alleler som gir fordelaktig 
definerte fenotyper, eller i det minste å forhindre 
at frekvensen av slike alleler avtar. Ikke noen av 
disse begrepene har generell vitenskapelig 
aksept. For det første fordi oppfatningen om 
begrepet «bedre» varierer sterkt mellom forskjel-
lige individer, kulturer og omgivelsesbetingelser 
og for det andre er genotypene vanligvis hetero-
zygote og vanskelig identifiserbare. Hvert 
menneske er også heterozygot for en rekke 
skadelige recessive gener slik at ble disse 
registrert, ville intet individ kunne betraktes som 
brukbart til avl under et slikt program. Se: 
Euphenics, Eutelegenesis, Dysgenic og Positive 
eugenics. 
 
EUGONIC: Proliferende, som vokser sterkt; 
hurtig og rikelig bakteriell vekst. 
 
EUHALINE: (1) Euhalin, rent sjøvann, ca. 35 
promille (30 - 40o/oo) saltholdighet (Se: Hyper-
haline og Hypohaline); (2) Det å (over)leve kun i 
salte innsjøer i innlandet. Se: Fresh water, Poly-
haline, Salt water og Seawater. 
 
EUHAPLOID: Se: Haploid. 
 
EUHETEROSIS: Euheterose, reell eller ekte 
hybridvitalitet (outbreeding enhancement; Se: 
Hybrid vigor). 
 
EUHYDATOPHYTE: Euhydatofytt, vannplante 
som lever helt under vann uten dannelse av 
strukturer som forekommer i luft. 
 
EUHYDROPHILOUS: Det å leve og trives 
neddykket i ferskvann. 
 
EUKARYA (Eukaryota): Eukarya, superrike 
(eller domene) som omfatter alle eukaryotiske 
organismer, dvs. omfatter protoktistene, sopp, 
planter og dyr. De andre to gruppene er 
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arkebakterier (Se: Archaean og Archaebacteria) 
og bakteriene, eubakteriene (Se: Bacterium og 
Eubacteria). Se: Eukaryota.  
 
EUKARYON: (1) Eukaryon, kjernen i en eu-
karyot organisme: (2) Eukaryon, celle som 
inneholder minst én distinkt kjerne, karakteristisk 
for de enkelt- og flercellede organismene innen 
Eukaryota. Se: Eukaryota og Prokaryon. 
 
EUKARYOTA (Eukarya): Eukaryota, organismer 
med celler der kjernen er innelukket med 
membraner (ulik prokaryotene som mangler 
membran-bundne organeller); én eller flercellede 
organismer med en distinkt, membranbundet 
kjerne (ekte nukleus omgitt av en dobbeltlaget 
membran), lineært parede kromosomer (som er 
synlige både under mitosen og meiosen), 
differensierte, subcellulære komponenter (mem-
branbundne organeller som mitokondrier, 
plastider og ribosomer) i cytoplasmaet, cilier 
(eller flageller) og kromosomer der DNA er 
dekket med histon proteiner. Man antar at 
eukaryotene oppsto fra 2 - 1,5 milliarder år siden 
som coevolverte samfunn av mikroorganismer. 
Avhengig av hvilken klassifikasjon som følges, 
omfatter eukaryotene fire riker, protoktister 
(Protoctista), sopp (Fungi), planter (Plantae) og 
dyr (Animalia), eller to riker, dyr og planter. Se: 
Eukaryotic, Meiosis, Mitosis og Prokaryota. 
 
EUKARYOTIC: Eukaryotisk, «ekte kjerne» (noe 
som alle protoktister, dyr, planter og sopp har); 
organismer som har celler med en klart 
avgrenset kjerne (nukleus) adskilt fra cyto-
plasmaet med en to-laget membran og med 
synlige (med lysmikroskopi under celledelingen) 
kromosomer (inneholder DNA og histoner) i et 
artsspesifikt antall, artsspesifikk form og med 
kjernedelinger i form av mitose og meiose. 
Eukaryotiske celler har også lokalisert de fleste 
av sine metabolske prosesser til klart definerte 
cytoplasmiske membran-begrensede områder, 
organeller, som i mitokondrier (og i kloroplaster 
(plastider) hos fotosyntetiske arter), ribosomer, 
Golgi apparatetet og det endoplasmatiske 
retikulum (ER, et cytoskjelett som bl.a. hjelper til 
med å kontrollere cellenes form). Organellene 
betraktes som opprinnelig symbiotiske bakterier, 
dvs. våre kropper er koordinerte kolonier av celler 
som består av samvirkende organismer av 
forskjellige arter (Se: Endosymbiont theory). 

Ribosomene i cytoplasmaet er av 80S type. 
Celleveggen (når den er til stede) kan inneholde 
f.eks. cellulose og kitin (aldri peptidoglycan), og 
flageller og cilier er strukturelt relativt komplekse. 
Alle eukaryotene krever oksygen for vekst. 
Eukaryotene omfatter alle organismer, unntatt de 
prokaryote organismene. Eukaryote celler og 
mikroorganismer kan variere sterkt i størrelse, 
men er vanligvis mye større enn prokaryotene. 
Se: Eukaryota, Kingdoms og Prokaryotic. 
 
EUKARYOTIC CELL: Eukaryotisk celle, celle 
hos en eukaryotisk organisme. Se: Eukaryota og 
Eukaryotic.  
 
EULITTORAL (Eulittoral zone): (1) Eulitoral, 
eulitorale sone, intertidalsonen på en sjøstrand 
(Se: Marine depth zones); (2) Habitatet i de 
nedre strandsonene i et akvatisk økosystem, 
under litoralsonen; (3) Den del av kystsonen som 
strekker seg fra sublitoral sonen og videre ned til 
grensen for fastsittende planter (lysets ned-
trengning), vanligvis dybder på 40 - 60 meter; (4) 
Fjæreområdet på en sjøstrand; (5) Strandsonen 
mellom den sesongmessige høyeste og laveste 
vannstand i en innsjø, oftest den sonen som er 
utsatt for bølgepåvirkninger. Se: Littoral og 
Marine depth zones. 
 
EUMEIOSIS: Se: Meiosis. 
 
EUMITOSIS: Eumitose, en typisk eller normal 
celledeling, mitose (til forskjell fra paramitose 
eller kryptomitose), som hos encellede organ-
ismer. Se: Mitosis. 
 
EUMETAZOA: Eumetazoer, en hovedgruppe av 
dyr som omfatter alle fercellede dyr bortsett fra 
svamper og placozoer (som sammen utgjør 
parazoene). Det som er karakteristisk for disse 
dyrene er at de har ekte vev arrangert i kim blad 
(endoderm, ektoderm og mesoderm; Se: Germ 
layers) og et embryo som gjennomløper et 
gastrula-stadium. Se: Animal phyla, Gastrula og 
Metazoa. 
 
EUMYARIUS: Tillukket. 
 
EUNEUSTON: Euneuston, organismer som er en 
del av neuston gjennom livssyklus. Se: Neuston. 
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EUNUCH: Kastrat, gjelding, eunukk, spesielt en 
kastrat ansatt for å passe på haremet i et 
orientalsk hoff. 
 
EUPELAGIC (Pelagic): Eupelagisk, pelagisk, det 
å leve i det åpne hav i kontrast til i kystområder 
og innlandsvann; planktonorganismer i de åpne 
vannmasser, langt fra enhver strandpåvirkning. 
 
EUPEPSY (Eupepsia): Eupepsi, god fordøyelse. 
Dyspepsia (antonymet), dårlig fordøyelse. 
 
EUPERIPHYTON: Euperifyton, fastsittende or-
ganismer på rotfaste planter. 
 
EUPHENICS: Eufenikk, tilstandene etter fød-
selen; den del av biologien som er opptatt av 
fenotypiske forbedringer, generelt gjennom å 
påvirke og kompensere for problematiske gen-
etiske defekter og svakheter. Se: Eugenics og 
Euthenics. 
 
EUPHILI: Eufili, planters tilpasninger til spesial-
iserte organismer for pollinering. 
 
EUPHILOUS: Som har morfologiske tilpasninger 
for å tiltrekke og rettlede en spesialisert pollinator 
til en blomst. Se: Allophilous. 
 
EUPHORIA: Eufori, (sykelig) følelse av velbe-
finnende, oppstemthet.  
 
EUPHOTIC ZONE (Epipelagic zone): Eufotisk 
sone, epipelagisk sone, øvre delen av havet eller 
den delen av en innsjø der lys kan trenge ned i 
tilstrekkelig grad til at fotosyntese (primær-
produksjon) kan foregå, eller der energien 
produsert gjennom fotosyntese utgjør mer enn 
tapet gjennom respirasjonen. Utgjør den øvre del 
av den fotiske sonen der dybden varierer 
avhengig av gjennomsiktigheten (turbiditeten), 
næringsmengden og temperaturen (Se: Photic 
zone). Typisk sett går sonen ned til ca. 30 meters 
dybde i innsjøer og sjelden dypere enn ca. 200 m 
i det åpne hav. Men selv mellom 200 – 1 000 
meter kan blått lys gi noe fotosyntetisk aktivitet 
(dysphotic zone eller mesopelagic zone); videre 
nedover trenger ikke lyset. Se: Aphotic zone, 
Light, Stratification (of lakes) og Zonation of the 
sea. 
 

EUPHOTOTROPISM: Eufototropisme, orienter-
ende respons hos plantestrukturer for å maksi-
mere innfallende lysstråler. Se: Tropism. 
 
EUPLANKTON: Se: Holoplankton. 
 
EUPLOID: (1) Euploid, kjerne, celle, vev eller 
organisme som enten har et kromosom antall 
som er ett eksakt multippel av det haploide antall 
kromosomer (basis kromosomtall (n), uansett 
multippel: Diploid (2n), triploid (3n), tetraploid 
(4n), etc.; polyploid), eller har et kromosom 
komplement som er karakteristisk for arten. Se: 
Aneuploid, Hyperploid, Hypoploid, Monoploid og 
Polyploid. 
 
EUPLOIDY: Euploidi, det å ha et komplett sett av 
kromosomer. Se: Euploid. 
 
EUPOTAMIC: Eupotamisk, akvatiske organismer 
som lever og trives både i stillestående og 
rennende ferskvann. Se: Autopotamic, Potamon 
og Tychopotamic. 
 
EUPSYCHICS: (1) Utdannelsesmessig eller 
annen psykologisk tilretteleggelse av menneskets 
miljø for god forvaltning av våre menneskelige, 
biologiske ressurser; (2) God utdannelse; god 
undervisning. 
 
EUPYCNOTIC: Innen genetikk, eupyknotisk, 
kromosomer eller kromosomsegmenter som er 
normalt oppkveilet og farget i motsetning til de 
som er heteropyknotisk (Se: Heteropycnotic). 
Pyknose (pyknosis) refererer til den irreversible 
kondenseringen av kromatin i en cellekjerne som 
gjennomløper nekrose eller apoptose. Se: 
Necrosis og Apoptosis.  
 
EURASIA (Laurasia): Eurasia, det nordlige 
superkontinentet som ble dannet da Pangaea ble 
brukket opp i Mesozoikum (ca. 150 millioner år 
siden) og som består av Nord-Amerika, 
Grønland, Europa og Asia (unntatt India). Se: 
Laurasia og Gondwana. 
 
EUROKY: Evnen til å tolerere og leve under 
store variasjoner i miljøfaktorene. Se: Eury-
oecious. 
 
EUROPEAN BLASTOMYCOSIS: Se: Crypto-
coccosis. 
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EUROPIUM (Eu): Europium, bløtt sølvaktig 
metallisk grunnstoff som hører til lanthanoidene, 
med atomnummer 63, atommasse (u) 151,96, 
smeltepunkt 822oC og kokepunkt 1 529oC. To 
stabile isotoper (europium-151, europium-153) 
forekommer naturlig. Metallet har stor an-
vendelse i form av oksider i fosfor for tele-
visjonsskjermer. 
 
EUROTOPHILOUS: Det å leve og trives i eller på 
mold og detritus av løvavfall. 
 
EURY-: Prefiks som betyr bred-, vid-, av vid ut-
strekning. Innen økologi, prefiks for å beskrive 
arter med stor toleranse for en eller annen gitt 
miljøfaktor i omgivelsene, f.eks. euryhaline arter 
refererer til arter som tåler store variasjoner i 
saltholdighet. Se: Steno-. 
 
EURYADAPTIVE: Innen parasittologi, euryadap-
tiv, vid tilpasset, parasitt art som kan innfisere, 
leve og reprodusere i et stort antall forskjellige 
vertsarter. Se: Euryxenous. 
 
EURYBARIC: Eurybarisk, organismer som er 
tolerant overfor store variasjoner i (det atmos-
færiske) lufttrykk og (det hydrostatiske) vann-
trykk. Se: Stenobaric. 
 
EURYBATHIC: Eurybatisk, vannlevende organ-
ismer som er tolerante for store variasjoner i 
dybde. Se: Stenobathic. 
 
EURYBENTHIC: Eurybentisk, bunnlevende orga-
nismer i hav eller innsjøer med stor toleranse for 
variasjoner i dybden. Se: Stenobenthic. 
 
EURYBIONTIC: Eurybiontisk, organismer som 
kan tolerere store variasjoner i spesielle miljø-
faktorer.  Se: Stenobiontic. 
 
EURYCHORIC: Eurykorisk, organismer med 
geografisk vid utbredelse i forskjellige klima-
regioner. Se: Stenochoric 
 
EURYHALINE (Polyhaline): Euryhalin, organ-
ismer som kan tolerere store variasjoner i salt-
holdighet. Se: Holeuryhaline, Oligohaline, Poly-
stenohaline og Stenohaline. 
 

EURYHYGRIC: Euryhygrisk, organismer som 
kan tolerere store variasjoner i atmosfærisk 
fuktighet. Se: Stenohygric. 
 
EURYIONIC: Euryionisk, organismer som kan 
tolerere store variasjoner i pH. Se: Stenoionic. 
 
EURYLUMIC: Eurylumisk, organismer som kan 
tolerere store variasjoner i lysintensitet. Se: 
Stenolumic. 
 
EURYOECIOUS: Som har vid toleranse for én 
eller flere variable faktorer i omgivelsene (er 
eurytopisk). Euryøke organismer kan derfor 
forekomme i en rekke forskjellige habitater og 
levesteder, f.eks. endoparasitter med et vidt 
vertsspekter da de er tolerante overfor de 
variable miljøene i forskjellige vertsarter. Se: 
Eurytopic, Euroky, Amphioecious og Stenoec-
ious. 
 
EURYOXIUS: Organismer som kan tolerere store 
variasjoner i oksygen konsentrasjon. 
 
EURYPHAGIC: Euryfagisk, organismer som kan 
fordøye og utnytte en rekke forskjellige føde-
emner. 
 
EURYPHAGOUS: Se: Polyphagous. 
 
EURYPHOTIC: Euryfotisk, organismer som har 
vid toleranse for variasjoner i lysintensitet. Se: 
Stenophotic. 
 
EURYPLASTIC: Euryplastisk, organismer med 
stor utviklingsmessig plastisitet (fenotypisk varia-
sjon) som tilpasninger til forskjeller i miljø-
betingelsene Se: Stenoplastic. 
 
EURYSUBSTRATIC: Eurysubstratisk, organism-
er med vid toleranse for store variasjoner i under-
laget (substratet). 
 
EURYTHERMIC (Eurythermal): Eurytermisk, 
organismer med vid toleranse for store 
temperaturvariasjoner. Se: Stenothermic. 
 
EURYTHERMOPHILIC: Eurytermofilisk, det å 
leve og trives i miljøer med store temperatur-
variasjoner. Se: Stenothermophilic. 
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EURYTOPIC: (1) Eurytopisk, art eller populasjon 
som har vid toleranse (fysiologisk tolerant) for én 
eller flere miljøfaktorer, dvs. kan leve under 
meget varierende miljøbetingelser eller habitater 
(Se: Amphitopic og Stenotopic); (2) Organismer 
som har vid geografisk utbredelse.  
 
EYRYTROPIC: Eurytropisk, organismer med 
markerte responser eller tilpasninger til foran-
dringer i omgivelsesbetingelsene. Se: Steno-
tropic. 
 
EURYXENOUS: Som har et vidt vertsspekter, 
dvs. kan leve i et stort antall forskjellige vertsarter 
(Se: Host range og Euryadaptive). Se: Heter-
oecious og Stenoxenous. 
 
EUSEXUAL: Euseksuell, organismer med regu-
lær veksling mellom meiose (reduksjonsdeling 
der det dannes halvparten så mange kromo-
somer som i den opprinnelige cellen) og 
karyogami (kjernefusjon av to haploide eu-
karyotiske celler), det i motsetning til para-
seksualitet. Se: Karyogamy, Parasexuality, Proto-
sexual og Sexual reproduction. 
 
EUSOCIAL: Eusosial, sosiale organismer 
(spesielt insekter) der én hunn (eller kaste) 
produserer avkom og ikke-reproduktive (sterile) 
individer samarbeider i å beskytte gruppen, 
skaffe forsyninger og ta seg av ungene. 
Eusosialitet forekommer hos insekter, enkelte 
krepsdyr og et par pattedyr arter (gnagere). 
Fenomenet er spesielt studert hos maur, bier og 
veps (Hymenoptera) og termitter (Isoptera). 
Fenomenet er karakterisert ved at: (a) Et antall 
voksne lever sammen i gruppe, (b) genera-
sjonene overlapper innen en koloni av vokse 
(termitter og maur, og de sosialt mest komplekse, 
honningbier og veps; hos semisosiale arter 
(semisocial species) overlapper ikke genera-
sjonene, dvs. alle samarbeidene individer er 
søstre som hos humler og de sosialt primitive 
bier og veps), og (c) arbeidsdeling mellom de 
voksne i reproduktive grupper (spesielle fertile 
individer som assisteres av sterile arbeidere) og 
ikke-reproduktive grupper (der noen samler mat 
mens andre igjen tar seg av forsvaret). Da 
adferden er spesialisert mellom gruppene som 
også kan være strukturelt forskjellige, har de blitt 
kalt kaster (Se: Caste). Se: Eusociality, Pre-
social, Semisocial og Subsocial. 

EUSOCIALITY: En sosial struktur hos dyr der 
forskjellige grupper er organisert i kaster av 
befruktningsdyktige (fertile) og sterile individer. 
 
EUSPORY: Euspori, dannelse av sporer gjen-
nom normale mitotiske delinger.  
 
EUSTACHIAN TUBE (Auditory tube, Phar-
yngotympanic tube): Øretrompeten, den trange 
passasjen mellom midtøret som normalt er fyllt 
med luft, og den øvre delen (nasopharynx) av 
svelget. Hos mennesket er kanalen ca. 35 mm 
lang og ca. 3 mm i diameter. Se: Pharynx. 
 
EUSTATIC: Eustatisk, samtidige globale for-
andringer i vannstandsnivået, f.eks. det som 
skjedde under istidsavsmeltningene. Eustasy 
(eustatism), eustasi globale vannstandsforand-
ringer som ikke skyldes landhevninger, men 
hevninger eller senkninger av vannet selv. 
 
EUSYNANTHROPIC: Eusynantropisk, det å leve 
på eller i habitater hvor mennesket bor og der et 
«domestisert» levevis øker organismens 
spredningsmuligheter. Se: Exantropic og Synan-
trophic. 
 
EUTECTIC POINT: Eutektisk punkt, minimums 
frysetemperatur for et sett av komponenter i den 
blandingen som gir det lavest mulige frysepunktet 
for blandinger mellom disse komponentene. 
 
EUTELEGENESIS: Eutelegenese, forbedring av 
et krysningsprodukt gjennom kunstig insemi-
nasjon; spermier fra selekterte givere benyttes for 
kunstig (frivillig) inseminasjon for derigjennom å 
øke frekvensen av fordelaktig definerte gener i en 
gen pool (positiv eugenikk). Se: Eugenics. 
 
EUTELY: Euteli, det å være eutelisk (eutelic), 
dvs. at det voksne, kjønnsmodene stadium har et 
fiksert, eksakt likt antall somatiske celler i alle 
individene av arten. Utviklingen skjer gjennom 
celledelinger til det kjønsmodne stadiet er nådd, 
deretter kan vekst kun skje gjennom økninger i 
cellestørrelse. Fenomenet forekommer hos visse 
typer organismer som rundmark og rotiferer.  
 
EUTERRESTRIAL: Euterrestrisk, organismer 
som kun er tilpasset til å leve på land. 
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EUTHANASIA: Eutanasi, medlidenhetsdrap, 
assistert selvmord, dødshjelp, det å avslutte et 
menneskets liv for å forhindre videre lidelse som 
f.eks. ved uhelbredelig, smertefull sykdom, enten 
ved bruk av et giftstoff eller ved å holde tilbake 
livgivende medisin. Eutanasi er forbudt i de fleste 
land selv om pasienten ønsker aktiv dødshjelp. 
Innen veterinærmedisin er eutanasi akseptert og 
vanlig.  
  
EUTHECTIC: Eutektisk, blanding av to sub-
stanser i bestemte proporsjoner som enten 
smelter og fryser ved en spesiell temperatur som 
er lavere enn smeltepunktet for hver av dem, 
eller for enhver annen blanding av dem.  
 
EUTHENICS: Eutenikk, vitenskapen knyttet til 
befolkningshygiene, forbedring av velferden og 
levevilkårene, trivselen og velbefinnende for folk, 
gjennom forbedring av miljøet og de ytre 
omgivelsene, bedre ernæring og bedre for-
valtning av de biologiske ressursene. Se: 
Eugenics, Euphenics og Eupsychics. 
 
EUTHERIAN: Et medlem av divisjonen Eutheria i 
klassen pattedyr (Mammalia) der avkommet får 
sin føde via uterus.  De to andre divisjonene 
omfatter marsupialer (pungdyrene) og mono-
tremater (kloakkdyrene). 
 
EUTOCIA: Eutoki, normalt fødselsforløp. 
 
EUTRAPHENT: Akvatiske planter som lever i 
vann med høyt næringsinnhold. Se: Mesotra-
phent og Oligotraphent. 
 
EUTRIC: Sunn eller fertil jord. Se: Dystric. 
 
EUTROGLOXENE: Organismer som påtreffes 
tilfeldig i huler og ganger under jorden, men som 
ikke er helt tolerante for habitatet og heller ikke 
kan reprodusere der. Hulegjester (trogloxene, 
subtroglophiles) omfatter dyr som periodevis 
påtreffes i underjordiske habitater f.eks. nær 
åpningen i grotter, men som ikke kan leve ute-
lukkende i slike spesielle områder. Eksempler i 
dagens verden er flaggermus, rotter og vev-
kjærringer. På neanderthalenes tid fantes en 
rekke hulelevende dyr som hulebjørner, hule-
løver, huleleoparder og hulehyener.  
 

EUTROPHIC (Polytrophic): (1) Eutrofisk, karak-
terisert ved en tilstand som er et resultat av 
eutrofiering; ferskvannsmiljø med plantenæring i 
overskudd fra spesielt menneskets aktiviteter, 
dvs. vann med høy primær-produktivitet. 
Eutrofisk benyttes vanligvis for innsjøer, dammer 
og elver som har et høyt innhold av organiske og 
uorganiske mineraler og næringssalter og som 
derfor får en meget høy primærproduksjon 
gjennom fotosyntese, spesielt av alger, og en rik 
strandflora; (2) Vann der hypolimnion får 
oksygenunderskudd i løpet av sommeren på 
grunn av nedbrytningen av de store mengdene 
av organisk materiale som synker ned fra 
epilimnion. Eutrofiske vann er ofte gamle og 
grunne innsjøer. Se: Dystrophic, Epilimneon, 
Eutrophication, Hypolimnion, Mesotrophic, Oligo-
trophic og Stratification (of lakes). 
 
EUTROPHICATION: Eutrofiering, høy til ekstrem 
høy planteproduksjon i akvatiske økosystemer 
som resultat av «gjødsling» med store mengder 
uorganiske plantenæringsstoffer, spesielt nitro-
gen og fosfor, slik at primærproduksjonen ikke 
lengre begrenses av tilgangen på næringssalter. 
Eutrofiering kan skje både gjennom naturlig 
aldring av f.eks. en innelukket innsjø slik at 
organisk materiale produseres i overskudd pga. 
stor tilgang på akkumulerte næringsstoffer over 
år, eller ha sin årsak i menneskeskapte foru-
rensninger noe som er den vanligste årsak til 
dårlig vannkvalitet. Spesielt høy avrenning fra 
jordbruket kan gi store problemer for vann-
kvaliteten i nærliggende vann. Høy tilgang på 
organisk materiale (næringssalter) til et vann, 
resulterer ofte i voldsomme algeoppblomstringer 
(Se: Algal bloom). Alger er kortlivede og deres 
død og bakterielle nedbrytning gjennom 
dekompositørene, krever et høyt oksygenforbruk 
som igjen kan gi akutt oksygenmangel i vannet 
(Se: Hypoxia). Slik oksygenmangel er særlig 
alvorlig ved bunnen på eutrofe vann, men kan 
skade alt akvatisk dyreliv som lever i vann-
massene. Se: Algae; Eutrophic og Oligotrophic. 
 
EUTROPHY: (1) Eutrofi, resultatet av en 
eutrofiering (Se: Eutrophication); kvaliteten å 
være rik på mineraler og organiske nærings-
stoffer som gir sterk vekst av alger og akvatiske 
planter (noe som igjen kan medføre alvorlige 
reduksjoner i oppløst oksygen) (Se: Mesotrophic 
og Oligotrophic); (2) Innen medisin, ved god 
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helse, eller det å ha helsebringende nærings-
forhold og god utvikling.  
 
EUTROPIC: (1) Innen botanikk, som vender seg 
mot solen; (2) Innen kjemi, relatert til eller 
karakterisert ved eutropi (Se: Eutrophy). 
 
EUTROPISM: Eutropisme, vekstorientering hos 
planter slik at de dreier seg etter solens gang 
over himmelen.  Se: Antitropism og Tropism. 
 
EUTROPOUS: Som er tilpasset for pollinering; 
strukturelt spesialiserte insektarter som er til-
passet til å suge nektar fra visse arter av 
blomster eller planter tilpasset insektbestøving. 
Se: Allotropous. 
 
EUTROPY: Innen kjemi, en regulær variasjon i 
krystall-strukturen i en serie stoffer i henhold til 
atomnummer. 
 
EVACUANT: (1) Rensende middel; (2) Medisin 
eller behandling som induserer en eller annen 
form for kroppslig utskillelse; avføring. 
 
EVADE: (1) Vike utenom, unngå, omgå, flykte, 
unnvike, rømme, unnslippe spesielt gjennom 
bedrageri eller dyktighet (avoid, escape); (2) 
Unndra seg, lure seg unna en plikt; (3) Unngå å 
gi et direkte svar til (et spørsmål); (4) Unngå å 
forholde seg til eller akseptere noe. 
 
EVAGINATE: Evaginere, vrenge ut, forårsake at 
en indre struktur trenger ut i det ytre miljø. 
Evagination, evaginasjon, det å snu innsiden ut 
eller frigjøre innholdet i membranbundne vesikler 
til utsiden. Se: Eversible og Evert. 
 
EVALUATION (Assessment, Judgement, Esti-
mation): Evaluering, beregning, anslag, verd-
setting, vurdering; det å gjøre seg opp en mening 
om mengden, antallet eller verdien av noe. 
 
EVANESCENT (Fugacious, Short-lived, Trans-
ient, Quickly fading): Som forsvinner raskt, 
kortvarig, kortlivet, flyktig. 
 
EVAPORATION: Fordamping, fordunstning, inn-
damping, avdamping, fuktighet i form av damp; 
en forandring av et stoffs aggregattilstand fra 
flytende til dampform pga. en fysisk prosess som 
medfører at væsken går over til gassfase ved en 

temperatur under kokepunktet for væsken og der 
energien tas fra det omgivende medium. En 
fordampning skjer ved overflaten av en væske 
der væskemolekylene med den høyeste kinetiske 
energi, forsvinner over i gassfasen. Resultatet er 
et fall i den gjennomsnittlige kinetiske energi i de 
gjenværende væskemolekylene og gir derfor et 
temperaturfall i væsken. Fordampningen øker 
ved høy innstråling, temperatur og vindhastighet, 
og lav luftfuktighet. En fordampning direkte fra 
fast fase som f.eks. fra is (eller et metall), kalles 
sublimasjon. Fordampningsraten og fordamp-
ningsmengden måles med et evaporimeter. 
Evapotranspirasjon refererer til et tap av fuktighet 
fra jordens overflate gjennom den direkte 
fordampning og transpirasjon fra vegetasjonen. 
Se: Sublimation. 
 
EVAPORITE: Evaporitt, avsetninger av salt-
mineraler etter fordamning av sjøvann noe som 
oftest forekommer i avlukkede bassenger.  
 
EVAPOTRANSPIRATION (ET): Evapotranspira-
sjon, vanndamptap, prosessen eller summen av 
vannet som overføres fra land til atmosfæren 
gjennom fordampning fra jord, vann og andre 
overflater, og fra transpirasjon fra plantene; ofte 
beregnet over et gitt areal og gitt tidsenhet.  
 
EVASION: Unnvikelse, unndragelse, omgåelse; 
det å lure seg unna. 
 
EVEN: (1) Nettopp, akkurat, just, til og med; (2) 
Enda, endatil; (3) Jevn, jamn, slett, flat, det å ha 
en horisontal overflate; (4) Regelmessig, glatt 
uten uregelmessigheter, grovheter eller hakk; (5) 
Det å være på samme linje, plan, eller parallell 
med;  (6) Uniform, ensartet, ensformig, uten 
fluktuasjoner eller variasjoner; ensartet fordeling; 
(7) Jevnbyrdig, med lik sannsynlighet; (8) Innen 
matematikk, even number, liketall, tall (integer) 
eksakt delelig med to (kan deles likt i grupper av 
to) (Se: Integer, Odd number og Prime); (9) 
Aften, kveld, skumring (evenfall); (10) Rolig, stille; 
fredelig temperament; (11) Presist, det å ha det 
eksakte antall, mengde eller utstrekning. 
 
EVENFALL: Skumring. 
 
EVENNESS: (1) Flat og glatt; på samme linje 
eller plan (level); som har en horisontal overflate 
(flat); (2) Uten brudd, irregulariteter eller innhakk 
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(smooth); (3) Uniform, fri for variasjon (uniform); 
(4) Lik i antall, mengde eller verdi; lite variasjon i 
kvalitet (regular); (3) Rolig, stille, stabil; fred-
sommelig (calm, equable); (4) Balansert, det å 
være i likevekt (balanced); (5) Nøyaktig delelig på 
to, som bærer et partall (even number), eller er 
eksakt lik et rundt tall (dvs. uten fraksjoner); (6) 
Presis, eksakt (exact, precise); (7) Femti-femti, 
likt balansert, lik sjanse for å vinne; (8) Relativ 
artsfordeling, komponenten av artsdiversiteten 
som måler den enkelte arts relative abundans 
(E), kalkulert som E = H/log2S, hvor S er antall 
arter og H er «Shannon-Wiener index of 
diversity». Den dominante arten er den arten som 
dominerer i antall i et område (Se: Dominant 
species og Core species). At andre arter er 
mindre tallrike, kan skyldes mange faktorer, både 
biologiske og økologiske. Se: Diversity, Fugitive 
species, Satellite species, Shannon-Wiener index 
of diversity, Species diversity og Species rich-
ness. 
 
EVENT: (1) Begivenhet, tilfelle, hendelse, noe 
som skjer (occurrence); (2) Resultat, det endelige 
resultat (outcome); (3) Kamp, konkurranse, én av 
flere delkonkurranser i et sportsarrangement; (4) 
Utfall, ett av flere mulige (sub)resultater av et 
eksperiment; (5) Hending, tidspunktet da en 
hendelse eller fenomen finner sted; (6) En 
planlagt offentlig eller sosial sammenkomst; (7) 
Innen fysikk, punktet i et firedimensjonalt 
kontinuerlig rom definert gjennom tre rom-
koordinater og en koordinator proporsjonal med 
tiden - som postulert i relativitetsteorien, eller et 
enkelt tilfelle i en prosess, f.eks. ioniseringen av 
et atom. (Event recorder, instrument som brukes 
til å registrere adferden hos dyr.) 
 
EVENT HORIZON: Hendelseshorisont, over-
flaten ved åpningen av et svart hull (Se: Black 
hole) som adskiller hendelsene på utsiden som 
kan observeres fra dem på innsiden som ikke 
kan observeres. Se: Schwarzschild radius. 
 
EVENTIDE: Aften, kveld. 
 
EVERGLADES: Everglades, tropiske våtmarker i 
den sørlige del av USA (Florida) som utgjør et 
enormt dreneringsbasseng og er del av den 
neotropiske økosonen; generelt et myraktig 
landområde med høyt gress og spredte trær som 

er oversvømt eller oversvømmes regelmessig i 
nedbørsperiodene. 
 
EVERGREEN: Som lever videre, eviggrønn, 
evigrønn plante, planter som bærer grønne blad 
eller nåler hele året. De fleste nåletrær er 
eviggrønne ved siden av (de fleste) blomster-
planter i frostfrie klimasoner. Nålene eller blad-
ene felles fra eviggrønne trær relativt uavhengig 
av hverandre, mer eller mindre regelmessig over 
hele året. Bladene eller nålenes levetid er fra to til 
fem år. Eviggrønne planter har gjerne spesielle 
tilpasninger som forhindrer væsketap. Se: Decid-
uous. 
 
EVERLASTING: Evig, evigvarende, stadig, evin-
nelig. 
 
EVERSPORTING: Innen genetikk, organismer 
som gjennomløper variasjoner i spesielle karak-
terer fra generasjon til generasjon som et resultat 
av (vanligvis) ustabilt muterende gener. 
 
EVERSIBLE (Protrusible): Utkrengbar, vrenge 
ut (Se: Evert), i stand til å vende (vrenge) 
innsiden ut. Se: Protrusile. 
 
EVERT: (1) Snu utover, snu innsiden ut, vrenge 
ut; (2) Snu opp ned på; velte. 
 
EVERTEBRATA: Se: Invertebrate. 
 
EVIDENCE: (1) Evidens, bevis, bevismateriale 
(Se: Proof), vitneprov (Se: Testimony); én eller et 
sett av informasjoner som benyttes til å 
bedømme noe, forme en konklusjon (eller avsi en 
dom); (2) Tegn eller indikasjoner på noe 
(indication); (3) Måten en beskyldning bevises, 
være seg muntlig, via fysiske objekter eller 
dokumenter, eller lovverket som avgjør hvilket 
vitneprov, objekt eller dokument som kan 
aksepteres som bevis i en rettssak.    
 
EVIDENT: Øyensynlig, tydelig, soleklart, klart, 
innlysende, håndgripelig, åpenbart, klart sett og 
forstått (obvious, plain). Self-evident, selvinn-
lysende. Evidently, tydeligvis, innlysende. 
 
EVISCERATE: Tømme, skjære opp, ta innholdet 
ut av; fjerne et organ, ta innvollene ut av. 
 



 

558 

EVOCATION: Innen genetikk, indusere en 
differensiering av et embryonalt uspesialisert vev 
til et spesialisert vev gjennom eksperimentelle 
stimuli. 
 
EVOCATOR: Innen embryologi, evokator, 
kjemisk substans som virker som en indre stim-
ulus for å indusere utviklingsmessige prosesser 
(embryologisk utvikling, differensiering). Agensen 
som er virksom, stammer fra en region i 
embryoet som initierer utviklingsretningen av de 
omkringliggende embryonale regionene. Se: 
Organizer. 
 
EVOLUTION: (1) Evolusjon, utvikling, utfoldelse, 
enhver gradvis endring, kumulativ rettet for-
andring, fra en form til en annen over tid; (2) 
Kosmisk evolusjon, de progressive forandringene 
av hele universet, kosmos; (3) Kulturell evolu-
sjon, nye adferdsmønstre som oppstår og 
overføres til nye generasjoner gjennom 
tradisjoner (Se: Meme). Kulturell evolusjon er 
variabel og kan retarderes, og er en form for arv 
av ervervede sosiokulturelle karaktertrekk (Se: 
Lamarckism); (4) Biologisk evolusjon, forand-
ringer i den genetiske komposisjonen av 
populasjoner og arter over historisk og geologisk 
tid; enhver gradvis (kumulativ) genetisk for-
andring av karakterene i populasjoner og arter fra 
generasjon til generasjon. Biologisk evolusjon 
medfører kontinuerlige forandringer i populasjon-
enes gen frekvenser og gen pooler noe som kan 
lede til dannelsen av nye underarter og arter. 
Den biologiske evolusjonen peker på en felles 
opprinnelse av jordens mangfold av organismer 
og artenes kontinuerlige utviklinger, forandringer, 
oppsplittinger og utdøinger, inkludert menneskets 
opprinnelse og utvikling. Det biologiske poten-
sialet begrenses imidlertid av de enorme 
forandringene i fysiske, kjemiske og biologiske 
miljøfaktorer over geologisk tid som planeten har 
gjennomløpt og som i historisk tid, mennesket 
står midt oppe i. Den naturlige seleksjonen i 
jordens tallrike forskjellige områder og miljøer, 
har ført til reproduksjon og differensiert utvikling 
av populasjonene som fra et felles opphav, tilslutt 
har dannet et enormt antall av nye arter (Se: 
Speciation), og over lengre tidsskaler, nye 
slekter, familier og klasser. Innen biologi kan 
termen evolusjon ha flere betydninger: (A) En 
generell prosess av populasjons- og arts-
forandringer (som er vitenskapelig bevist), dvs. 

en genetisk forandring innen en populasjon eller 
art (som består fra én til flere populasjoner) over 
tid som skyldes arv med modifiseringer (descent 
with modification), dvs. forandringer i gen 
frekvensene hos populasjoner som over gene-
rasjoner medfører at avkommet avviker fra 
opphavet. Evolusjonsprosessens utgangspunkt 
er individer med forskjellige genotyper, der gen 
frekvensene som kvantifiserer forskjellene, viser 
de genetiske forandringene som dannes innen og 
mellom populasjonene fra generasjon til 
generasjon over tid og rom. Evolusjonære 
prosesser på artsnivået omfatter intraspesifikk 
(infraspesifikk) evolusjon (mikroevolusjon), mens 
prosessene som leder til nye slekter, familier, 
ordener og klasser omfatter transspesifikk 
evolusjon (makroevolusjon). Mikroevolusjonen 
skjer med et langt kortere tidsperspektiv enn 
makroevolusjonen som foregår over geologiske 
tidsintervaller. Det finnes diverse typer av 
evolusjonære prosesser: (a) Konvergent evolu-
sjon (Se: Convergent evolution), organismer som 
er fjernt relaterte (ikke monofyletiske) og utvikler 
seg uavhengig av hverandre, men med til-
svarende karakterer som resultat av tilpasninger 
til samme miljø (eller økologiske nisjer), (b) 
cytokatalytisk evolusjon (Se: Cytocatalytic 
evolution),  evolusjon startet med en plutselig 
mutasjon som danner polyploider eller aneu-
ploider innen én populasjon, (c) eksplosiv 
evolusjon (Se: Explosive evolution), evolusjon 
gjennom en eller annen form for spontan 
variasjon og naturlig seleksjon, (d) kvante-
evolusjon (Se: Quantum evolution), evolusjon 
hos populasjoner i adaptiv ubalanse med 
omgivelsene og som pga. sterke seleksjons-
krefter, utvikles raskt mot en ny likevekt 
(seleksjonen medfører overgang fra en adaptiv 
sone til en annen og uten mellomformer), (e) 
fyletisk evolusjon (Se: Phyletic evolution), enhver 
evolusjonær forandring som forløper sekvensielt i 
én utviklingslinje uten og oppdeles i flere 
utviklingslinjer (Se: Anagenesis), (f) progressiv 
evolusjon (Se: Progressive evolution), evolusjon 
fra enkle til mer komplekse strukturer (motsatt 
Retrogressive evolution), og (g) artsdannelse, 
(Se: Speciation), oppsplitting med artsdannelser 
(evolusjon som er basert på romlige isoleringer 
av deler av den opprinnelige populasjonen), (B) 
utvikling fra lavere til høyere livsformer, en 
uunngåelig prosess (men ikke vitenskapelig 
anerkjent), (C) utviklingshistorien (fylogenien) til 
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jordens organismer som vist gjennom et 
«forgrenet utviklingstre» basert på studiet av 
fossiler og morfologiske, biologiske, økologiske, 
fysiologiske, biokjemiske og adferdsmessige 
studier av nålevende organismer, eller (D) 
mekanismene bak evolusjonen, dvs. det som 
Darwin og Wallace kalte «naturlig seleksjon». 
Evolusjon refererer også til to grunnleggende 
forskjellige prosesser: (a) Anagenese (Se: 
Anagenesis), progressive utviklinger og forand-
ringer innen én fylogenetisk utviklingslinje over 
geologisk tid, og (b) kladogenese (Se: Clado-
genesis), progressive utviklinger og forandringer 
mellom to populasjoner; fylogenetisk oppsplitting 
i to populasjoner (utviklingslinjer) som over tid 
utvikler forskjeller. Mekanismene bak evolu-
sjonen, omfatter: (a) Mutasjoner (gen mutasjoner, 
kromosom mutasjoner, genom mutasjoner, Se: 
Mutation) som gir råmaterialet til variasjonene, 
(b) seleksjoner (Se: Selection) som former rå-
materialet gjennom å selektere de variasjoner 
som over tid vil overleve som hensiktsmessige 
genotyper, (c) genetisk drift (Se: Genetic drift) 
som produserer hurtige forandringer i gen 
frekvensene i små populasjoner, (d) differensiert 
migrasjon og genflyt (Se: Migration og Gene flow) 
som forandrer gen frekvensene gjennom 
utveksling av individer og genetisk informasjon 
mellom populasjoner, og (e) isolering og 
annidasjon (Se: Isolation og Annidation), en form 
for seleksjon gjennom å forhindre blanding av 
forskjellene oppstått i populasjonene. I en stor 
populasjon er forandringene i gen frekvensene, 
den egentlige evolusjonære prosessen. Hvis 
genotypiske forandringer ikke medfører feno-
typiske forandringer (fenotypisk manifest), repre-
senterer de en skjult potensiell variabilitet i 
populasjonen. Evolusjonsraten er avhengig av 
grad av genetisk variabilitet, mutasjonesratene, 
populasjonsstrukturen, paringssystemet, etc., og 
varierer i forskjellige omgivelser, ved forskjellige 
perioder i utviklingshistorien; og med tanke på 
morfologien, mellom kroppsdelene av samme 
organisme. Biologisk evolusjon med en rate som 
er innen den variasjonen som normalt observeres 
for en gruppe dyr eller planter, kalles horotelisk 
(Se: Horotelic), saktere evolusjon utenfor de 
ratene som normalt observeres for en gruppe dyr 
eller planter, kalles bradytelisk (Se: Bradytelic), 
mens en hurtig evolusjonsrate som medfører 
rask differensiering og etablering av nye typer, 
kalles takytelisk (Se: Tachytelic). Selve evolu-

sjonsenheten (unit of evolution) er gruppen av 
individer som lever på samme tid og sted og 
kontinuerlig kryssbefruktes.  
 
EVOLUTIONAL LOAD: Se: Substitution load. 
 
EVOLUTIONARY: Evolusjonær, som angår eller 
involverer evolusjon. Se: Evolution. 
 
EVOLUTIONARY BIOLOGY: Evolusjonær bio-
logi, den gren av biologien som studerer og 
identifiserer prosessene som produserer det 
biologiske mangfoldet av liv på jorden der de 
viktigste prosessene er mutasjoner og naturlig 
seleksjon. Evolusjonær biologi er en integrert 
biologisk vitenskap som kan sies å omfatte 
spesielt evolusjon, systematikk og populasjons-
biologi (populasjonsgenetikk, populasjonsdyna-
mikk, populasjonsøkologi og adferdsøkologi). Se: 
Evolution. 
 
EVOLUTIONARY CLOCK: Evolusjonær klokke, 
genetiske sekvenser innen gener som kan bidra 
til å bestemme når arter i fortiden differensierte ut 
fra et felles opphav. Visse mønstre i nukleotid 
sekvensene er felles blant relaterte arter, og 
gjennomløper relativt regelmessige evolusjonære 
forandringer over tid hos de forskjellige artene. 
Kjennes forandringsraten i sekvensene, kan den 
antyde når artsdannelsen fant sted, dvs. artens 
opprinnelsesalder. Med andre ord, nøytrale 
forandringer akkumuleres over tid i en gitt 
nukleinsyresekvens (eller et protein) med en 
konstant rate, og raten kan uttrykkes i UEP (unit 
evolutionary period), dvs. tiden i millioner år (MY) 
som trenges for å fiksere en 1 % forandring i 
nukleotid sekvensene (eller aminosyrene) mellom 
to utviklingslinjer. Se: Evolution. 
 
EVOLUTIONARY CONVERGENCE: Se: Con-
vergent evolution og Evolution. 
 
EVOLUTIONARY DETERMINISM: Evolusjonær 
determinisme, forandringer i gen frekvenser 
gjennom rettete (deterministiske) prosesser i 
motsetning til forandringer som skyldes tilfeldige 
eller stokastiske prosesser. Den relative 
betydning av disse to, er usikker og ikke kjent. 
Se: Evolution. 
 
EVOLUTIONARY DISTANCE: Evolusjonær 
avstand, antall basepar (nukleotider) substitu-
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sjoner per sted (site) mellom to homologe DNA 
sekvenser, eller antall aminosyre substitusjoner 
per sted mellom to homologe proteinsekvenser. 
Evolusjonær avstand er et ideelt mål på den 
evolusjonære forskjellen mellom gen sekvenser 
(eller taksa), angitt som antall fikserte muta-
sjoner. Verdien defineres additivt og derfor vil 
kunne benyttes i et (additivt) evolusjonstre. Se: 
Evolution og Evolutionary clock. 
 
EVOLUTIONARY DIVERGENCE: Evolusjonær 
divergens, grad av forskjell på det intra- eller 
interspesifikke nivået mellom to eller flere popula-
sjoner eller taksa som er antatt å ha felles 
opphav; sporing tilbake av to eller flere arter til 
deres felles opphav. En direkte test på grad av 
evolusjonær forskjell mellom to sammenlignbare 
populasjoner, er den relative variabilitet mellom 
deres F2 generasjoner. Se: Evolution og Evo-
lutionary clock. 
 
EVOLUTIONARY DIVERSIFICATION: Se: 
Cladogenesis og Evolution. 
 
EVOLUTIONARY FORCE: Evolusjonær kraft, 
enhver faktor som medfører forandringer i gen 
eller kromosom frekvenser i en populasjon og 
som derfor er i stand til å medføre evolusjonære 
forandringer. Hovedfaktorene er: (a) Mutasjoner 
(tilfeldig forandring i et gen eller kromosom pga. 
forandringer (additions, deletions, substitutions) i 
en DNA sekvens), (b) genflyt (Se: Gene flow), (c) 
naturlig seleksjon (Se: Natural selection), (d) 
genetisk drift (Se: Genetic drift), og (e) meiotisk 
drift (Se: Meiotic drive, favoriseringen av noen 
alleler over andre uansett fenotypisk uttrykk). I 
tillegg har vi «founder-effekten», som er et 
resultat av migrasjon og genetisk drift i små 
populasjoner (Se: Founder effect). Se: Evolution. 
 
EVOLUTIONARY GENETICS: Se: Evolution og 
Population genetics. 
 
EVOLUTIONARY LINEAGE (Clade): Evolusjo-
nær utviklingslinje, temporær serie av gener, 
celler eller organismer som er forbundet gjennom 
en kontinuerlig avstamningslinje fra stamfedrene 
(fylogenetiske utgangspunkt) til ætlingene, 
avkommet. Til sammen utgjør de evolusjonære 
utviklingslinjene, selve livets evolusjons-tre på 
jorden. Slike evolusjonære utviklingslinjer 
defineres gjerne i dag ved hjelp av molekylær-

systematiske teknikker. Se: Evolution, Classi-
fication og Line. 
 
EVOLUTIONARY METHOD (Synthetic met-
hod): Evolusjonær metode, klassifikasjons-
metode som omfatter en hypotetisk rekon-
struksjon av den evolusjonære forhistorie ved 
hjelp av både morfologiske, genetiske, fylo-
genetiske og kladistiske data (sekvenser av opp-
splitting). Se: Evolution. 
 
EVOLUTIONARY MYSTERIES: Evolusjonære 
mysterier, de fundamentale evolusjonære spørs-
målene som fortsatt ikke er fullt bevist, forstått og 
forklart i detalj, som f.eks.: (a) Livets opprinnelse, 
(b) den eukaryote cellens opprinnelse, (c) 
kjønnets opprinnelse, (d) språkets opprinnelse, 
(e) bevissthetens opprinnelse, (f) dyrerekkenes 
opprinnelse, (g) særegne livsformers utdøing, (h) 
alle relasjonene mellom DNA og produktet, 
fenotypen, og (h) hvor stor forklaringskraft en 
tilfeldig, naturlig seleksjon har som forklarings-
modell for alle livets enorme forskjeller i ut-
viklingslinjer, morfologiske, anatomiske og fysio-
logiske løsninger og tilpasninger. Se: Evolution. 
 
EVOLUTIONARY NICHE: Evolusjonær nisje; alle 
arter er i større eller mindre grad spesialister da 
de lever og reproduserer under visse klima-
betingelser, har et spesielt fødevalg, spesielle 
tilpasninger for jakt eller for å unngå og bli spist, 
spesielle tilpasninger for å oppta og lagre vann 
og for å overleve klimatisk krevende sesonger 
(etc.), og som tilsammen gjør det mulig å 
overleve i det miljø de lever. Den evolusjonære 
nisjen er alle de forhold som gjør at en art kan 
overleve i konkurranse med andre arter - og 
gjennom hele sin livssyklus. Generelt sett, hvis 
en art fyller en nisje er det vanskelig for en annen 
art og kunne ersatte den på grunn av den 
førstnevntes bedre tilpasninger til sin spesielle 
nisje, livsrom. Se: Evolution og Niche. 
 
EVOLUTIONARY PLASTICITY: Evolusjonær 
plastisitet, populasjonenes eller utviklinglinjenes 
genetiske tilpasningsdyktighet, og som er 
avhengig av den genetiske variabiliteten som er 
tilgjengelig for den naturlige seleksjonen å 
selektere i. Denne evolusjonære genetiske 
plastisiteten, medfører at individene kan over tid 
bedre «tilpasse» sin fenotype til miljøet gjennom 
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livssyklus, eller til forandringer i det enkelte 
miljøet. Se: Evolution.  
 
EVOLUTIONARY PRESSURE: Evolusjonært 
trykk, enhver årsak som reduserer den repro-
duktive suksessen i en populasjon eller i deler av 
en populasjon. Årsaken kan være resultatet av 
samspillet mellom mutasjons-, immigrasjons-, 
seleksjons- og hybridiseringstrykket som alle kan 
medføre forandringer i gen frekvensene innen en 
populasjon. Disse forandringene som er 
grunnlaget for alle evolusjonære prosesser, kan 
uttrykkes matematisk. Se: Evolution.  
 
EVOLUTIONARY PROGRESS (Orthogenetic 
evolution, Progressionism): Evolusjonært frem-
skritt, idéen om at evolusjonen er progressiv og 
har som sitt absolutte evolusjonære mål, å øke 
den biologiske kompleksiteten; hypotesen om at 
evolusjonære fremskritt baserer seg på at 
organismene har en nedarvet tendens for 
evolusjonær utvikling i gitte retninger, dvs. mot et 
eller annet mål på grunn av indre styrende 
(driv)mekanismer (Se: Teleology). Se: Evolution.  
 
EVOLUTIONARY RATE: Evolusjonsrate, grad av 
evolusjonær forandring per tidsenhet (Se: 
Darwin). Evolusjonsraten er vanskelig å måle ved 
sammenligning av morfologiske forandringer i 
genetisk urelaterte grupper da mange og 
komplekse faktorer virker på evolusjonsraten 
som f.eks.: (a) Tilgangen på genetisk variabilitet, 
(b) stabiliteten i omgivelsene, miljøet, (c) popula-
sjonsstrukturen, (d) posisjonen i det trofiske 
hierarkiet, (e) posisjonen i reproduksjonshier-
arkiet, og (f) generasjonslengden. Se: Evolution.  
 
EVOLUTIONARY SPECIES: Se: Chronospecies. 
 
EVOLUTIONARY SPECIES CONCEPT: Det 
evolusjonære artsbegrep introdusert (1981) av 
Edvard O. Wiley (1944-) (først formulert av 
George G. Simpson (1902-1984)), og som har 
forskjellige formuleringer: (a) En enkelt utviklings-
linje som har utviklet seg adskilt fra andre slike 
utviklingslinjer (i tid og rom) og har sin egen 
enhetlige evolusjonære rolle og historiske 
skjebne, (b) en utviklingslinje som består av flere 
populasjoner som deler en felles evolusjonær 
skjebne og som har sin egen enhetlige 
evolusjonære rolle, eller (c) en ugrenet avstam-
ningslinje (sekvens av stamfar-avkom popula-

sjoner) som opprettholder sin identitet fra andre 
slike avstamningslinjer og med sin egen 
evolusjonære kurs og historiske skjebne. Det 
evolusjonære artsbegrepet kan benyttes både 
om nålevende og utdødde grupper og både 
seksuelle og aseksuelle organismer, i motsetning 
til det biologiske artsbegrep og gjenkjennelses-
artsbegrepet. En evolusjonær art, dvs. en rekke 
populasjoner (stamfedre-avkom) i en utviklings-
linje, er ekvivalent til en biologisk art sett gjennom 
et evolusjonært tidsperspektiv. Det evolusjonære 
artsbegrepet legger vekt på at arten holdes 
sammen gjennom genflyt og gjennom felles 
genetiske og økologiske forhold under utvik-
lingen. Det evolusjonære artsbegrepet unngår 
problemer knyttet til potensiell genflyt, og det 
tillater også hybridiseringer så lenge det ikke 
interfererer med hver arts evolusjonære rolle. 
Selve artstilhørigheten bestemmes på basis av 
den fenotypiske likheten og samhørigheten innen 
en gruppe av organismer, og ulikheten (dis-
kontinuiteten) utad mot andre grupper, og hvilke 
separasjoner mellom grupper som er midlertidige 
(temporære) og hvilke er varige (permanente) 
med sin egen historiske skjebne og evolusjonære 
kurs. Det evolusjonære artsbegrepet angir ikke 
hvilke karakterer eller karaktertrekk som er 
viktigst for definisjonen av en art. Da mange arter 
er polymorfe og polytypiske, medfører det 
problemer med å definere hva en felles 
(common) evolusjonær skjebne vil medføre. I 
hovedsak er det evolusjonære artsbegrepet et 
teoretisk artsbegrep (prosess-relatert), mens de 
fylogenetiske artsbegrepene viderefører begrepet 
gjennom at det forlanges at en art omfatter 
organismene som befinner seg på en 
(utviklings)linje mellom to forgreningspunkt på et 
fylogenetisk tre, et dendrogram. Se: Biological 
species concept, Evolution, Species og Species 
concept. 
 
EVOLUTIONARY STABLE STRATEGY: Se: 
ESS. 
 
EVOLUTIONARY SYSTEMATICS (Darwinian 
classification): Evolusjonær systematikk, en 
evolusjonær tilnærming til biologisk systematikk 
der organismer klassifiseres ved hjelp av en 
kombinasjon av fylogenetiske relasjoner (shared 
descent), stamfar-avkom relasjoner (serial des-
cent) og grad av evolusjonære forandringer der 
parafyletiske grupper også er akseptert. For-
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skjellige karakterer benyttes i klassifikasjonen, 
men i resultatet angis ikke hvilke karakterer som 
er benyttet. Parafyletiske grupper, f.eks. krypdyr 
(reptilier), er et resultat av ønsket om å gi en 
høyere rang (kategori) til et monofyletisk takson 
som fugl (med mange autapomorfier) enn til 
søstergruppen krokodiller hvis den sistnevnte har 
bibeholdt mange symplesiomorfier med andre 
grupper (f.eks. med slanger). Ønsket er 
begrunnet ut fra den større evolusjonære avstand 
(evolutionary divergence) i relasjon til det felles 
opphav, og det å ha oppnådd et nytt utviklings-
nivå (adaptational level). Evolusjonære syste-
matikere avviser å gruppere krokodiller og fugler 
som søstergrupper innen samme monofyletiske 
takson, Archosauria (men aksepterer en gruppe 
som Deuterostomia som omfatter så forskjellige 
grupper som sjøpølser og mennesket). Se: 
Autapomorphy, Evolution, Paraphyly, Phylogen-
etic systematics og Systematics. 
 
EVOLUTIONARY TAXONOMY: Evolusjonær 
taksonomi, en systematisk skole der det tas i 
betraktning både likheter og evolusjonært 
slektskap (genealogi) i klassifikasjonen. Selve 
evolusjonsraten kan imidlertid variere mellom 
forskjellige utviklingslinjer, derfor må de taksa 
som har utviklet seg mest (med flest aut-
apomorfier), identifiseres og bli kjenstand for 
spesielle vurderinger. Parafyletiske grupper blir 
beholdt i slike klassifikasjoner. Se: Autapo-
morphy, Evolution, Evolutionary systematics, 
Paraphyly og Paraphyletic groups.   
 
EVOLUTIONARY TREE: (1) Evolusjonært tre, 
forgrenet diagram lik et tre (eventuelt med 
tidsakse) som beskriver (utviklings)linjene i en 
avstamning; den hypotetiske fylogenien av de 
taksa som er under betraktning og som er ment å 
vise deres evolusjonære forhistorie. Vertikal-
aksen angir tiden, horisontalaksen diversiteten 
ved ethvert tidspunkt under utviklingen (vanligvis 
angitt som antall taksa). De punktene (nodene) 
der grener splittes, representerer de taksa som er 
opphavet til de taksa som forekommer i 
endepunktene i kladogrammet; (2) Evolusjonært 
tre, forgrenet diagram lik et tre som angir de 
evolusjonære relasjoner mellom protein (eller 
nuklein) sekvenser. En konstruksjon basert på 
sekvenseringsdata, er basert på å samle og 
gruppere sekvenser etter deres likheter. 
Topologien, forgreningsordningen og grenleng-

den (som antas å være proporsjonal med de 
reelle evolusjonære avstandene), er viktige 
karaktertrekk ved et evolusjonært tre. Se: 
Evolution og Phylogenetic tree.  
 
EVOLUTIONARY TREND: Evolusjonær trend, 
rettede forandringer over lange tidsperioder; 
enhver fortløpende, gradvis forandring (trend) av 
en karakter i en gitt (adaptiv) retning gjennom en 
rekke taksa og som samtidig indikerer at 
taksaene representerer én evolusjonær ut-
viklingslinje. Evolusjonære trender skyldes at 
genotypen som helhet begrenser det 
evolusjonære potensialet. Se: Evolution og 
Orthokinesis. 
 
EVOLUTIONARY UNIT (EU, ESU): Evolusjonær 
enhet; art eller populasjon som har potensialet til 
en evolusjonær unik utvikling og fremtid, eller en 
populasjon som er betraktet viktig nok med tanke 
på vern og konserveringstiltak. En evolusjonær 
enhet kan omfatte alt fra populasjoner, geo-
grafiske raser, underarter til arter. Se: Evolution. 
 
EVOLUTIONARY VESTIGE: Se: Relict (spe-
cies). 
 
EVOLUTION INDEX (EI): (1) Innen biologisk 
evolusjon, evolusjonsindeks, indeks som angir 
grad av anagenese i relasjon til en felles teoretisk 
stamfar for gruppen under behandling. 
Morfokliner eller trender (trends) deles i to eller 
flere trinn (steps), med én for det mest 
plesiomorfe trinn og oppover. Evolusjons-
indeksen består av det aritmetiske gjennomsnitt 
av trinn-verdiene for alle trender for taksonet (Se: 
Anagenesis og Evolution); (2) Innen salg, en 
indeks som sammenligner prestasjonen eller 
produktiviteten mellom konkurrerende produkter; 
veksten av et produkt i relasjon til et konkur-
rerende produkt.  
 
EVOLUTIONISM: (1) Evolusjonisme, utviklings-
lære, ideen om at universet er et resultat av 
kosmiske tilfeldigheter; at livet oppsto spontant 
via tilfeldige kjemiske prosesser og at alle 
livsformer er relaterte og deler én felles stamfar; 
(2) Teorien om biologisk evolusjon som formulert 
av Charles Darwin (Se: Darwin, Charles Robert); 
(3) Det å ytre eller ha en tro på biologisk evolu-
sjon, dvs. forklare livets biologiske opphav ut fra 
evolusjonære prosesser. Se: Evolution. 
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EVOLUTIONIST: Evolusjonist, tilhenger av 
utviklingslæren, evolusjonsteorien og den natur-
lige seleksjon. Se: Evolution. 
 
EVOLVE: (1) Utfolde, utvikle, gjennomgå en 
gradvis rettet forandring; (2) Arbeide ut, tenke ut, 
finne på (develop, devise, work out); (3) Utlede, 
avlede (derive, educe); (4) Innen biologi, avle 
fram, klekke ut, ale opp, utvikle gjennom evolu-
sjonære prosesser over suksessive generasjoner 
som et resultat av naturlig seleksjon; (5) Utstøte, 
sende ut (emit, give off).  
 
EVOLVON: Evolvon, den operasjonelle enhet 
innen evolusjon som er antatt å omfatte en DNA 
sekvens (master sequence) med en serie av 
overflødige sekvenser (redundant sequences) 
som utgjør et forråd (oppbevaringssted) for 
genetisk informasjon. Den tilsvarende morfo-
logiske enhet er antatt å være en kromomer. Se: 
Chromomere. 
 
EVORSION: De fluviale prosessene som lager 
gjettegryter i berg og fjell ved elvebreddene. 
 
EX-: (1) Prefiks som betyr fra, ut av, i henhold til, 
tidligere, forhenværende, som har vært; (2) Innen 
taksonomi, er «ex» en komponent i en for-
fattersitering, viser det til at en opprinnelig 
beskrivelse ikke tilfredsstilte reglementet for 
korrekt (valid) publisering, men at det samme 
navn ble deretter korrekt publisert av en annen 
forfatter (eller forfattere) eller av samme forfatter i 
en annen populasjon.  
 
EX.: Forkortelse for: Eksemplar, specimen, eks-
empel. 
 
EXA- (E): Prefiks som betyr en enhet x 1018, 
f.eks. 1018 meter = 1 Em (exameter). 
 
EXABITED SYMBIONT: Se: Exhabited symbiont. 
 
EXABITING SYMBIONT: Se: Exhabiting sym-
biont. 
 
EXACT: Eksakt, nøyaktig, punktlig, presis, riktig. 
 
 
EX AFF. (Ex affinis): Se: ex affinis.  
 

EXAFFERENCE: Stimuleringen av en organsime 
som resultat av faktorer utenfor organismen selv. 
Se: Afference og Reafference. 
 
EX AFFINIS (Ex aff.): (1) Av affinitet, slektskap; 
(2) Innen kjemi, stoffenes tilbøyelighet til å inngå 
forbindelser med hverandre. 
 
EXAGGERATE: Overdrive, fremheve for sterkt. 
 
EXAMINE: Eksaminere, undersøke noe, noen 
eller et eller annet meget nøyaktig. 
 
EXAMINATION: (1) Eksaminasjon, gransking, 
gjennomsyn, gjennomgåelse, nøyaktig under-
søkelse, handlingen å inspisere eller det å bli 
detaljert inspisert, eksaminert; (2) Besiktelse, 
eksamen, prøve, spørsmål eller øvelser for å 
teste dyktighet eller kunnskap i et spesielt fagfelt; 
(3) Utspørring, forhør, formelt avhør, f.eks. av et 
vitne i en rettssal.  
 
EXANIMATE (Lifeless): Livløs, det og ikke vise 
noe tegn på liv. 
 
EXANTHEMA: Utslett, feber med utslett; eksan-
tem. 
 
EXANTROPHIC: Eksantrofisk, det å leve langt 
vekk fra habitater hvor mennesket bor. Se: 
Eusynanthropic og Synanthropic. 
 
EXAPTATION: Innen biologi, «preadaptasjon», 
prosessen der karaktertrekk får funksjoner som 
de ikke var opprinnelig tilpasset til (selektert for), 
eller en karakter eller karaktertrekk som har 
utviklet seg gjennom eksaptasjon. Det karak-
teristiske karaktertrekket kan være utviklet som 
en tilpasning til en annen nisje, eller utgjøre en 
tidligere nøytral mutasjon som har fått et 
bruksområde i en ny nisje. Termen «preadapta-
sjon» (preadaptation) er tidligere brukt, men 
forkastet til fordel for eksaptasjon, da den 
tidligere termen antyder en forutseenhet, noe 
planlagt. 
 
EXARATE: Fritt bevegelige lemmer hos insekter i 
puppestadiet. 
 
EXARATION: Eksarasjon, erosjon som skyldes 
isens bevegelser. 
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EXASPERATE: (1) Tirre, opphisse, gjøre noen 
rasende (enrage); (2) Forøke, øke intensiteten av 
noe; (3) Forverre, gjøre noe mer alvorlig 
(aggravate, grievous). 
 
EXCAUDATE (Tailless): Haleløs, uten hale eller 
hale-lignende prosesser. 
 
EXCAVATE: (1) Grave ut, grave vekk, fjerne ved 
hjelp av graving (digging) eller øsing (scooping); 
(2) Avdekke, eksponere ved varsom graving og 
fjerning av jord; (3) Lage et hull eller kanal 
gjennom å grave; (4) Uthult, formet ved å hule ut; 
(5) Hulrom, karakterisert ved nedsynkninger. 
 
EXCAVATUS: Uthulet. 
 
EXCEED: (1) Overgå, overskride, overstige, bli 
større enn i antall, grad eller noe annet målbart 
(surpass); (2) Gå ut over grensene for (hva som 
er tillatt); gå for vidt; (3) Det å bli bedre enn, 
overlegen til; (4) Det å ete til overmål. 
 
EXCEPTION: (1) Unntak, unntagelse; (2) Hand-
lingen å unnta noe eller en som er utelukket 
(excepted, excluded); (3) Innsigelse eller kritikk; 
muntlig eller skriftlig innvending, protest (criti-
cism, objection). 
 
EXCESS: (1) Overskridelse, overskudd, overmål, 
tilstanden å ha overskredet det som er normalt 
eller tilstrekkelig; den mengde eller grad noe 
overskrider noe annet; (2) Overflod, mengden av 
noe som er mer enn nødvendig, lovlig eller 
ønskelig, (3) Utskeielse, drukkenskap (intempe-
rance, overindulgence); (4) En handling eller 
adferd som overskrider det normale, det 
skikkelige; overdreven, umåteholden (immode-
rate). 
 
EXCHANGE PAIRING: Innen genetikk, paring 
mellom homologe kromosomer slik at genetiske 
overkrysninger kan forekomme. Se: Crossing-
over. 
 
EXCIDE: Skjære ut, kutte ut. 
 
EXCISE: Skjære bort, utelate, å fjerne ved eller 
som ved en eksisjon, bortskjæring. Se: Excision. 
 
EXCISION: (1) Bortskjæring, kutte ut, kutte bort, 
fjerne ved hjelp av å kutte; (2) Innen genetikk, 

enzymatisk fjerning av et nukleotid eller et 
polynukleotid fragment fra en nukleinsyre (DNA) 
polymer. 
 
EXCISION REPAIR: Innen genetikk, DNA 
reparasjonsprosess i levende celler der en 
skadet eller feil del i én av de to trådene av DNA 
blir kuttet, fjernet og erstattet med de korrekte 
basene ved bruk av den andre uskadete DNA 
tråden som mal (templett). Prosessen som styres 
via forskjellige enzymer (og er nesten feilfri), skjer 
gjennom kløvninger av base-sukker bindingene. 
Defekter kan imidlertid forekomme pga. muta-
sjoner. 
 
EXCITANT: (1) Pirrende, som virker opphis-
sende; (2) Stimulerende midler. 
 
EXCITABILITY: Sensivitet, kapasiteten hos 
levende organismer til å respondere på en 
stimulus. 
 
EXCITATION: (1) Responsen til en stimulert 
celle, eller prosessen å stimulere en (nerve)celle 
(Se: Innervation); (2) Prosess der en kjerne, 
elektron, atom, ion eller molekyl mottar en 
tilstrekkelig energimengde til at den heves til et 
høyere energistadium (kvantestadium, eksitert 
tilstand) enn basistilstanden. Energien som 
behøves for å forandre et atom eller molekyls 
kvantenivå til et annet og høyere nivå, er 
eksitasjonsenergien hvis mengde er lik energi-
forskjellen mellom nivåene; (3) Eksitasjon, det å 
være eksitert eller det å applisere energi til noe, 
f.eks. dannelsen av magnetisme i en elektro-
magnet ved hjelp av å gi strøm i vindingene 
(eksiteringsstrøm). 
 
EXCITOMUSCULAR: Det å stimulere til eller 
forårsake muskulær aktivitet. 
 
EXCL.: Se: Exclusus.  
 
EXCLUDED NAME: Ekskludert navn, navn som 
iht. Koden ikke er et tilgjengelig navn; navn som 
er forkastet (Se: Disclaim). Ekskludert (excluded) 
navn kan også vise til elementer som er inkludert 
i et navn av en tidligere forfatter eller forfattere, 
men som senere er påstått av en skribent ikke å 
tilhøre navnet eller er ekskludert fra navnet. Se 
Code. 
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EXCLUSION PRINCIPLE: Se: Competitive ex-
clusion og Pauli exclusion principle. 
 
EXCLUSIVE SPECIES: Arter som er helt, eller 
nesten helt, begrenset til spesielle samfunn. 
 
EXCLUSIVE: (1) Eksklusiv, eneste; (2) Ensom, 
alene; (3) Begrenset eieforhold; begrenset del-
tagelse; begrenset kontroll eller bruk; (3) Fin, 
sart; (4) Innen biologi, den utstrekning en art er 
begrenset til et spesielt samfunn og ekskludert 
fra andre samfunn. 
 
EXCLUSUS (Excl., Exclusum, Exclusa): (1) 
Eks-kludert, forhindret, eksklusive; (2) Innen 
takso-nomi, grupper som er inkludert i et takson 
av en tidligere forfatter (eller forfattere), men 
senere ikke betraktet å tilhøre taksonet og derfor 
er ekskludert. 
 
EXCONJUGANT: Innen bakteriologi, ekskonju-
gant, hunnlig bakteriecelle som er blitt adskilt fra 
en hann den nettopp har konjugert med 
(inneholder derfor en bit av hannens DNA). Se: 
Conjugation. 
 
EXCREMENT (Droppings, Faeces, Excreta, 
Shit): Ekskrement, avføring, avfall tømt fra en 
tarm. Se: Droppings, Excreta og Faeces. 
 
EXCRETA (U): (1) Generelt, ethvert avfalls-
produkt fra en kroppscelle; (2) Innen medisin, 
avføring (faeces); (3) Innen økologi, den del av 
den assimilerte energi som utskilles fra kroppen i 
form av ekskresjoner, sekresjoner og svette (en 
komponent av «rejecta»). Se: Egesta, Excretion 
og Rejecta. 
 
EXCRETION: Ekskresjon, utsondring, utskillelse, 
prosessen organismer eliminerer avfall og annet 
materiale som det ikke lengre er bruk i stoff-
skiftet; fjerningen av avfallsstoffer (vesentlig 
vann, CO2 og nitrogenholdige stoffer) fra cellene 
eller kroppen i levende organismer. Ekskresjon er 
en essensiell prosess hos alle livsformer. Hos 
encellede organismer skjer det via celle-
overflaten, hos høyere planter gjennom 
spalteåpninger (porer, stomata), på bladenes 
overflater. Flercellede dyr som mennesket, har 
spesielle organer for ekskresjon: Nyrer med 
urinveisorganer der urin elimineres, og tykk- og 
endetarm der faste avfallsstoffer elimineres. Hud 

og lunger eliminerer henholdvis vann og salter i 
svetten fra svettekjertlene gjennom perspira-
sjonen (transpirasjonen), og vanndamp og 
karbondioksid fra respirasjonen i ånderetts-
organene. Generelt kvitter dyrene seg med 
avfallsproduktene fra metabolismen via svette, 
ånding, urin og avføring. Hos planter og primitive 
dyr, fjernes avfallsstoffene ved diffusjon, mens 
dette skjer som nevnt via spesialiserte organer 
hos de høyerestående dyrene. Ekskresjonen er 
viktig for opprettholdelsen av et konstant indre 
miljø (homostasis). Se: Secretion. 
 
EXCRETORY SYSTEM: Ekskresjonssystemet, 
ekskresjonsorganene og de tilhørende kanaler 
som urinveissystemet, respirasjonssystemet, 
tarmkanalen, leveren med galleblære og galle-
kanaler (biliary system), nyrene og huden. 
 
EXCURRENT (Exhalent): (1) Karakterisert ved 
en strøm som flyter utover (det motsatte av 
incurrent, innover); (2) Årer eller åpninger, 
strukturer som er involvert i frakt av vesker ut av 
kroppen; (3) Innen botanikk, det å ha en enkel, 
udelt stamme med laterale grener (lik en gran). 
 
EXCURSION: (1) Ekskursjon, utferd, tur, kort 
utflukt med et visst formål eller spesielt for 
fornøyelsens skyld (expedition, outing); (2) 
Rundtur, rundreise; (3) Avstikker, avvik fra et 
regulært mønster, bane eller handlingsmønster; 
(4) Digresjon, avledning fra et hovedemne 
(digression); (5) Bevegelsen av noe langs en 
bane eller gjennom en vinkel; (6) Innen fysikk, 
bevegelsen fram og tilbake, eller fra en gjennom-
snittsposisjon eller akse.  
 
EXCURVATE: Bøyd, buet utover. 
 
EXCYSTMENT: Frigjøring fra en cyste; frigiv-
elsen av én eller flere vegetative strukturer eller 
spesielle celletyper fra en eller annen encystert 
organisme. Se: Encystment. 
 
EX DESCRIPTIVE: Se: e.descr. 
 
EXECUTOR: Eksekutør, en som utfører, utøver; 
fullbyrder. 
 
EXEGETE: (1) Innen biologi, ethvert naturlig 
fenomen eller takson som brukes som indikator 
på en økologisk prosess; (2) Person som tolker 
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en tekst, spesielt en hellig bok eller skrift. 
(Exegesis, eksegese, kritisk forklaring eller 
tolkning av en tekst.) 
 
EXEMPLAR: (1) Forbilde, ideal, mønster, møn-
stergyldig eksempel, ideell modell, noe som er 
typisk, representativ (ideal); (2) En kopi, som av 
en artikkel, bok eller manuskript; (3) Et typisk 
eller standard eksemplar, prøve, f.eks. av en gitt 
populasjon eller art. 
 
EXEMPLIFY: Eksemplifisere, belyse ved eks-
empler; illustrere. 
 
EXEMPLI GRATIA: For eksempel. Se: e.g. 
 
EXENDOTROPIC: Eksendotropisk, blomster som 
blir bestøvet av pollen fra en annen blomst på 
den samme eller en annen plante. 
 
EXEPHIPPIAL FEMALE: Hunnlig hoppekreps 
(thelytok) klekket fra et «ephippium». Se: 
Ephippium og Thelytokous.  
 
EXERCISE: Eksersis, økt muskelaktivitet med 
påfølgende økt metabolisme, hjertefrekvens og 
oksygenopptak. Den anaerobe respirasjonen 
øker også hos dyr ved oksygenunderskudd, som 
kan medføre akkumulering av melkesyre i vev og 
muskler.   
 
EXERGONIC (REACTION): Spontan kjemisk 
reaksjon som ikke absorberer fri energi, men 
hvor det forekommer netto frigivelse av energi. 
Se: Endergonic (reaction). 
 
EXFOLIATION: (1) Eksfoliasjon, avskalling, 
avstøting, utfolding, flakning; adskillelse; (2) 
Innen botanikk, tap av blader fra en plante; (3) 
Kosmetisk fjerning av dødt skinn fra en hud; (4) 
Innen geologi, vannforårsaket prosess der berg- 
og stenoverflater oppbrytes på grunn av 
ekspanderingen av saltkrystaller i hulrommmene i 
overflatene. Berg «utmattes» ikke nødvendigvis 
på samme måte som metall gjennom opp-
varminger og avkjølinger, men gjennom 
overmettet vann, fordampning og utvidelse av 
saltkrystaller; (5) Alvorlig form for korrosjon i 
metaller; (6) Enøye sykdom (syndrom) (exfolia-
tion syndrome).  
 

EX GR. (Ex grupo): Av gruppen, tilhører gruppen 
av.  
 
EXIGUUS: (1) Liten, kort, en bit av; (2) Mager, 
fattig; (3) Dyster, mørk, trist. 
 
EXHABITANT: Partneren i en symbiose som er 
eksponert mot omgivelsene og som beboes av 
en symbiont. Se: Symbiont. 
 
EXHABITED SYMBIONT: Organismen som kan 
betraktes som verten i en symbiose hvor ingen 
av symbiontene lever inni den andre. Se: 
Symbiont. 
 
EXHABITING SYMBIONT: Organismen som 
lever på en annen organisme i en symbiose hvor 
ingen av symbiontene lever inni den andre. Se: 
Symbiont. 
 
EXHALATION (Expiration): (1) Prosessen eller 
selve handlingen å puste ut, dvs. utånding 
(ekspirasjon) av luft fra lungene; (2) Dunst, damp, 
utdunsting, fordamping, en mengde vanndamp 
avgitt fra et eller annet. Se: Expiration. 
 
EXHALE: Puste ut, utånde, ånde; utstøte. 
 
EXHALANT: Noe som frakter vann og materiale 
ut og bort fra et dyr. 
 
EXHALENT: Se: Excurrent. 
 
EXHAUSTIVE SAMPLING (Census sampling): 
Grundig (inngående, omfattende) prøvetaking 
(sampling), en undersøkelsesmetode som om-
fatter hele arealet (eller hele populasjonen); 
prøver (sampler) tatt på alle mulige steder (eller 
av hvert individ) slik at en sikrer seg sampler 
også fra steder der forandringer kan skje relativt 
fort. Men hvis arealet (eller populasjonen) bare 
gjennomløper små forandringer, vil en om-
fattende prøveinnsamling være bortkastet eller i 
beste fall tvilsom.  
 
EXHAUSTION: (1) Utmatting, utpining, uttøm-
ming, en tilstand av ekstrem mental eller fysisk 
utmattelse (fatique); (2) Det å bruke opp; 
tilstanden å være forbrukt; (3) Prosessen å 
konkludere ved å eliminere alle alternativer. 
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EXHIBIT: (1) Utstillingsgjenstand, utstilt gjen-
stand, museumsgjenstand eller kunstverk i et 
kunstgalleri (an exhibit); (2) Det å vise noe utad 
(display); det å offentlig stille ut med tanke på 
overføring av kunnskap, demonstrasjon eller en 
konkurranse; forevise, forklare, fremstille; (3) 
Vise noe som et tegn eller symptom. 
 
EXHIBITION: (1) Utstilling, fremvisning, torg; 
handlingen å utstille, eller en utstilling; offentlig 
fremvisning i et musuem, kunstgalleri eller 
(vare)messe (trade fair); (2) Noe som er utstilt, en 
utstillingsgjenstand (Se: Exhibit); (3) Demonstra-
sjon eller oppvisning av en spesiell dyktighet, 
ferdighet, et spesielt talent; (4) Stipendium tildelt 
en student ved et universitet eller høyskole, 
spesielt basert på en konkurranse, eller over-
høring.    
 
EXHUMATION: (1) Blottleggelse av landover-
flatene eller andre topografiske trekk som tidlig-
ere har vært begravet under avsetninger; (2) Ta 
opp av graven (f.eks. lik for å undersøke døds-
årsaken).  
 
EXINE: Innen botanikk, det ytre av de to lagene 
som dekker pollen (eller sporer) og som har en 
karakteristisk overflate som er arts- eller type-
spesifikk og som derfor kan benyttes innen 
palyonologi. Se: Palyonology. 
 
EXISTENCE: (1) Eksistens, tilværelse, væren, 
det å ha en objektiv realitet; evnen noe har til å 
interaktere med den fysiske og mentale 
virkelighet; (2) Levemåte, levevis, kontinuerlig 
overlevelse. Se: Being, Ontology og Reality. 
 
EX NOMINE: Ved dette navn, under dette navn. 
 
EXOBASE: (1) Eksobase, ytterste regionen i en 
planets atmosfære; (2) Nederste grensen til den 
ytterste regionen av jordens atmosfære (Se: 
Exospheren) og over termosfæren, lokalisert til 
ca. 500 km over jordens overflate der molekyler 
kan ha hastighet nok til å unnslippe jordens 
gravitasjon.  
 
EXOBIOLOGY: Eksobiologi, det vitenskapelige 
studiet som er opptatt av muligheten for liv på 
andre planeter i vårt solsystem eller utenfor vårt 
solsystem, eller fritt i verdensrommet utenfor 
jordatmosfæren (biosfæren). Og, i tilfelle, dette 

fortsatte uobserverte livets organisasjon, struktur 
og natur. 
 
EXOBIOTIC: Eksobiotisk, det som lever på de 
ytre overflatene av en annen organisme eller på 
overflaten av et substrat. Se: Epibiosis. 
 
EXOCRINE GLAND: Eksokrin kjertel, kjertler 
som sekrerer sekreter over en kroppsoverflate 
(epitel) direkte til det ytre miljø (svette, melk) eller 
til det indre miljø (bukspytt), men ikke til blod-
omløpet eller lymfesystemet. Eksokrine kjertler 
hos virveldyr kan ha én til flere kanaler som leder 
bort fra kjertelen. Eksempler er som nevnt, 
svettekjertlene som leder svette til huden og 
fordøyelseskjertlene som leder fordøyelses-
stoffer til tarmen. Se: Ectocrine og Endocrine 
gland. 
 
EXOCYTOSIS (Reverse pinocytosis, Emiocyt-
osis): Eksocytose, frigjøring av makromolekyler 
fra en celle, en cellulær prosess der intra-
cellulære vesikler (membranbundne vakuoler) i 
cytoplasmaet fusjonerer med cellens plasma-
membran og frigir (sekrerer) innholdet til cellens 
ytre overflater. I de eukaryotiske cellene fjerner 
prosessen cellulært avfallsmateriale (partikulær 
sekresjon) via transport av materialet fra cellens 
indre til utsiden. Hos noen celler inkorporeres 
vakuole- eller vesikelmembranen i plasma-
membranen under prosessen. Eksocytose er den 
motsatte prosess av endocytose. Se: Emiocy-
tosis og Endocytosis. 
 
EXOENZYME: (1) Eksoenzym, ekstracellulært 
enzym, enzym lokalisert til den ytre siden av en 
cellemembran eller til utsiden av cellen. Hos 
bakterier kan disse bli frigitt til omgivelsene eller 
forekomme mellom celleveggen og cellemem-
branen: (2) Enzym som sekvensielt fjerner 
enheter fra enden av en polymer. 
 
EX OFFICIO: I embeds medfør, selvskrevet 
(valgt, født som) medlem. 
 
EXOGAMY: (1) Eksogami, utkrysning, ekteskap 
utenfor slekten (ætten) eller sin egen gruppe; 
fusjon (syngami) av fjernt eller ikke-relaterte 
reproduksjonsceller. Med andre ord, seksuell 
reproduksjon med sammensmeltning av to 
gameter som stammer fra individer som ikke er 
nært relaterte slik at heterozygoti kan opp-
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rettholdes. Det kan forekomme en større 
frekvens av paringer innen populasjonen mellom 
genetisk urelaterte individer enn ved tilfeldig 
paring (Se: Panmixi og Random mating); (2) 
Eksogami, forening av gameter som stammer fra 
forskjellige foreldre til forskjell fra autogami der 
begge gametene stammer fra samme forelder 
(Se: Autogamy); (3) Kryssbestøvning, bestøvning 
av en blomst med pollen fra en annen plante. Se: 
Crossfertilization, Endogamy, Inbreeding, Mating 
system og Outbreeding. 
 
EXOGENESIS (Panspermia): Eksogenese, en 
av hovedhypotesene om opprinnelsen til livet på 
jorden der det påstås at livet, den levende 
materien, stammer fra andre steder i universet og 
ble introdusert til jorden antagelig i form av frosne 
partikler som inneholdt prokaryoter eller andre 
enkle organismer. Panspermi hypotesen antyder 
at «seeds of life» er spredt rundt i universet og vil 
begynne å utvikle seg videre så snart det havner  
på et levelig område (levelig klode). (I 1989 ble 
det funnet aminosyrer inni en meteorsten, dvs. 
organiske byggestener kan i prinsippet ha 
kommet utenfra uten å bli destruert i kollisjonen 
med jordens atmosfære.) En annen hypotese er 
at livet oppsto fra uorganisk materie her på 
jorden, dvs. «abiogenese». Se: Abiogenesis. 
 
EXOGENIC (Exogenetic): Eksogenisk, innen 
geologi, enten prosesser som har sin opprinnelse 
på eller like ved jordens overflate og som 
medfører fragmenteringer, forvitringer (Se: 
Weathering) og blottlegginger (Se: Denudation), 
eller berg, klipper, sten og landskapsformer som 
resultatet av slike prosesser.  
 
EXOGENOTE: Se: Endogenote. 
 
EXOGENOUS (Ectogenous, Exogenic): (1) 
Som er eksogent, av fremmed, ytre opprinnelse, 
ytre årsak; stimulus eller substans som kommer 
eller har oppstått utenfor et eller annet system 
(som f.eks. jorden); (2) Eksogen, som vokser 
eller har oppstått på utsiden av en organisme, 
organ eller celle (f.eks. dannet av det ytre 
cellelaget); (3) Eksogen, sykdom eller symptom 
som skyldes agenser eller organismer på 
kroppens utside. Se: Allochtonous og Endo-
genous. 
 

EXOGENOUS PLANKTON (Allochtonous 
plankton): Eksogent plankton, alloktont plankton; 
planktonorganismer som stammer fra en annen 
lokalitet enn der de blir funnet. Se: Allochtonous. 
 
EXOGENOUS VIRUS: Eksogent virus, infeksiøst 
RNA virus som smitter horisontalt mellom men-
nesker (som HIV, T-celle leukemia virus, HTLV) i 
kontrast til endogent RNA virus som er normale 
genetiske elementer i menneskets kromosomale 
DNA.  
 
EXOISOGAMY: Eksoisogami, det forhold at en 
isogamet kun sammensmelter, fusjonerer, med 
en isogamet fra en annen stamme. 
 
EXOLETUS: (1) Utvokst, kjønnsmoden; (2) Ut-
slitt, brukt, brukt opp.   
 
EXOLITHOPHYTIC: Eksolitofyttisk, planter som 
vokser på overflaten av berg, klipper eller andre 
harde uorganiske substrater. Se: Endolitho-
phytic. 
 
EXOME: Innen genetikk, exom, den del av 
genomet som omfatter exonene, de sekvensene 
som hvis de transkriberes forblir i det modne 
RNA (mRNA) etter at intronene er fjernet via 
RNA spleising og som gir det endelige protein-
produktet kodet av genet. Se: Exon og mRNA 
 
EXOMIXIS (Xenomixis): Eksomixis, kryssbe-
fruktning, fusjon av gameter fra forskjellige 
opphav og kilder. 
 
EXOMORPHOLOGY: Eksomorfologi, ytre morfo-
logi. 
 
EXON: Exon, protein-kodende del av et gen, den 
nukleotid sekvensen av et gen som koder for en 
del av det endelige RNA-produktet produsert av 
genet etter at intronene er fjernet gjennom RNA 
spleising. I eukaryotiske kromosomer er et exon 
den del av DNA som inneholder den nødvendige 
informasjonen til å kode for en aminosyre 
sekvens (eller en eller annen kontrollfunksjon). 
Mange eukaryotiske gener inneholder serier av 
exoner som veksler med ikke-kodende sekvenser 
(introner), slik at et exon kan sies å være ethvert 
ikke-intron segment i et gen (Se: Split gene). 
Under transkripsjonen til HnRNA fraskilles 
intronene, og exon sekvensene hektes sammen 
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under dannelse av mRNA som senere benyttes 
under proteinsyntesen (oversettes til et poly-
peptid/protein). Se: Coding sequence, Gene, 
HnRNA og Intron. 
 
EXON SHUFFLING: Exon blanding, en mole-
kylær mekanisme for dannelse av nye gener. 
Prosessen medfører at to eller flere exoner fra 
forskjellige gener kan bringes sammen på et 
unormalt sted (ectopical) eller at et exon 
dubliseres og danner nye extron-intron strukturer 
(kan skyldes overkrysninger med eukaryotiske 
splittgener). Da exoner koder for diskrete, stabile 
regioner av proteiner, medfører prosessen at nye 
proteiner kan oppstå gjennom slik re-assortering 
av de stabile substrukturene, og derfor 
akselerere evolusjonen av nye strukturer. 
 
EXONUCLEASE: Eksonuklease, enzym (fos-
fodiesterase) som fjerner (fordøyer) suksessivt 
nukletotider fra enden av et polynukleotid 
molekyl, dvs. som trinnvis kløver substrat-
molekylet (nukleotidene), og da utvendig fra 
endene på polynukleotidkjeden (enten fra 3' 

enden (3'  5') eller fra 5' enden (5'  3')). Se: 
Endonuclease. 
 
EXOPARASITE: Se: Ectoparasite. 
 
EXOPEPTIDASE: Eksopeptidase, enzym som 
fordøyer proteiner gjennom å kløve aminosyrene 
fra enden av polypeptid kjedene. Se: Endo-
peptidase. 
 
EXOPHENOTYPE: Se: Phenotype. 
 
EXOPHENOTYPICAL: Eksofenotypisk, de karak-
terene eller deler av fenotypen som er adaptive 
og innvirker på organismens konkurranse-
dyktighet. 
 
EXOPHILIC BEHAVIOUR: Eksofilisk adferd, 
beskyttelse mot patogene organismer eller stoffer 
gjennom produksjon av spesielle hudsekresjoner, 
eller gjennom oppførsel som forhindrer selve 
kontakten med kroppsoverflatene. 
 
EXOPLANET: Eksoplanet, planet som går i bane 
rundt en stjerne som ikke er vår sol, dvs. utenfor 
vårt solsystem. Per dags dato er det påvist over 4 
000 eksoplaneter, men det forventes at flere 
tusen andre venter på å bli oppdaget. De fleste 

eksoplaneter har en masse langt større enn 
jorden, men man kjenner dags dato, 161 jord-
lignende planeter hvorav 55 har en avstand til sin 
stjerne slik at de ligger i en beboelig sone (dvs. 
kan ha flytende vann på overflaten). Felles for 
alle eksoplanter er at de ligger så ufattelig langt 
bort, så om de er bebodd med liv vil vi aldri få 
vite. Se: Planet. 
 
EXOPTERYGOTE (Hemimetabola): Eksoptery-
got, insekter der vingene utvikles gradvis utenpå 
kroppen med små forandringer mellom hvert 
hudskifte (instar). Eksopterygote insekter har 
ufullstendig metamorfose og mangler et puppe- 
stadium; larvene kalles nymfer og er generelt lik 
de voksne, men mindre. Eksempler er døgnfluer, 
øyenstikkere, gresshopper og teger. Se: Endop-
terygote. 
 
EXORHEIC REGION: Regionen eller området 
der elver oppstår og renner mot havet, enten 
direkte eller via vann med tilknytning til havet. Se: 
Arheic region og Endorheic region. 
 
EXOSKELETON (Cuticle): Eksoskjelett, ytre 
skjelett; hornet, hardt skjelett eller ytre skall som 
består av kitin og diverse kalsium komponenter 
og som omgir kroppen til alle leddyr (Arthropoda) 
og diverse bløtdyr (Mollusca). Skjelettet dannes 
fra et underliggende cellelag (hypodermis) og er 
relativt ugjennomtrengelig for vann. Skjelettet er 
oppdelt i plater hos leddyrene for å gi mulighet for 
bevegelse og må kastes periodevis for å gi 
mulighet for ny vekst (Se: Ecdysis). Hos bløtdyr 
kastes ikke det ytre skjelettet, men vokser fra 
kantene. Strukturen er kompleks og består av 
forskjellige lag som varierer fra art til art. 
Skjelettets styrke i forhold til vekt er meget stor. 
Innvoksninger fra skjelettet danner festestedene 
for muskulaturen. Se: Cuticle og Endoskeleton. 
 
EXOSPERE: Eksosfære, jordens ytterste atmos-
færiske lag, den isoterme sonen i jordens 
atmosfære innen termosfæren som strekker seg 
fra ca. 400 - 700 km over jordens overflate og 
som løper over i det interplanetariske rom der 
vakuum råder. Fra luften i eksosfæren som er 
ekstremt tynn, kan enkelte partikler som atomært 
oksygen, ionisert oksygen og hydrogen få så stor 
hastighet at de unnslipper jordens gravitasjonsfelt 
og havner i det interplanetariske rom. Se: Se: 
Atmosphere, Atmospheric layers og Exobase. 
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EXOSYMBIOSIS: Se: Ectosymbiosis. 
 
EXOTHERM: Se: Poikilotherm(ic). 
 
EXOTHERMIC REACTION: Se: Ectothermal. 
 
EXOTIC (Alien, Foreign, Not native): Eksotisk, 
fremmed, utlending, ikke innfødt i et gitt geo-
grafisk område; dyre- eller plantearter (exotic 
species) som er blitt innført tiil et nytt område 
eller som opptrer i et område der de ikke 
opprinnelig eller normalt hører hjemme. Se: 
Endemic, Foreign og Indigenous. 
 
EXOTOXIN: Eksotoksin, gift produsert og utskilt 
til omgivelsene fra en levende organisme 
(vesentlig Gram-positive bakterier) og som 
dermed kan gi gifteffekter hos eventuelt infiserte 
verter. Eksotoksiner er proteiner og kan vanligvis 
inaktiveres gjennom varme (60oC), syre eller 
proteolytiske enzymer. De har spesifikk virkning, 
er gode immunogener og noen av de sterkeste 
gifter som kjennes, og kan omdannes til toks-
oider. Eksotoksiner med hensyn til menneskets 
sykdommer, produseres bl.a. av bakterier ved 
difteri (Corynebacterium diphtheriae), tetanus 
(Clostridium bacteria) og botulisme (C. botu-
linum). Se: Endotoxin og Toxin. 
 
EXOTROPISM: Eksotropisme, kurvatur bort fra 
hovedaksen, eller en orienterende bevegelse av 
sideorganer bort fra en hovedakse. Se: Tropism. 
 
EXPANSION: (1) Ekspansjon, utvidelse, utfold-
else, utbredelse; handlingen eller prosessen å 
utvide seg; (2) Tilstanden å ha blitt større, utvidet, 
utdypet; vidt utstrakt rom; (3) Mengden eller 
graden noe har ekspandert; (4) Utvidelsen av et 
lands territorium på bekostning av andre lands 
territorier; (5) Periode av økt økonomisk aktivtet.   
 
ex parte (e.p.): Del, for en del, delvis. Se: pro 
parte. 
 
EXPATRIATE (Terminal immigrant): Utflyttede, 
utvandrede, landflyktige, landsforviste; individ 
som bor, er fraktet bort eller tvunget til å bo i et 
annet område enn sitt normale. Med andre ord, 
et individ utenfor sitt normale utbredelsesom-
råde, men hvor individet kan overleve. Generelt 
for dyr, overleve uten å kunne reprodusere. 

 
EXPECTORANT: Slimløsende, slimløsende mid-
del. 
 
EXPERIMENT (Expt, Expts): (1) Eksperiment, 
forsøk, prøve, den vitenskapelige prosedyren, 
prosessen, for gjennom spesielt tilrettelagde, 
kontrollerte forsøksbetingelser, å teste en 
vitenskapelig teori eller hypotese, demonstrere 
en allrede kjent realitet eller bestemme effekten 
av noe tidligere utestet (test, trial); (2) Ethvert 
innovativt, nyskapende forsøk som omfatter 
nøyaktige observasjoner av hendelser under gitte 
betingelser uten å kjenne utkommet, resultetet 
(experimentation); (3) Resultatet etter et eks-
periment. 
 
EXPERIMENTAL ERROR: Eksperimentell feil, 
feil som er oppstått pga. variasjoner mellom de 
enkelte eksperimentelle prøver (sampler) som 
kan relateres til f.eks. utstyret, teknikker, 
målemetoder eller materialer som er benyttet. De 
eksperimentelle feilene kan måles og estimeres 
gjennom analyser av metodene og de statistiske 
dataene. 
 
EXPIRATION (Exhalation): Ekspirasjon, det å 
puste ut, utblåse luft fra lungene. Se: Exhalation. 
 
EXPLANATION (Explication): (1) Forklaring, 
redegjørelse, utgreiing, utsagn som klarlegger 
noe; årsak eller begrunnelse for en handling eller 
tro (Se: Explication); (2) Rettferdigelse, rettferdig-
gjørelse, rettferdiggjøring. 
 
EXPLANT: Eksplantere, overføre levende celler, 
vev eller organer fra dyr (eller planter) til et 
vekstmedium for å starte en in vitro kultur, eller 
en celle, vev eller organ som er overført fra et dyr 
(eller plante) til et vekstmedium. Se: Cell culture 
og In vitro. 
 
EXPLANTATION: Se: Tissue culture. 
 
EXPLICATION: Utgreiing, forklaring, prosessen å 
analysere og utvikle en idé eller prinsipp i detalj, 
eller å analysere et litterært arbeid for å avsløre 
eller tolke innholdet. Se: Explanation. 
 
EXPLICIT: (1) Tydelig, greit, eksplisitt (explicit), 
fullt og klart uttrykt i detalj, dvs. ingenting 
implisert (implied); (2) Bestemt, uttrykkelig, 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn3bCt743fAhWBCywKHecPDckQs2YoADAAegQICBAI&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FClostridium_botulinum&usg=AOvVaw3U3SoQycxp5AWqaqY1PVan
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn3bCt743fAhWBCywKHecPDckQs2YoADAAegQICBAI&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FClostridium_botulinum&usg=AOvVaw3U3SoQycxp5AWqaqY1PVan
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likefrem og ureservert uttrykt uten rom for 
forvirring eller tvil; (3) Lett observerbart; (4) 
Seksuell aktivitet billedlig beskrevet. 
 
EXPLOITATION: (1) Eksploatering, utnyttelse, 
nyttiggjøring, anvendelse; (2) Rovdrift, utbytting, 
utnyttelse av et system eller ressurs i størst mulig 
grad; (2) Interaksjon mellom organismer der den 
ene har fordeler på bekostning av den andre; 
urimelige, selviske og egoistiske handlinger. 
 
EXPLOITATION COMPETITION: Konkurranse 
eller interaksjon mellom to individer, populasjoner 
eller arter på grunn av utnyttelsen av samme 
begrensede ressurs. Denne form for konkurranse 
fra en utbytter (exploiter), kan direkte frata det 
andre individet eller gruppen ressursen, men kan 
også foregå indirekte, gjennom inhiberende 
effekter. Se: Competition. 
 
EXPLOITE: Utnytte, ta fordel av noe. 
 
EXPLORATORY BEHAVIOUR (Curiosity be-
haviour): Utforskende adferd, enhver aktiv, 
målrettet adferd for å undersøke nye situasjoner 
og som ikke er ledet av trangen til å tilfredsstille 
behov (Se: Drive). Slik utforskende adferd øker 
organismens kunnskaper om omgivelsene og er 
mest uttalt hos unge individer, spesielt blant 
pattedyr og fugl, selv om den kan vedvare 
gjennom livet. Utforskende adferd er ofte knyttet 
til evnen å kunne leke. Se: Appetitive behaviour. 
 
EXPLORATORY LEARNING: Utforskende lær-
ing, enhver form for læring gjennom å utforske 
nye omgivelser og uten at belønning eller straff 
inngår. 
 
EXPLOSION: (1) Eksplosjon, en kraftig og 
ødeleggende utvidelse av noe, lik en bombe; (2) 
En rask og plutselig økning i mengde eller 
utstrekning (Se: Implotion); (3) En kraftig ut-
videlse der energi sendes eller overføres utover 
lik en sjokkbølge; (4) Et plutselig utbrudd av noe, 
bråk, høy lyd eller sterke følelser, vanligvis sinne; 
(5) En plutselig sosial eller politisk opphisselse; 
omveltning. 
 
EXPLOSIVES: Eksplosiver, substanser som kan 
gjennomløpe ytterst raske kjemiske reaksjoner 
som utvikler varme og som kan gi tilnærmet 
spontane trykkøkninger. Gassvolumet som 

produseres under en eksplosjon, er meget stort i 
forhold til volumet av det opprinnelige stoff. 
Eksempler på eksplosiver er krutt, cellulosenitrat, 
TNT, nitroglyserin og cyclonitt. 
 
EXPLOSIVE EVOLUTION (Explosive radiat-
ion): Eksplosiv evolusjon, plutselig oppsplitting 
innen en relativ kort tidsperiode av en populasjon 
eller gruppe i tallrike nye utviklingslinjer. Slik 
plutselig utvikling av nye former har forekommet 
hos alle de høyere taksonomiske gruppene. Se: 
Adaptive radiation, Diversification og Evolution. 
  
EXPONENT: (1) Eksponent, representant eller 
person som støtter en idé eller teori for å 
overbevise folk om dens sannhet eller fordeler; 
(2) Person som demonstrerer en spesiell 
ferdighet, eller spesiell høy standard; (3) Ekspo-
nent, potenstall, tall som angir hvor mange 
ganger et tall skal multipliseres med seg selv 
(f.eks. eksponenten i 33 = 3 x 3 x 3). 
 
EXPONENTIAL CURVE: Eksponential kurve, 
kurve som angir vekst i f.eks. antall organismer 
der vekstraten ikke er konstant, men øker 
kontinuerlig fordi organismene fordobles i antall 
over gitte tidsperioder (pga. den eksponentielle 
veksten, Se: Exponential growth). Kurven kan 
plottes som y = ekt der y er antallet målt ved tiden 
t og k er et forholdstall som er en konstant 
(bestemt gjennom eksperimentet), «e» (2,7183) 
er grunntallet i den naturlige logaritmen. Benyttes 
formelen på mennesket (f.eks. i verden), der en 
setter No = populasjonen ved tid 0, Nt = 
populasjonen ved tid t, k = vekstraten (hvis > 0; 
vekstnedgang hvis < 0) og t = tiden, får en 
formel: Nt = Noekt, dvs. populasjonen ved en 
hvilken som helst tid t er en funksjon av 
populasjonen ved tid t = 0 (= No) der den 
eksponentielle vekstkonstant er lik k. Det kan 
også forekomme en eksponentiell nedgang eller 
reduksjon i antallet i en populasjon (exponential 
decay). Se: Exponential growth. 
 
EXPONENTIAL GROWTH (Geometric growth, 
Logarithmic growth, Logaritmic growth 
phase, Compound interest): Eksponensiell 
vekst, suksessive vekstforandringer med en 
konstant vekstrate per spesifisert tidsintervall; en 
vekstform der veksten er relatert til antall 
individer til stede til enhver tid, dvs. vokser 
proporsjonalt med antallet individer til stede (ved 
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geometrisk vekst kan forandringene sies å være 
diskrete, mens ved eksponensiell vekst, kontin-
uerlige). Desto større populasjon, jo raskere 
vekst (J-formet vekst). Hvis tilgangen på næring 
og andre krav organismene har til omgivelsene, 
er til stede i overskudd, er vekstraten kun 
begrenset av faktorer i organismene selv. 
Fenomenet kan forekomme i en rekke typer av 
biologiske systemer, men er sjelden realisert 
under naturlige forhold pga. mangel på 
næringsstoffer, sykdommer eller konkurranse 
(overcrowding). Eksponensiell vekst skjer når 
ressursene er ubegrensede på grunn av lite 
konkurranse, logistisk vekst skjer når ressursene 
er begrenset. Den naturlige populasjonsvekst-
kurven er derfor den sigmoide (S-formet). Se: 
Expontial curve, Linear growth; Lag growth phase 
og Logistic growth. 
 
EXPOSE: (1) Eksponere, avsløre, blottstille, 
fremvise noe tidligere skjult gjennom avdekning; 
(2) Berøve for ly, beskyttelse elle romsorg; sette 
noen i en sårbar, risikofyllt situasjon; (3) 
Introdusere et spesielt fagområde eller kunn-
skapsområde for noen; (4) Stille ut offentlig, 
fremstille noe pinlig eller støtende; (5) Eksponere 
uanstendig kjønnsorganene, genitaliene; (6) 
Eksponere mot lys, f.eks. film i et kamera; å gjøre 
kjent, bringe fram i lyset; (7) Avsløre, røpe den 
ubehagelige sannheten av noe; (8) Forlate noen 
(et barn), spesielt i det åpne for å dø. 
 
EXPOSED: (1) Synlig, åpent for innsyn; (2) 
Utsatt, ubeskyttet, værhardt, udekket, ikke skjer-
met eller beskyttet. 
 
EXPOSITORY: Forklarende, fortolkende, reso-
nerende. 
 
EXPOSURE: (1) Eksponering, det å være utsatt, 
ubeskyttet; (2) Avsløring; (3) Innen parasittologi, 
de tilfeller der en vertsorganisme er i kontakt med 
en infeksjonskilde, eller der kontakt er høyst 
sannsynlig; (4) Innen medisinsk geografi, situa-
sjoner der mennesker er utsatt for vær (sol) og 
vind; (5) Innen klimatologi, posisjonen til en 
jordflate i relasjon til klimaforhold; (6) Innen 
meteorologi, lokaliseringen til et måleinstrument 
slik at klimatiske data kan innsamles på samme 
måte; (7) Innen geologi, steder der berg og fjell 
kan observeres på jordoverflaten, enten naturlig 

eller gjennom kunstig fjerning av overliggende 
jord; (8) Eksponering; bilde, fotografi, foto. 
 
EXPRESSION (Expressivity, Phenotypic ex-
pression, Specificity): (1) Uttrykk, ekspresjon, 
manifestering; (2) Innen genetikk, tilsynekomsten 
av en karakter eller et karakteruttrykk; den grad 
en spesiell genotype eller gen uttrykkes i 
fenotypen. Når et gen uttrykkes, produseres det 
tilsvarende protein som genet koder. Når en 
genotype uttrykkes, er resultatet en fenotype som 
kan beskrives kvalitativt og kvantitativt, og som er 
et resultat av både genotypen og miljøet, de ytre 
omgivelser. Det fenotypiske uttrykket kan være 
konstant eller variabelt, likt eller ulikt i de to 
kjønn. Se: Penetrance og Specificity. 
 
EXPRESSION OF GENES: Utrykningen av 
gener, prosessen der informasjon fra et gitt gen 
benyttes i syntesen av et funksjonelt gen produkt; 
syntesen av spesifikke proteiner på basis av den 
arvede (eller ervervede) genetiske informasjon.  
Produktene er proteiner, men i ikke-kodende 
gener som tRNA eller snRNA, er produktet et 
funksjonelt RNA. Se: Protein synthesis, snRNA 
og tRNA. 
 
EXPRESSION MODIFIER: Innen biologi, enhver 
faktor som modifiserer, omformer, det fenotyp-
iske uttrykket av et hovedgen. Pluss-omformere 
forsterker uttrykket, minus-omformere under-
trykker uttrykket. 
 
EXPRESSION VECTOR: Kloningsvektor som 
ikke bare gir mulighet for å klone et spesielt gen, 
men også uttrykker det fremmede genet i 
vertscellen. 
 
EXPRESSIVE BEHAVIOUR: Se: Display. 
 
EXPRESSIVITY: Se: Expression. 
 
EXCERTED: Det som stikker ut eller står ut fra 
kroppen.  
 
EXSIC (Exs., Exsiccatus, Dried): Forkortelse 
for: Tørr, tørt. 
 
EXSICCATE (Exsiccation, Desiccate): Tørke 
opp, tørre ut; ørkendannelse, utvikling av ørken-
betingelser som et resultat av klimatiske 
forandringer eller menneskets aktiviteter. 
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EX SITU CONSERVATION: Ex situ bevaring, 
bevaring av biologisk mangfold utenfor deres 
naturlige habitat; bevaringen av genetisk mater-
iale (f.eks. frø, pollen, spermier, befruktede egg 
eller organismer) gjennom å flytte materialet fra 
sitt originale habitat eller naturlige miljø til andre 
geografiske områder. Se: In situ conservation. 
 
EXSPANDING UNIVERSE: Ekspanderende 
univers; det har vist seg at avstanden mellom 
galaksene kontinuerlig øker slik at universet 
ekspanderer. Oppdagelsen er basert på at linjer i 
lysspekteret fra fjerne galakser er forskjøvet mot 
de lange bølgelengdene og at forskyvningen er 
størst for de galaksene som er lengst borte. Dette 
rødskiftet skyldes hastigheten de har i retning fra 
jorden i synslinjen, der galaksene som er lengst 
borte fra oss også er dem som beveger seg 
hurtigst fra oss.  
 
EXTANT (Recent): Nålevende, som stadig 
eksisterer, lever i dag, ikke utdødd, være i 
behold; et gitt takson (Se: Taxon) som fortsatt 
eksisterer eller et individ (Se: Specimen) som 
fortsatt lever. Se: Recent og Extinct. 
 
EXTEND: Å spre, skyve eller strekke ut; forlenge, 
utvide. 
 
EXTENSILE: (1) Istand til å øke i lengde; (2) Stå 
fram, skyte fram, stå ut. 
 
EXTENSION GENE: Se: Modifier gene. 
 
EXTENSION OF FUNCTION: Innen biologi, 
utvidelse eller tillegg av nye funksjoner i et eller 
annet organ eller karaktertrekk hos en organisme 
sett i evolusjonært perspektiv. 
 
EXTENSITY: Se: Prevalence. 
 
EXTENSIVE: (1) Ekstensiv, omfangsrik, omfat-
tende, utstrakt, vidstrakt, vidtgående; som dekker 
eller påvirker et stort område; (2) Stor i mengde, 
utstrekning eller verdi; (3) Jordbruk der store 
landområder utnyttes med et minimum av arbeid 
og omkostninger. 
 
EXTENT: (1) Størrelse, mål, omfang, avstanden 
noe strekker seg over; den grad noe er spredt; 
(2) Utstrekning, område, vidstrakt areal eller rom; 
arealet eller distansen som er dekket av noe.  

EXTENT OF INFECTION: Se: Prevalence. 
 
EXTENUATE: (1) Avkrefte, svekke, døyve, for-
milde, lindre, redusere alvorligheten eller skylden 
for noe; (2) Minke, gjøre tynn og utmagret; (4) 
Nedvurdere, diskreditere, mislike, ringeakte. 
 
EXTERIOR: (1) Eksteriør, ytre, utvendig, utside, 
ytterside; overflaten eller den delen av overflaten 
som er utsiden (Se: External); (2) Som kommer 
fra utsiden; oppstått eller virker fra utsiden; (3) 
Utvortes. 
 
EXTERMINATE: Tilintetgjøre, utrydde, slette, 
komplett fjerne eller ødelegge. Se: Eradicate. 
 
EXTERNAL: (1) Ekstern, ytre, utvendig, det som 
former eller hører til de ytre overflater eller 
strukturer av noe; eksisterer på utsiden eller på 
en ytre del (Se: Exterior); (2) Substanser eller 
medisiner til bruk på kroppens overflater; pas-
sende for anvendelse på utsiden; (3) Det som 
eksisterer uavhengig av forstanden, intellektet; 
(4) Det som kommer fra utsiden; ytre press (Se: 
Extrinsic); (5) Overfladisk, grunn, mangler sub-
stans (superficial); (6) Relatert til eller som 
kommer utenfra til en institusjon eller land; (7) 
Bruk av ekstern disk eller båndopptaker i 
stedenfor em harddisk.  
 
EXTERNAL FORCING: Innen klimatologi, 
innflytelsen av solstrålingen på jordens klima-
systemer. Solen gjennomløper markerte 
variasjoner i solflekkaktiviteten som kan medføre 
klimatiske forandringer. En rekke andre faktorer 
bortsett fra de menneskeskapte klimagassene, 
påvirker også klimaet, som vulkansk aktivitet, 
forandringer i atmosfæriske forhold på grunn av 
menneskets bruk av landområdene (antropogene 
påvirkninger, Se: Albedo), variasjoner i jordens 
elliptiske bane rundt solen, variasjoner i jord-
aksens helning, selve orienteringen av jordens 
rotasjonsakse, og tidspunktene for årets to 
jevndøg (helningen av jordaksen bort fra solen 
eller mot solen når solens senter er i samme plan 
som jordens ekvator, Se: Equinox).  
 
EXTERNAL PARAMERES: Insekthannens ytre 
genitalier. 
 
EXTERNAL RESPIRATION: Ytre respirasjon, 
pust, mekanismene som bringer luft inn og ut av 
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kroppen og der oksygenet diffunderer inn i blodet 
mens karbondioksid diffunderer ut av blodet og 
inn i den alveolare luften. Det til forskjell fra den 
indre respirasjonen (internal respiration), den 
virkelige respirasjonen som foregår i det 
metaboliserende vevet der oksygen diffunderer ut 
av blodet og inn i cellenes cytoplasma og 
mitokondrier, mens karbondioksidet diffunderer ut 
av cellene og inn i blodbanene.   
 
EXTERNAL SECRETION: Enhver sekresjon til 
utsiden av kroppen eller til tarmkanalen (Se: 
Enteron). 
 
EXTERNAL STIMULATION: Innen fysiologi, et 
signal (stimulus) som oppstår og kommer fra 
utsiden av en organisme. En organismes eller 
organs evne til å respondere på ytre stimuli, 
kalles sensitivitet.  
 
EXTERO-: Prefiks som betyr ytre. 
 
EXTERORECEPTORS: Ethvert sanseorgan, 
reseptor som befinner seg på kroppsoverflaten til 
en organisme og som registrerer og responderer 
på stimuli i de ytre omgivelser, det ytre miljø. Se: 
Interoreceptors. 
 
EXTINCT (EX): (1) Ikke-eksisterende, ikke-
levende; slokt, utslokt; (2) Utdødd, et takson der 
alle individene er utryddet (eller formerer seg ikke 
lengre) fra et gitt område; (3) Utdødd, et takson 
uten lengre levende representanter på jorden. I 
henhold til «International Union for Concervation 
of Nature» (IUCN) og «Red Data Book», 
indikerer termen grad av trussel mot de 
individuelle artene i naturen, og brukes for både 
fauna og flora. Kategorien «utryddet» (extinct in 
the wild, EW) vil si at en art ikke lengre er kjent å 
eksistere på jorden etter gjentatte undersøkelser i 
artens (type)lokalitet eller andre kjente eller 
antatte oppholdssteder til de tider på døgnet og 
året da de ut fra livssyklus og livsstil må forventes 
å forekomme. Kategorien utdødd, omfatter i 
henhold til IUCN, også arter som er utryddet i 
naturen, men kan eksistere i fangenskap eller i 
kultur utenfor sitt vanlige område. Se: Endang-
ered, Extant, Extinction, Indeterminate, Insuffici-
ently known, Out of danger, Rare, Red data book 
og Vulnerable. 
 

EXTINCTION: (1) Ekstinksjon, utryddelse, ut-
slettelse, tilintetgjørelse, dvs. alle medlemmene 
av et takson eller klad (f.eks. art) har dødd ut (Se: 
Extinct); (2) Innen genetikk, eliminasjonspro-
sessen av mindre tilpassede genotyper (alleler, 
gen linjer, cellelinjer), eller reduksjon av diffe-
rensierte, vevsspesifikke funksjoner i somatiske 
cellehybrider; (3) Innen evolusjonær biologi, 
irreversibel utdøing av en populasjon, art eller 
høyere takson fra et gitt økosystem eller jorden, 
dvs. er utødd eller ikke lengre får avkom (eller 
avkom som overlever og reproduserer) slik at det 
siste individet vil ubønnhørlig dø ut. Utdøing er 
fundamentalt sett både en biologisk og en 
demografisk prosess, og influert av både 
genetiske og miljømessige faktorer. Hvis en 
populasjon utdør pga. at habitatet ødelegges, vil 
mengden genetisk variasjon i populasjonen ikke 
være relevant. Utdøingen av én populasjon fra et 
område, medfører nødvendigvis ikke utdøing av 
taksonet som sådan forekommer flere popula-
sjoner, eller forhindrer senere rekolonisering av 
individer fra andre områder. Slik utdøing kan 
skyldes at populasjonen har nådd eller overløpt 
bæreevnen til det angjeldende området med 
påfølgende økologisk kollaps av livsnødvendige 
resurser. I dagens verden er årsakene først og 
fremst menneskets aktiviteter gjennom habitat-
ødeleggelser, jord-, luft- og vannforurensninger, 
habitatfragmenteringer, og jakt og fangst. Masse-
utdøing (mass extinctions) er episoder da et 
større antall arter dør ut mer eller mindre sam-
tidig, der den best kjente av disse masse-
utdøingene, er dinosaurenes utdøing for ca. 65 
millioner år siden; (4) Innen etologi, irreversibelt 
tap av tillærte adferdsmønstre. Slike tap kan 
skyldes at adferden ikke lengre er relevant for 
organismen; (5) Se: Anagenesis og Clado-
genesis. Se: Effective population size og Extinct. 
 
EXTINCTION RATE: Utdøelsesrate, antall arter i 
som utdør per tidsenhet i et gitt område eller 
habitat. 
 
EXTIRPATE: Ødelegge totalt, rydde ut, tilintet-
gjøre; dra opp med røttene. Extirpation, ekstirpa-
sjon, fjerning av et organ eller deler av et organ 
ved hjelp av kirurgi.  
 
EXTRA-: Prefiks som betyr på utsiden. 
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EXTRACELLULAR: Ekstracellulær, prosessene 
som foregår intercellulært, på utsiden av cellene, 
men inni kroppen til en organisme, dvs. i rom 
som ikke er intracellulære. Se: Intracellular. 
 
EXTRACELLULAR DIGESTION: Ekstracellulær 
fordøyelse, fordøyelse (kjemisk nedbrytning) av 
næring i tarmhulen utenfor cellene med 
påfølgende opptak av molekylene fra den ned-
brutte maten i tarmveggens celler. Det motsatte 
av intracellulær fordøyelse, dvs. den metabolske 
fordøyelsen inni selve cellene. 
 
EXTRACELLULAR MATRIX (ECM): Ekstra-
cellulær matriks, ekstracellulært filamentøst lag 
på overflaten av cellene som utgjør det materialet 
som omslutter cellene og som kan oppankre og 
orientere dem, holde dem sammen, gi feste for 
bevegelse og buffre dem fra omgivelsene. ECM 
kan omfatte diverse stoffer festet til plasma-
membranen, i tillegg til oppløste stoffer.  
 
EXTRACHROMOSOMAL: Ekstrakromosomal, 
strukturer eller prosesser som henholdsvis ikke 
er en del av kromosomet eller som forekommer 
på utsiden av kromosomet. 
 
EXTRACHROMOSOMAL DNA (Cytoplasmic 
DNA, Extranuclear DNA): Ekstrakromosomal 
DNA, ethvert DNA som forekommer på utsiden 
av cellekjernen. I prokaryoter forekommer det 
ikke-viralt ekstrakromosomalt DNA i plasmidene, 
hos eukaryotene hovedsakelig i organellene, 
spesielt mitokondriene; hos plantene også i 
plastidene (kloroplastene). Ekstrakromosomalt 
sirkulært DNA (eccDNA) forekommer også i både 
dyre- og planteceller, inkludert mennesket; en 
antar at eccDNA medvirker til kreft.   
 
EXTRACHROMOSOMAL INHERITANCE: Se: 
Cytoplasmic inheritance og Inheritance. 
 
EXTRACORPOREAL: Det som skjer på utsiden 
av kroppen 
 
EXTRACORPOREAL DIGESTION: En måte å 
oppta næring på hos enkelte parasittter og 
predatorer som frigir svelg- eller spyttsekreter i 
verten eller byttet som fordøyer det indre 
innholdet av verten eller byttet før nærings-
opptaket. 
 

EXTRACTION: (1) Ekstraksjon, utdrag, uttrekk; 
adskillelse av en komponent fra en blanding 
(matrix) gjennom selektiv løsbarhet. Flere former 
for ekstraksjon forekommer, f.eks væske-til-
væske, fast-til-fase og syre-til-base ekstraksjon; 
(2) Ekstrakt, noe oppnådd gjennom ekstraksjon; 
(3) Opphav, avstamning, den etniske opprinnelse 
av noens familie. 
 
EXTRANEOUS: (1) Som er irrelevant, uvedkom-
mende, utenforliggende; ingen essensiell eller 
vital del; (2) Av ytre opphav, fremmed, som 
kommer fra utsiden, eksisterer eller oppstår 
utenfor et habitat, samfunn eller system; lever i 
periferien av artens utbredelsesområde (Se: 
Intraneous; (3) Irrelevant, uten relevans; som er 
urelatert til den foreliggende sak eller tema; (4) 
Utvortes.  
 
EXTRANUCLEAR: Ekstranukleær, strukturer 
eller prosesser som er produsert eller aktive på 
utsiden av kjernen i motsetning til intranukleære 
(intranuclear) strukturer eller prosesser. 
 
EXTRAOCULAR: Bort fra eller utenfor øyet. 
 
EXTRAORAL: Bort fra eller utenfor munnen. 
 
EXTRAORAL DIGESTION: Se: Predigestion. 
 
EXTRAPOLATION: Ekstrapolering, statistisk 
begrep for estimering av verdier for en funksjon 
som er større eller mindre enn de verdiene som 
ble brukt til estimeringen; forlengelsen av f.eks. 
en plottet linje eller kurve på en grafisk figur 
utover grensene for observasjoner ved å forlenge 
trenden i den plottede linjen. Slike ekstrapol-
eringer kan lede til feilslutninger hvis det viser 
seg at tidligere ukjente variable størrelser kan 
påvirke de områdene der det ikke finnes data og 
dermed falsifisere antagelsen. En ekstrapolering 
er mindre nøyaktig enn en interpolering. Se: 
Intrapolation. 
  
EXTREME: (1) Ekstrem, yttergrense, ytterpunkt, 
ytterst, det fjerneste (uansett retning); (2) 
Ytterlighet, yttertilfelle, ytterliggående; enhver av 
det som befinner seg på motsatte ender av et 
område; (3) Et ekstremt tilfelle, tilstand eller 
forhold; ikke vanlig, eksepsjonell; (4) Meget stort, 
det største, høy eller høyeste grad; det å 
overskride normen, det ordinære, vanlige eller 
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forventede; (5) Det mest avanserte, det mest 
gjennomarbeidede; (6) Det å befinne seg lengst 
mulig fra senter; (7) Det å tilrå alvorlige, drastiske 
tiltak, fjernt fra moderate;  (8) Drastisk, det å ta 
den høyeste grad av fysisk risiko; meget alvorlig, 
farlig eller vanskelig; (9) Til slutt, senest, siste; 
(10) Innen matematikk, det første og siste ledd i 
en serie; maksimum og minimum verdien i en 
funksjon. 
 
EXTREME WEATHER EVENT: Ekstremt vær-
forhold, et værlag som er sjeldent på et gitt sted 
eller på en gitt tid av året. Hva som menes med 
«sjeldent vær» varierer avhengig av sted, men 
slike værforhold inntreffer uansett langt sjeldnere 
enn hva som er normalt basert på observasjoner 
gjort over år. Varer de ekstreme værforholdene 
over lengre tid, f.eks. over en hel sesong, dreier 
det seg om ekstreme klimaforhold (extreme 
climate event), ikke minst hvis værets gjen-
nomsnitt i seg selv er ekstremt.   
 
EXTREMITY: Ekstremitet, ytterpunkt, den 
fjerneste del eller punkt fra basis. 
 
EXTREMOPHILE: Ekstremofil, organisme som 
lever og trives under ekstreme betingelser, f.eks. 
ved ekstremt lave eller ekstremt høye 
temperaturer, ekstrem høy saltholdighet eller 
ekstremt sure miljøer. Se: Thermophile. 
 
EXTRINSIC (External): (1) Utvendig, ytre, ytre 
former, utvendig side, det som eksisterer på 
utsiden; (2) Som har sin opprinnelse på utsiden 
av et individ, gruppe eller system; den miljø-
messige påvirkning på en populasjon. Se: 
Extranous og Intrinsic. 
 
EXTRINSIC ISOLATING MECHANISMS: Innen 
biologi, ytre isolasjonsmekanismer, enhver 
barriere i omgivelsene som isolerer potensielt 
kryssbefruktende populasjoner fra hverandre. Se: 
Intrinsic isolation mechanisms og Isolating 
mechanisms. 
 
EXTRORSE: Vender utover, bort fra aksen eller 
senteret. Se: Introrse. 
 
EXTRORSE DEHISCENCE: Spontan oppsprek-
king av en moden frukt fra innsiden og utover. 
Se: Introrse dehiscence. 
 

EXTRUDE: (1) Presse ut, trenge ut, drive ut; 
vende: (2) Stikke ut, rage fram, rage ut. 
 
EXTRUSOME: Ekstrusom, generell term for 
mange typer av membranbundne strukturer eller 
en slags organeller hos enkelte eukaryoter og 
hvis funksjon er ukjent. Under visse betingelser 
utskiller de innholdet til utsiden av cellen. Mange 
typer forekommer, antagelig ikke homologe og 
muligens med forskjellige funksjoner som for 
beskyttelse eller for å fange bytte. Extruso-
podium, pseudopodier som bærer ekstrusomer. 
 
EXUDATE: (1) Eksudat, væske utskilt på grunn 
av en pågående betennelse; (2) Enhver strøm fra 
et organ eller kropp gjennom naturlige porer eller 
åpninger, f.eks. svette. 
 
EXUDATION: (1) Oppsplitting, desintegrering; (2) 
Svette, utsvetting, utsondring, utslipp av fuktighet 
gjennom porer eller snitt; (3) Harpiks (bek, kvae) 
som forekommer på de ytre sårflatene av enkelte 
treslag (vanlig hos vekster i furufamilien), en form 
for «utsvetting» som stivner i kontakt med luft og 
fungerer som beskyttelse mot angrep av insekter 
og sopp og barkskader. 
 
EXUDATIVOROUS: Som eter gummi eller andre 
utskillelser fra trær.  
 
EXUDE: Sive ut, diffundere ut, f.eks. fuktighet 
eller andre væsker gjennom små åpninger i et 
vev. 
 
EXUVIATE: Skallskifte, det å såkalt kaste skallet 
eller huden. Se: Exuvium. 
 
EXUVIUM (pl. Exuviae): Eksuvium, ekso-
skjelettet som kastes hos et leddyr ved skall-
skifte. Exuviate, skinnet eller skallet som er 
kastet, kvittert, under skall- eller hudskiftet (molt). 
 
EYE: (1) Blikk, syn, synsevne, se på, betrakte, 
iakta; (2) Øye, synsorgan, et organ sensitivt for 
lys. Lys, fokusert eller ikke, medfører kjemiske 
forandringer i sensitive celler på en netthinne 
(retina) som stimulerer en optisk nervefiber som 
er knyttet til hjernen. Lys passerer gjennom 
hornhinnen (cornea) og den sirkulære åpningen 
(pupillen) i iris (øyets fargete del). Lysfoku-
seringen skjer gjennom et samspill mellom den 
buete hornhinnen, øyevæsken og linsen 
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(avrundet struktur bak iris). Muskler virker på 
linsen slik at den kan forandre sin form, noe som 
medfører at objekter på forskjellige avstander kan 
fokuseres på netthinnen bak i øyet som er utstyrt 
med lyssensitive celler (staver og tapper). Øyer 
er utviklet i mange dyregrupper. I sin enkleste 
form er et øye kun en lysreseptor (cellus, simple 
eye), dvs. kun til å skille lys fra skygge eller 
mørke. Leddyrene (Arthropoda) har sammen-
satte øyne (compound eyes) der hvert øye består 
av et varierende antall reseptorer (ommatider) 
der alle er sensitive for lys. I blekksprutene er 
som hos virveldyrene, hvert øye et organ med en 
regnbuehinne (iris) som kontrollerer størrelsen på 
mengden lys som passerer en linse som 
fokuserer lyset på øyets netthinne. 
 
EYE FLUKE: Øyeikte (iktestær), larvestadiet 
(diplostomulum) av f.eks. den digene ikten Diplo-
stomum spathaceum som infiserer øyet på 
ferskvannsfisk, den andre mellomverten. Første 
mellomvert er en snegl. Det voksne stadiet til 
ikten lever i tarmen på fugl (sluttverten) som 
spiser infisert ferskvannsfisk med det infektive 
stadiet i øyet (Se: Diplostomulum). 
 
EYESPOT: Lys-sensitive organeller som en kan 
fiunne hos mange protoktister og hos enkelte 
metazoer.  
 
EYEPIECE (Ocular): Okular, den linsen i et 
optisk instrument som er nærmest øyet.  
 
EYEWORM OF CATTLE: Kvegets øyemark, 
rundmarken Thelazia rhodesi. 
 
EYEWORM OF DOGS: Hundens øyemark, 
rundmarken Thelazia callipaeda. 
 
EYEWORM OF HORSES: Hestens øyemark, 
rundmarken Thelazia lacrymalis. 
 
EYOT: Holme, liten øy. 
 
EYRIE (Eyry): Rovfuglreir, ørnereir. 
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F (f): Forkortelse for: (1) Ekskretstoffer (egesta); 
(2) Elektrisk kapasitet (farad); (3) Aminosyren 
fenyl-alanin (Phe, Phenylalanine); (4) Se: 
Coefficient of inbreeding; (5) oF (Se: Fahrenheit 
scale); (6) Feminin (femenine); (7) Se: Form; (8) I 
henhold til, Se: Fide; (9) Sønn (fil); (10) Figur 
(fig.); (11) Femto-.  
 
F1 GENERATION: F1 generasjon, første gene-
rasjons avkom (first filial generation) etter en 
paring (eller selvbefruktning, selfing) mellom to 
distinkte forelder typer. F2 generasjonen (second 
filial generation) er andre generasjons avkom 
etter krysning mellom individer fra F1 gene-
rasjonen (F1 x F1). (Fn generasjonen produseres 
gjennom å kryssbefrukte Fn-1 generasjonen.) Se: 
Filial generation. 
 
FAB (Fragment, antigen binding): Fab, innen 
immunologi, den del (fragment) av antistoff-
molekylet som bindes til antigener. Fab består av 
en konstant og et variabelt område av hver av de 
tunge og lette kjedene. (Enzymet papain kan 
enzymatisk kløve én immunglobulin monomer i to 
Fab fragmenter og en Fc fragment.) Se: Anti-
body. 
 
FACET: Liten overflate. 
  
FACIES: (1) Det generelle utseende eller tilsyne-
komst av en organisme, populasjon eller 
samfunn; (2) Innen medisin, fasade, fjes, mine; 
ansiktsuttrykket hos et individ som er typisk for 
en gitt sykdom eller tilstand; (3) Innen geologi, 
karakteren eller egenskapene til berg uttrykt 
gjennom dets dannelse, sammensetning og 
innhold av fossiler. Refererer spesielt til sedimen-
tære berglag med fossiler innen stratigrafi, der 
tilsynekomsten er summen av alle karakteristiske 
trekk ved laget som viser dets opprinnelse og 
omgivende miljø på dannelsestidspunktet og som 
gjør at laget kan adskilles fra andre lag innen 
samme stratigrafiske enhet. 
 
FACILITATE: (1) Lette, gjøre lettere; (2) Innen 
fysiologi, lettet diffusjon (facilitated diffusion), 
transport over plasmamembraner som involverer 
assistanse fra et bærerprotein og drevet av en 

diffusjonsgradient. Systemet er viktig for tran-
sporten av stoffer og materiale inn og ut av 
cellene. 
 
FACILITATION: (1) Innen fysiologi, økt respons-
evne hos en nervecelle eller annen effektor-celle 
som resultat av flere impulser; (2) Innen etologi, 
adferdsmessig intensivering hos et individ for-
årsaket av tilstedeværelsen av et annet individ av 
samme art. 
 
FASIOCERVICAL: Med referanse til ansiktet og 
nakke. 
 
FASIOLINGUAL: Med referanse til ansiktet og 
tungen. 
 
FASIOPLASTY: Ansiktskirurgi. 
 
FACTITIOUS HOST: Kunstig vert, vert som 
normalt ikke kan infiseres i naturen pga. 
økologiske barrierer, men som kan infiseres 
under laboratorieforhold. Slike arter kan benyttes 
som vert for en gitt parasitt eller parasittoid hvis 
det er hensiktsmessig. Samtidig viser en 
vellykket infeksjon at parasitten ikke er strengt 
monofag. Se: Monophagous.  
 
FACTOR: (1) Faktor, årsaksmessig agens, alt 
som er ansvarlig for et gitt fenomen fører til en 
effekt; (2) Innen statistikk: (a) Enhver variabel 
som er antatt å influere på et sett av observa-
sjoner eller andre variabler, eller (b) en samling 
(familie) variabler benyttet innen faktoranalyse, 
en matematisk metode for å analysere grad av 
covariasjon mellom forskjellige størrelser der det 
beregnes korrelasjonskoeffisienter mellom 
forskjellige kombinasjoner av de variable stør-
relsene; (3) Innen økologi, med referanse  til fire 
hovedgrupper av faktorer: (a) Den biotiske faktor 
(det levende liv), (b) den klimatiske faktor 
(værlaget), (c) den edafiske faktor (jordbunns-
forholdene), og (d) den geomorfologiske faktor 
(landformene, dannelsesprosessene); (4) Innen 
genetikk, determinanten til en karakter som viser 
Mendelsk arv; tilsvarer et gen (Se: Mendel). 
 

F 
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FACTORIAL: Innen matematikk, ett positiv heltall 
(Se: Integer) angitt som n! er produktet av alle 
positive heltall mindre eller lik n (3! = 3 x 2 x 1 = 
6). Verdien av 0! er 1 basert på konvensjonen for 
et «tomt» produkt (1! = 1 x 0! = 1).  
 
FACULTATIVE (Optional): (1) Fakultativ, veks-
lende, valgfri, som finner sted under visse 
betingelser, men ikke under andre; ikke 
begrenset til en bestemt funksjon; (2) Opptrer 
alternativt som respons på gitte omstendigheter; 
(3) Innen biologi, fakultative organismer, 
organismer som ikke er begrenset til en viss type 
livsbetingelser, men kan leve under atypiske 
forhold og betingelser gjennom alternative 
livsmåter. En fakultativ anaerob (visse bakterier, 
endoparasitter og sopp) er en organisme som 
kan endre metabolismen slik at de kan leve både 
aerobt (respirasjon vha. oksygen, O2) og 
anaerobt (gjæring vha. salter av nitrat ionen, 
NO3

-), dvs. i et oksygenrikt miljø eller uten 
oksygen. Gjær (Saccharomyces cerevisiae) brukt 
til baking, er en kjent fakultativ anaerob. Se: 
Facultative, Fermentation og Obligate. 
  
FACULTATIVE PARASITE: Fakultativ parasitt, 
parasitt som ikke er avhengig av et parasittisk 
levevis, men kan leve som parasitt under visse 
betingelser, med andre ord, en opportunist. Se: 
Parasite og Obligate parasite. 
 
FACULTATIVE PARTHENOGENESIS: Fakulta-
tiv partenogenese, det forhold at ubefruktede egg 
også kan utvikle seg, men da partenogenetisk. 
Se: Automictic parthenogenesis. 
 
FACULTATIVE SYMBIONT: Fakultativ symbiont, 
en organisme (symbiont) som kun tilfeldig 
etablerer en relasjon med en vert av en annen 
art. Se: Obligate symbiont. 
 
FAECES (Excreta, Excrement, Faecal, Feces): 
Ekskrementer, avføring, avfallsprodukter fra 
tarmsystemet som tømmes ut gjennom 
endetarmsåpningen (anus); faste (eller delvis 
faste) ufordøyelige matrester, sekresjoner (f.eks. 
galle), bakterier og døde celler fra tarmveggen 
som utskilles etter matopptak via tarmens 
endeåpning (anus) etter at absorpsjonen av 
næringsstoffer og vann har funnet sted. Av-
føringen fra fugler er dekket med et hvitt delvis 

fast nitrogenholdig avfall, utskilt fra urinsystemet. 
Se: Excreta.  
 
F-AGENT: Se: F-plasmid. 
 
FAHRENHEIT SCALE (oF): Fahrenheit skala, 
temperaturskala oppkalt etter Daniel G. 
Fahrenheit (1686-1736) som satte frysepunktet 
(smeltepunktet for is) for vann lik 32oC og 
kokepunktet for vann lik 212oC. Skalaen benyttes 
ikke lengre til vitenskapelige formål. Omreg-
ningsformelene er: oF = 9/5 x ([oC] + 32) og oC = 
5/9 x ([oF] - 32). 100oC = 180oF (212o-32o). Se: 
Celsius scale, Kelvin scale og Temperature. 
 
FAHRENHOLTZ'S HYPOTHESIS (Fahrenholt's 
rule): Fahrenholtzs hypotese, hypotesen som 
postulerer at parasittene og deres verter gjen-
nomløper samtidig (synkront) artsdannelses 
prosesser; forfedrene til dagens parasitter var 
selv parasitter på forfedrene til dagens verter. 
Med andre ord, parasittenes fylogeni avspeiler 
vertenes fylogeni. Hypotesen antyder at det er 
parallellisme i den fylogenetiske utvikling og 
artsdannelse mellom en parasittgruppe og dens 
verter. 
 
FAINT: (1) Avkreftet, dårlig, kraftløs, matt, ut-
mattet; (2) Utydelig, svak, bli svak; (3) Fryktsom, 
engstelig, tape motet; (4) Besvime, dåne. 
 
FAIR GAME: Lovlig vilt. 
 
FALC- (Falci-): Prefiks som betyr sigd. 
 
FALCATED (Falciform): Sigd-formet, hake-
formet; nymåne-formet. 
 
FALCONRY: Falkoneri, bruk av dresserte rovfugl 
(f.eks. falker) til jakt på ville dyr i deres naturlige 
miljø og habitater. Falkonerer benyttet falker til 
jakten (hawking, gamehawking), austringere 
benyttet hauker eller ørn til jakten. De tidligste 
nedtegnelser av jakt med falker stammer fra 
Mesopotamia 2 000 år f.Kr.  
 
FALCULATE: Bøyd, kurvet med et skarpt punkt.  
 
FALLOPIAN TUBES: Kanalene der egget (ova) 
passerer fra ovariene til uterus. 
 



 

580 

FALLOUT: Nedfall, støvpartikler som faller 
gjennom luften. Termen benyttes spesielt om 
nedfall av radioaktive partikler fra atmosfæren 
som stammer fra kjernefysiske eksplosjoner eller 
ulykker i atomkraftverk. Begrepet lokalt nedfall 
mht. større partikler, er begrenset til ca. 250 km 
fra selve ulykkesstedet og kan observeres etter 
noen timer forårsaket av fallende luftstrømmer. 
Troposfærisk nedfall av fine partikler kan 
observeres spesielt ved den angjeldende bredde-
graden, mens det stratosfæriske nedfallet som er 
blitt fraktet til de største høydene, kan falle ned 
overalt på jorden årene etter ulykken. De farligste 
radioaktive nedfallsstoffene er jod-131 og 
strontium-90 som kan tas opp av bl.a. sopp og 
gressetere og da overføres til mennesket via kjøtt 
og melk. Jod-131 akkumuleres i skjoldbrusk-
kjertelen (thyroid kjertelen) og strontium-90 i 
benvev. Generelt er nedfall, substanser som 
fraktes opp i atmosfæren fra en kilde på jorden 
for senere å falle ned som partikler enten i 
nærheten av utgangspunktet eller på helt andre 
steder. Kjemisk nedfall kan også relatere til 
farlige stoffer som har blitt overført til atmosfæren 
fra forurensende industri, og som derfra faller ned 
og forurenser jord og vann. 
 
FALLOW: (1) Blek brun, gulbrun; (2) Brakkmark, 
ubrukt land; oppløyd, harvet jorde som forblir 
usådd for å øke jordens fruktbarhet og forhindre 
overforbruk; (3) Ikke-gravide purker. 
 
FALLOW DEER: Dåhjort, dådyr (Dama dama) 
som tilhører hjortefamilien (Cervidae). Dåhjort 
forekommer ikke naturlig i Norge, men rømte 
eller utsatte eksemplarer kan påtreffes. Dåhjorten 
ble domestisert for ca. 3 000 år siden. Se: Deer, 
Elk og Hart. 
 
FALL WIND (Catabatic wind, Downslope wind, 
Fall winds, Gravity wind): Fallvind, kald, ofte 
sterk vind som kommer fra høyereliggende fjell 
eller platåer som f.eks. isbreer. Fallvinder opptrer 
spesielt om natten når høyereliggende områder 
utstråler varme, avkjøles og kjøler ned de 
omkringliggende luftmassene som blir tettere og 
tyngre og da renner (blåser) nedover pga. 
gravitasjonen. Prosessen er vanligst under rolige 
luftforhold uten blandinger av luftmassene. 
Varmes en slik fallende katabatisk vind opp 
gjennom kompresjon i møtet med tettere luft, får 
vi føn effekter. Se: Foehn.   

FALSE: (1) Falsk, uekte, uriktig, utro, ukorrekt, 
usann, uærlig, ikke i henhold til sannheten eller 
fakta (2) Noe laget for å bedra, forføre, imitere, 
lure eller villede. 
 
FALSE LEGS: Se: Prolegs. 
 
FALSE HOOKWORM DISEASE: Infeksjon med 
rundmarken Ternidens deminutus som infiserer 
tarmen hos primater i Afrika og Asia, og av og til 
også mennesket. 
  
FAMILIAL TRAIT: Familiekaraktertrekk, karak-
terer som deles mellom medlemmene av en 
bestemt familie. 
 
FAMILIAR: (1) Familiær, nær venn, forbindelse, 
kollega eller medarbeider; (2) Gammel kjenning, 
bekjent med en lang og nær forbindelse 
(companion); (3) Fortrolig, intim; nært vennskap; 
(4) Felles, vanlig, alminnelig; ofte møtt og erfart; 
(5) En som hyppig besøker et sted; (6) 
Nærgående, intim, i nært vennskap; (7) Uformell, 
i upassende grad; (8) En som er vel kjent med 
noe. 
 
FAMILY: (1) Familie, huslyd, slekt, ætt, husstand, 
sosial gruppe eller enhet hvor medlemmene er 
relaterte gjennom slektskap; gruppe omfattende 
foreldre og avkom og andre nært relaterte som er 
assosiert med disse. Familiens hovedfunksjon er 
omsorgen for avkommet. Familiedannelser 
forekommer hos alle arter av pattedyr, nesten 
alle fuglearter, enkelte fiskearter og også hos 
enkelte insekter, edderkopper og tusenben; (2) 
Gruppe av individer som har visse genetiske 
relasjoner til hverandre gjennom felles arv; (3) 
Innen taksonomi, med hierarkisk rang av familie, 
én eller flere slekter av felles evolusjonært 
opphav og som inkluderer kategorier som super-
familie (superfamily), familie (family), underfamilie 
(subfamily), tribe, subtribe og andre grupper 
mellom superfamilie og over slektsgruppen. Like 
familier grupperes videre i samme orden. 
Familienavnet ender innen zoologi på –dae, 
innen botanikk på -aceae eller –ae, og er avledet 
fra typeslekten som betraktes som karakteristisk 
for hele familien. Kategorien familie er innen den 
hirarkiske klassifikasjon, den høyest rangerte 
gruppe av taksa hvis navn er regulert av Koden. 
Se: Code, Family group, Family name og Sub-
family. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hjortedyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Domestisering
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FAMILY GROUP: Familiegruppe, innen klassi-
fikasjon, det høyeste nivå for en gruppe taksa der 
navnet reguleres av Koden (Se: Code). Familie-
gruppen omfatter taksa av følgende nivå: Over-
familie (superfamily), familie (family), underfamilie 
(subfamily), tribe og subtribe (og eventuelle 
andre nivå mellom overfamilie og slektsgruppe 
det er behov for). Se: Family.  
 
FAMILY NAME: Familienavn, det vitenskapelige 
navn på et takson på familienivå som ender på -
idae innen zoologi, -aceae eller -ae innen 
botanikk, og som forekommer mellom kate-
goriene slekt og orden; en familie omfatter én 
eller flere nært relaterte slekter. Familien kan 
videre oppdeles i underfamilier (subfamily, ender 
på -inae innen zoologi, -oideae innen botanikk) 
som igjen kan oppdeles i triber (ender på -eae). 
Det vitenskapelige navnet til overfamilier (super-
family), ender på -oidea innen zoologi (innen 
botanikk benyttes sjelden overfamilie). Familie-
navnet er gitt ut fra typeslekten, som betraktes 
som karakteristisk for hele familien. Se: Family. 
 
FAMILY PLANNING: Familieplanlegging, det å 
begrense eller forhindre barnefødsler. Familie-
planlegging er en meget viktig oppgave i mange 
land pga. kvinnenes helse og ikke minst for å 
begrense verdens høye og raskt voksende 
befolkning. Det gjennomsnittlige antall gravidi-
teter per kvinne er rundt to i industrialiserte land 
(1,54 i Norge i 2020) der 70 % driver familie-
planlegging, i motsetning til rundt seks til sju 
graviditeter per kvinne i den tredje verden, ikke 
minst i enkelte land i Afrika og Asia. 
 
FAMILY SELECTION: Familieseleksjon, avls-
teknikk som baserer seg på å pare individer fra 
samme gruppe (stock), men som ikke er direkte 
relaterte. Seleksjon baserer seg på rene (familie)-
linjer (pure-lines) med individer som er overlegne 
i gitte karakterer, og omfatter seleksjon over 
generasjoner til man har fått produsert en 
avlslinje med de ønskede karakterer.  
 
FAMILY TREE: Familietre, familiestamtre, dia-
grammatisk representasjon av avstamningen til 
en familie. Genealogiske data kan omfatte 
forskjellige karakterer eller karaktertrekk og kan 
illustreres i forskjellige formater, f.eks. som et 
stamtre over familiens forfedre (Se: Pedigree). 
Familitrær fremstilles gjerne med de eldste 

generasjonene på toppen og de seneste 
generasjonene på bunn.   
 
FAMINE: Mangel, nød, underernæring, sult, 
hungersnød, en periode med alvorlig matmangel. 
 
FAMINE FEVER: Se: Borreliosis. 
 
FAMISH: (1) Forårsake alvorlig sult, hunger; (2) 
Forårsake å dø av sult; (3) Være ekstremt sulten. 
 
FANG: (1) Fange, gripe; (2) Vedheng, klo, tann-
rot, hoggtann, tann som er modifisert til bruk for 
gift. Canine, rovtann hos rovpattedyr. 
 
FARAD (F): Farad, SI-enheten for kapasitans (1F 
= 1C/V) oppkalt etter den engelske fysikeren 
Michael Faraday, evnen til et legeme å lagre en 
elektrisk ladning. En leder har en kapasitans på 1 
F, hvis en ladning på 1 coulomb endrer dens 
elektriske potensial med 1 volt. Hvis ledningen 
har ladningen Q og dens spenning er U, kan 
kapasitansen finnes av formelen Q/U. En Farad 
er ofte en for stor enhet for vanlig bruk slik at ofte 
benyttes mikrofarad, nanofarad eller picofarad.  
Se: Coulomb. 
 
FARCTATE: Fyllt opp, utvidet; svellt ut. 
 
FARCY: Snive, utslett (hos hester). Se: Gland-
ers. 
 
FARINACEOUS (Starchy): Som inneholder eller 
er sammensatt av mel eller stivelse. 
 
FARINOSE: Melet, melaktig, pudret i tilsyne-
komst eller tekstur. 
 
FARM: (1) Gård, bondegård, gårdsbruk; (2) 
Dyrke (jord); forpakte. 
 
FARMING: Se: Agriculture og Husbandry. 
 
FARMLAND (Agricultural land): Kultivert land, 
land som benyttes for kjøttproduksjon eller 
plantekost til menneskemat; land til hold av 
husdyr (livestocks) eller dyrking av avlinger 
(crops).  
 
FARROW: (1) Grisungekull, føde grisunger; (2) 
Grise, strøet og avfallet i en grisebinge.   
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FASCIATUS: Med bånd. 
 
FASCICLE (Fasciculus): En liten bunt, knippe, 
dusk, dott. 
 
FASCIOLOSIS (Distomosis, Liver fluke dis-
ease/infection, Liver-rot (i sau)): Fasciolose, 
leverrøte, ikteinfeksjon i lever/gallekanal og da 
særlig hos sau og kveg, og som skyldes særlig 
den store leverikten, Fasciola hepatica. 
Mennesket kan tilfeldig bli infisert. Infeksjon kan 
skyldes to arter: Den store leverikten (the 
common liver fluke) (F. hepatica) eller F. 
gigantica. Den førstnevnte er utbredt over hele 
verden, sistnevnte hovedsakelig i Afrika, India og 
sørlige USA. Infeksjonen skjer ved eting av iktens 
innkapslede larvestadier (metacercarier) på 
plantemateriale med nær forbindelse til fersk-
vann. Mellomverten er leveriktesneglen, en 
ferskvannssnegl som i Norge er den rundt 1 cm 
lange sneglen Galba (= Lymnaea) truncatula. Se: 
Common liver fluke. 
 
FASCIOLOPSIOSIS (Busk's fluke infection): 
Fasciolopsiose, Busks ikte-infeksjon, en ikte-
infeksjon i tynntarmen hos mennesket, svin og 
hunder. Infeksjonen skyldes artene Fasciolopsis 
buski og F. fuelleborni, utbredt henholdsvis i 
Østen og i Egypt og India. Smittekilden er fersk-
vannsvegetasjon som benyttes til mat og som har 
det innkapslede infektive metacercarie-stadiet på 
overflaten. I prinsippet er livssyklusen til Busks 
ikte-infeksjon lik den store leverikten (Se: 
Fasciolosis). 
 
FASTING: Faste, en periode da kun vann inntas.  
 
FAT (Neutral fat): (1) Fet, feit, tykk, tjukk (big, 
thick); fyldig, lubben, rund, trinn (plumb); (2) 
Fedme, fetne, tykne, bli oppsvulmet; (3) Rik i 
kvalitet, klang; (3) Oljet, sleipt, fettet (greasy, 
oily); (4) Lønnsomt, innbringende, givende, 
tilfredsstillende; (5) Fremgangsrik, vestående, 
blomstrende, formuende (prosperous, wealthy); 
(5) Fett, fettstoff, konsentrert form for energi, én 
av de tre kildene av makronæringsstoffer i mat, 
men som også isolerer kroppen og opprettholder 
temperaturbalansen. Fettsyrer (fatty acid) er 
organiske stoffer som består av hydrokarbon-
kjeder med en terminal karboksylgruppe (-
COOH), der lengden kan variere fra ett hydrogen 
atom til rundt 30 karbonatomer. Triglyserider er 

hovedkomponenten i kroppsfettet hos mennesker 
og dyr (også i vegetabilsk fett), og kan bestå av 
forskjellige typer av fett, der hovedformene er 
mettet og umettet fett. Mettet fett er mettet med 
hydrogen, dvs. alle tilgjengelige stedene der 
hydrogen atomer kan bindes til karbonatomer, er 
oppfyllt. Mettet fett har et høyere smeltepunkt og 
er overveiende fast ved romtemperatur. Umettet 
fett har dobbelbindinger mellom enkelte av 
karbonatomene, som reduserer antall plasser der 
hydrogenatomer kan bindes til karbonatomer. 
Umettet fett har lavere smeltepunkt og er 
overveiende flytende ved romtemperatur (kalles 
derfor oljer, Se: Oil). Desto større andel av 
mettede fettsyrer som finnes i fettet, jo hardere er 
fettet. Fett er den essensielle energikilden for 
mange dyr (og planter), der fettet fortrinnsvis 
lagres hos høyere dyr (og noen planter) i fettvev 
som ikke bare er en energikilde, men, som nevnt, 
også isolerer kroppen. Ikke minst hos de 
pattedyrene som mangler hårbekledning (f.eks. 
seler, sjøløver og hvaler). Hos pattedyr avleires 
fett under huden (subkutant fett) ved siden av 
inne i kroppen som fettvev (brunt fett; adipose 
tissue). Hos mange dyr og planter omgjøres 
karbohydrater til fett før det lagres. Fettets 
kaloriverdi er to ganger karbohydratenes, men 
fett er vanskeligere å fordøye og respirere. De 
fysiske egenskapene til fettsyrene bestemmes av 
kjedelengden, forgreningen og grad av metning. 
Ved hydrolyse nedbrytes fett til glyserol og 
triacylglyseroler, en prosess som gir energi til 
cellevevet. Fett frakter de fettløselige vitaminene 
A, D, E og K.  
 
FATAL: Fatal, dødelig, drepende, ødeleggende, 
skjebnesvanger, livsfarlig, som medfører døden. 
Se: Mortal. 
  
FATE MAP: Innen embryologi, et kart over et 
embryo som viser forløpet til embryoets for-
skjellige celleregioner under den videre normale 
celledeling, embryo- og fosterutvikling. 
 
FATHER: (1) Far, fedre, opphav; være far til, 
mann i relasjon til sitt (sine) barn; (2) Grunn-
legger; (3) Fostre, avle; (4) Ta ansvaret for, påta 
seg farskap til; (5) En prest. 
 
FATHOGRAM: Fatogram, sjøbunnsprofilen på et 
kart som er basert på dataene fra målinger av 
sjødybden ved hjelp av ekkolodd. 
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FATHOM: Favn, lengdeenhet brukt for å måle 
sjødypet. En favn tilsvarer seks fot (1,829 meter), 
100 favn tilsvarer én kabellengde og 1 000 favn 
én nautisk mil. 
 
FATIGUE: (1) Tretthet, trette, utmattelse, utpint-
het; slit, utmattende arbeid; (2) Innen biologi, 
nedsettelse av vevs eller cellers respons på 
nervestimulering som kan forekomme etter en 
kontinuerlig, lang overstimulering av strukturene. 
Fysisk arbeid, følelsesmessig stress og mangel 
på søvn kan medføre slik ekstrem tretthet, men 
(patologisk) tretthet kan også være et ikke-
spesifikt symptom på dypere sykdomsrelaterte 
psykologiske eller fysiologiske skader; (3) Innen 
fysikk, progressiv reduksjon av en egenskap 
under langvarig stress, f.eks. elastisiteten av et 
metall under kontinuerlig vibrasjoner. Se: Acco-
modation og Habituation. 
 
FAT TAPEWORM: Se: Beef tapeworm. 
 
FATTY ACID: Fettsyre, karboksylsyre med en 
lang alifatisk (ikke-aromatisk) hydrokarbonkjede 
og en terminal karboksylgruppe (Se: Carboxyl 
group), og spesielt de som forekommer som 
estere i fett og oljer. De fleste naturlig fore-
kommende fettsyrene har en uforgrenet kjede av 
et liketall karbonatomer (fra 4 til 28). Lange 
kjeder av fettsyrer (> 10 karbonatomer), fore-
kommer vanligst i fettstoffer som estere: 
Triglyserider, fosfolipider og kolesterol estere. De 
fysiske egenskapene til fettsyrene avhenger av 
kjedens lengde, grad av forgreninger og grad av 
metning. Fettsyrer er viktige matkilder for dyr og 
også viktige strukturelle komponenter i cellene. 
To essensielle fettsyrer som kroppen ikke kan 
syntetisere på basis av stoffer i maten, er 
linolsyre (linoleic acid) og alfa-linolsyre (alpha-
linolenic acid) som må tilføres gjennom 
kostholdet. Soya- og maisolje inneholder 50 % 
linolsyre. Se: Fat og Oil. 
 
FAUCES: Den trange overgangen mellom 
munnen og svelget, mellom den bløte ganen og 
tungens basis. 
 
FAULTY: (1) Mangelfull, ufullkommen, defekt; (2) 
Innen geologi, forkastninger, brudd eller frakturer 
(fault) i jorden eller i bergarter som viser at det en 
gang har forekommet bevegelser i materialet 

som har forskjøvet bergmassene i forhold til 
hverandre. 
 
FAUNA: (1) Fauna, dyrerike, dyreverden, dyre-
bestand; dyrelivet i et gitt område (kontinent, 
region, faunaprovins, lokalitet, habitat) eller i et 
geologisk lag (stratum, fossiler) i et gitt tidsrom 
eller geologisk tidsalder; (2) Fauna, faunaliste 
(beskrivelse) over dyreartene som finnes på et 
gitt sted på en gitt tid (Se: Faunal work); (3) 
Faunistisk arbeid. Se: Biota og Flora.  
 
FAUNAL PROVINCE: Faunaprovins, dyregeo-
grafisk underregion som omfatter en karakter-
istisk fauna mer eller mindre isolert fra andre 
regioner med geografiske barrierer mot migra-
sjoner. Se: Zoogeographical region. 
 
FAUNAL REGION (Faunal realm): Faunaregion, 
region med en egen distinkt og karakteristisk 
sammensetning (biodiversitet) av dyrearter eller 
dyretaksa. Se: Zoogeographical region. 
 
FAUNAL ZONE: Se: Assembly zone. 
 
FAUNAL WORK: Faunaliste, liste over dyre-
artene som lever i et spesielt område eller 
habitat, eller som er funnet som fossiler i en gitt 
geologisk tidsalder (ofte med en bestemmelses-
nøkkel). 
 
FAUNATION: Ansamlingen av dyrearter i et 
spesielt område eller i et på forhånd definert 
område. Se: Vegetation. 
 
FAUNISTICS: (1) Faunistikk, det vitenskapelige 
studiet av artssammensetningen av dyr i et 
spesielt område, habitat, lokalitet eller region. En 
faunistisk undersøkelse kalles populært for 
inventering og omfatter en undersøkelse og 
studium av artssammensetningen (biodiversi-
teten) i et gitt område og dets relasjoner til 
omgivelsene, miljøet; (2) Klassifisering av dyr. 
Se: Floristics og Zoogeography. 
  
FAUNIZONE: Se: Assembly zone. 
 
FAUNULA: Dyrepopulasjon i et lite geografisk 
område eller mikrohabitat. 
 
FAVEOLATE (Favose): Hullet, gropet, det å ha 
nedsenkninger eller celler lik bikaker. 
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FAVORIZATION: Innen parasittologi, adaptiv 
etologisk prosess (produkt av genetisk seleksjon) 
som modifiserer parasittens posisjon i rom og tid 
slik at sannsynligheten for å infisere sin 
funksjonelle vert, økes (økt mulighet for trans-
misjon). Prosessen kan omfatte både fysiske og 
kjemiske stimuli og responser. Se: Etology. 
 
FAVOSE: Se: Faveolate. 
 
FAVUS: Tinea, dermatofytose, sopp i hode-
bunnen (tinea capitis), en form for ringorm (som 
er en sopp, ingen «orm»), forårsaket av 
Microsporum sp. eller Trichophyton schoenleinii 
som er en av de vanligste soppsykdommene hos 
barn. Typiske symptomer er et rødt, skjellete 
utslett i hodebunnen med tap av hår, og som ofte 
klør. I tidligere tider ofte forvekslet med 
bakteriesykdommen lepra, spedalskhet.  
 
FAWN: (1) Dåkalv, kalve (om dåkalv), råkalv; (2) 
Lysebrun, blakk, brunblakk; (3) Logre for, smigre, 
smiske.  
 
FC (Fragment crystallizable region): Fc, 
forkort-else for haleregionen til et antistoff som 
reagerer med celleoverflatereseptorene (Fc-
reseptorer) og enkelte proteiner i komple-
mentsystemet, en egenskap som gjør at 
antistoffene kan aktivere immunsystemet. Se: Fc-
receptor. 
 
FC-RECEPTOR: Fc-reseptor, antistoffreseptor 
involvert i antigen gjenkjennelsen og som er 
lokalisert ved membranen i diverse immunceller 
som B-lymfocytter, naturlige drepeceller, makro-
fager, neutrofiler og mastceller. Disse resep-
torene gjenkjenner Fc-fragmentet i antistoffene 
(hvorfra navnet stammer). Se: Fc. 
 
F DUCTION: Se: Sexduction. 
 
FEAR: (1) Frykt, støkk; sterk og ubehagelig 
skrekkfølelse på grunn av forventning om fare, 
eller en slik følelsesmessig tilstand; (2) 
Engstelse, bekymring, uro, angst (solicitude); (3) 
Ærefrykt, ærbødighet, spesielt for Gud; gudsfrykt; 
(4) Alarm forårsaket av frykt, fare (danger).  
 
FEATHER: (1) Fjær, lett, flat struktur som vokser 
ut av huden på fugl; består av tallrike, tynne nært 
arrangerte parallelle stråler med kroker (barbs) 

som danner en inn- og utfane (vane) på hver side 
av en hornet, delvis hul, tilspisset fjærskaft 
(dun(fjær), dekkfjær, svingfjær); (2) Fjærdrakt, 
fjørdrakt (plumage); (3) Dekke med fjær, fjærkle; 
(4) Fuglevilt; (5) Fanen(e) på en pil. 
 
FEBRICITY: Feber, ha feber. Febrifuge, feber 
reduserende agens. Febrile (feverish), feberaktig.  
 
FECAL: Ekskrementer-, fekal, av eller med 
referanse til avføring.  
 
FECAL COLIFORM BACTERIA (Fecal coli-
forms): Coliforme bakterier som stammer fra 
avføring slik som arter i slekten Escherichia 
(coliforme bakterier i slektene Enterobacter, 
Klebsiella og Citrobacter stammer ikke fra av-
føring). Coliforme bakterier er stav-formet, Gram-
negative, danner ikke sporer og fermenterer 
laktose under dannelse av syrer og gasser hvis 
de inkuberes ved 35 - 37 oC. Escherichia bak-
teriene forekommer vidt utbredet i miljøet, både i 
vann, jord og på vegetasjonen og er alltid til 
stede i avføringen hos varmblodige dyr.  
 
FECES (Faeces, Fecal): Feces, ekskrementer, 
avføring, den del av kroppens avfallstoffer som 
utskilles via tarmen. Se: Faeces. 
 
FECULA: (1) Ekskrementer, spesielt fra insekter; 
(2) Sediment, mudder, avfall; den verdiløse del 
av noe; (3) Noe som smaker, lukter eller er 
skittent; (4) En form for stivelse fra visse planter.  
 
FECUND: (1) Fekund, produsere eller å være 
kapabel til å produsere avkom; fruktsommelig, 
fruktbar, fruktsom, meget fertil (Se: Fertile); (2) 
Bærende, i stand til å bære barn; (3) Produsere 
mange nye idéer; (4) Noe som øker raskt.  
 
FECUNDATE: Det å fertilisere, befrukte. 
 
FECUNDATION: Befruktning, det å gjøre frukt-
bar, produsere avkom; gjødsling, 
 
FECUNDITY: Fruktbarhet, fekunditet, spireevne, 
antall avkom produsert per hunn per enhetstid 
(gitt tidsperiode). Fekunditet refererer til den 
potensielle reproduksjonskapasiteten, dvs. repro-
duksjonsraten (potensial natality) til en art, 
populasjon eller organisme målt som antall 
avkom (gameter, egg eller aseksuelle formerings-
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enheter) per enhetstid. Fekunditeten er hos 
virveldyr ofte uttrykt som mengden levedyktig 
avkom produsert i gjennomsnitt per hunndyr per 
år (eksklusive de embryoer som ikke utvikler 
seg). Fekunditeten kalkuleres vanligvis når antall 
avkom lett kan observeres (når eggene er lagt 
eller ungene født), selv om fekunditet i snever 
mening, refererer til fertiliseringen, tidspunktet 
ved befruktning. I utgangspunktet kan ethvert dyr 
reprodusere eller erstatte seg selv flere ganger. 
Se: Birth rate, Fertility og Natility. 
 
FECUNDITY RATIO: Fruktbarhetsrate, forholdet 
mellom gravide (eller eggleggende hunner) i en 
populasjon (eller annen definert gruppe) og det 
totale antall hunner til stede. Se: Fecundity. 
 
FEEBLE: (1) Svak, svakelig, som indikrerer 
svakhet; markert mangel på styrke; (2) Ynkelig, 
svakelig, utilstrekkelig, mangelfull (inadequate); 
(3) Underlegen, underordnet, mindreverdig 
(inferior); (4) Mangel på kvaliteter og ressurser 
som viser autoritet, effektivitet, kraft og vitalitet. 
 
FEED: (1) Fôr, føde for dyr, spesielt husdyr; 
mengden fôr gitt per tidsenhet; (2) Porsjon, 
spesielt et stort måltid; (3) Fôre, fø, mate, gi mat, 
forsørge, bespise; handlingen eller mengden fôr 
gitt (spesielt til et dyr); (4) Amme, beite, ete, 
spise; (5) Apparat som tilfører materiale til en 
eller annen maskin. Se: Food. 
 
FEEDBACK: Tilbakemelding, motkopling, med-
kopling, feedback; det at en gitt prosess blir 
modifisert eller kontrollert av effektene eller 
produktet fra prosessen slik man kan observere 
innen f.eks. biokjemiske reaksjonsrekker eller 
adferdsresponser. Feedback systemer fungerer 
derfor slik at et avvik i systemet fra en viss verdi 
(uansett størrelse) medfører at kontrollfaktorer 
motvirker avviket, dvs. har en stabiliserende 
effekt. Homeostase innen biologi, viser til en 
indre fysiologisk likevekt, tendensen organ-
ismene har til å opprettholde en konstant indre 
likevekt i f.eks. temperatur, blodtrykk, væskeolum 
og konsentrasjon av salter. Slike tilbake-
meldingssløyfer er essensielle for kroppens 
optimale virke og funksjon. Feedback meldinger 
er også av stor betydning i daglivet, et eksempel 
er termostatstyrte ovner. En tilbakemeldings-
prosess der sjanse ikke er en faktor, er en 

deterministisk tilbakemelding. Se: Biofeedback 
og Feedback control. 
 
FEEDBACK CONTROL (Feedback regulation): 
Tilbakemeldingskontroll, feedback regulering, en 
mekanisme som benytter resultatet eller effekten 
av en prosess til å senke raten eller hastigheten 
av prosessen (ved negativ tilbakemelding), f.eks. 
ved at akkumuleringen av et produkt fra en viss 
reaksjon, senker produksjonsraten enten direkte 
(direct feedback) eller over en tilbakemeldings-
sløyfe (looped feedback). Ved positiv tilbake-
melding øker raten eller hastigheten av pro-
sessen. Se: Feedback og Feedback mechanism. 
 
FEEDBACK MECHANISM: Tilbakemeldings-
mekanismer, f.eks. reguleringsmekanismer i 
cellene der det endelige produktet av en 
metabolsk reaksjon nedsetter (inhiberer) videre 
produksjon av produktet. Se: Feedback control. 
 
FEEDBACK INHIBITION: Tilbakemeldingsin-
hibering, en prosess der produksjonen av et visst 
produkt avtar når produktet er til stede i høye 
konsentrasjoner. Spesielt sluttproduktsinhibering 
av enzymer i biosyntetiske prosesser, er en viktig 
måte cellene tilpasser seg sine omgivelser på. 
Slik tilbakemeldingsinhibering er en relativt 
direkte og hurtig måte å regulere den metabolske 
aktiviteten på som respons på forandringer i 
omgivelsene. Se: Feedback og Feedback control. 
 
FEED-CONVERSION RATIO: Forholdet mellom 
vekten av et spesifikt fødeemne inntatt av en 
organisme og organismens vektøkning i kilo etter 
inntaket. Dette forholdstallet ligger vanligvis på 
fra tre til tjue avhengig av hvilken organisme det 
angår. Ved hjelp av veksthormoner kan forholdet 
økes kunstig, men det kan ha en rekke uheldige 
konsekvenser, og da ikke minst, etiske.  
 
FEEDER: (1) Organisme som eter (dyr), spiser 
(mennesket); en som inntar næring, eller inntar 
næring på en spesiell måte (gress eter, plankton 
eter); (2) Fôrmester, røkter, mater, en som feter, 
tilfører noe, eller en som oppmuntrer til vekt-
økning hos en partner gjennom inntak av mat; (3) 
Feeder, apparat eller redskap som forsyner, 
leverer mat; (4) Sideelv; (5) Sidevei eller sidespor 
som knytter omgivelsene til et hovedkommunika-
sjonssystem; (6) Overførselslinje for strøm til et 
fordelingssted. 
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FEEDING (Ingestion): (1) Mater, fødeapparat; 
opplastingen av råmaterialer i en maskin som 
prosesserer det; (2) Spising, amming, beiting, 
bespisning, eting, diegiving, gressing, mating, 
handlingen eller prosessen å ete (spise) eller det 
å bli fôret; (3) Et måltid, et tilfelle av matinntak 
(Se: Ingestion); (4) Mat, det som etes, spises 
(food); (5) Beiteland, eng; områder som forsyner 
eller fremskaffer mat til dyr; (6) Tilføring, frem-
føring.  
 
FEEDING RELATIONS: Eterelasjoner, frittlev-
ende dyrs eteaktiviteter, matvaner; omfatter en 
rekke forskjellige former for mat og aktiviteter for 
å skaffe mat. Se: Carnivore, Detrivore, Food 
chain, Herbivore, Omnivore og Saprotroph. 
 
FEELER: Værhår, følehorn, et taktilt organ hos 
mange virvelløse dyr. 
 
FELID: Katt, kattedyr, medlem i kattefamilien 
(Felidae) eller med referanse til kattefamilien. 
 
FELL: (1) Innen geologi, snaufjell, stenet naken 
bergside eller fjellskrent; (2) Innen biologi, fellen, 
huden, skinnet; det ytre vevslaget (integumentet, 
membranen) på en dyrekropp adskilt fra kroppen 
og vanligvis med hår eller fjær (hide, pelt, skin); 
(3) Umontert skinn av et dyr (på et museum); (4) 
Falle fra et høyere til et lavere nivå; bevege seg 
fort og fritt nedover uten kontroll; (5) Miste balan-
sen, falle over; kollapse. 
 
FELL-FIELD: Type tundra-lignende økosystem 
med sparsommelig dvergvegetasjon og flat 
stenet jord. 
 
FELON: Verkefinger, akutt og smertefull inflam-
masjon i de dypere lag av en finger (eller tå), 
vanligvis nær neglen. En form for smertefulle 
lesjoner (whitlow) på de kjøttfulle deler av fingre 
eller tommel forårsaket av en herpes simplex 
virus (cold sore virus).  
 
FEMALE: Hunn, hunnkjønnsvesen, av hunn-
kjønn, kvinne, kvinnfolk, kvinnelig, det kjønn 
(gender) hos en art med adskilte kjønn som 
produserer kun hunnlige gameter (og følgelig er 
særkjønnet); individet hos en anisogam art som 
produserer gameter som er relativt store 
(makrogameter), ubevegelige og relativt få i 
forhold til antall hannlige gameter som 

produseres av hannene. «Female» kan også vise 
til den hunnlige gamet eller kjønnscelle som ved 
seksuell reproduksjon smelter sammen med den 
hannlige gamet under befruktningsprosessen 
(fertiliseringen). Se: Hermaphrodite og Male. 
 
FEMTO- (f): Prefiks som betyr en enhet x 10-15, 
f.eks. 1 femtometer (1 fm) er lik 10-15 meter og 1 
femtosekund (fs) er lik 10-15 sekund. Femtoliter er 
10-15 av 1 liter. Femtosekund er 10-15 av 1 
sekund. 
 
FEMTOPLANKTON: Plankton som er mindre 
enn 0,2 µm i diameter. 
 
FEMUR: Lårbenet, kroppens største ben som 
forbinder kneet med hoften. 
 
FEN (WOODLAND): Myr, bløtmark, områder 
med urtevegetasjon (engmose) og kjerr der 
vegetasjonen i høy grad er påvirket av grunn-
vatnet (eller overflatevatnet) og hvor vege-
tasjonen til dels står under vann, spesielt 
vinterstid da vannstanden er over 
grunnvannsnivået. I slike områder er grunnvatnet 
gjerne alkalisk eller nøytralt, ikke surt. Se: Carr 
og Marsh. 
 
FENCING: (1) Inngjerding, innhegning, avskjerm-
ing; (2) Det å vike unna; et kvikt svar som forsvar; 
(3) Påler, ståltråder eller rekkverk benyttet for 
inngjerding.  
 
FENESTRA (pl. Fenestrae): En liten åpning i en 
ellers benet overflate. 
 
FENESTRATE: (1) Gjennomhullet, perforert med 
hull (fenestrae) eller det å ha gjennomsiktige 
(transparente) områder; (2) Innen sedimentologi, 
«fenestra», porer i bergarter som helt eller delvis 
er fylt igjen med sekundært inntrengt sediment 
eller sement. 
 
FENUGREEK: Bukkehornkløver (Trigonella foen-
umgraecum), plante i erteblomstfamilien (Fab-
aceae) som vokser omkring Middelhavet og i 
Sør-Asia. Plantens frø er populært som krydder i 
indisk og thailandsk matlaging, og en viktig 
ingrediens i de fleste karriblandinger; bukkehorn-
kløverfrø treffer man oftest på i tørket tilstand. 
Frøene inneholder blant annet stoffet sotolon, 
som er kraftig aromatisk og hovedansvarlig for 

https://no.wikipedia.org/wiki/Plante
https://no.wikipedia.org/wiki/Erteblomstfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Middelhavet
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r-Asia
https://no.wikipedia.org/wiki/Krydder
https://no.wikipedia.org/wiki/Indisk_mat
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Thailandsk_mat&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Karri
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sotolon&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Aroma
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den karakteristiske karrilukten. Plantens blader 
(tørkede og friske) brukes også som krydderurt.  
 
FENNY (Boggy): Myr-, myrlendt, torvmyr, 
kalkmyr; sump, sumpete, søkk. 
 
F-EPISOME: Se: F plasmid. 
 
FERACIOUS (Prolific, Fruitful): Som er meget 
fruktbar, meget fertil; produserer i overskudd. 
 
FERAE NATURAE: Vill, viltlevende. 
 
FERAL: (1) Vill, utemmet, brutal, som ligner et 
vilt dyr; (2) Ikke-domestisert, ukultivert; (3) 
Forvillet, domestiserte dyr (eller planter) som 
lever i vill tilstand etter å ha rømt eller blitt sluppet 
fri etter en periode med domestisering (eller 
kultivering). Se: Escape og Sylvatic. 
 
FERAL CYCLE (Sylvatic cycle): Innen para-
sittologi, livssyklus til en parasitt som involverer 
kun ville dyr og der risiko for infeksjon av 
mennesket er liten (bortsett fra jegere). 
 
FERMENT: (1) Gjennomgå, få til å gjennomgå; 
(2) Fermentering, fermenterende agens eller 
enzym (Se: Fermentation); (3) Agitasjon, opp-
hisselse (i en folkegruppe), spesielt i forbindelse 
med omfattende forandringer og som kan lede til 
vold eller bråk. 
 
FERMENTATION: (1) Fermentering, katabolsk 
(nedbrytende) prosess ved hjelp av sopp (eller 
bakterier) som produserer etanol eller melkesyre 
under prosessen; en form for enzymatisk 
kontrollert nedbrytning av organiske substanser 
gjennom anaerobisk respirasjon i visse mikro-
organismer, f.eks. gjær (klassen Saccharo-
mycetes med over tusen arter, den mest brukte 
er ølgjær (S. cerevisiae) og vingjær (S. ellpi-
soideus). Vanligvis utvikles det varme og gass 
under nedbrytningsreaksjonene. En fermentering 
i fravær av oksygen (anaerob metabolisme) 
utgjør en serie med biokjemiske reaksjoner uten 
bruk av den klassiske elektrontransportkjeden, 
der sluttproduktet (pyrovate) av glykolysen (Se: 
Glycolysis) omdannes til etanol (alkohol) og 
karbondioksid (CO2) under frigivelse av energi. 
Hos anaerobe organismer er det den eneste 
måten energi i form av ATP, produseres (Se: 
ATP). I fakultativt anaerobe celler er det det 

første trinn i nedbrytningen og som kan 
etterfølges av oksidasjon av gjæringsproduktene. 
Ved anaerobisk gjæring til alkohol er reaksjonen: 

C6H12O6 (sukker)  2C2H5OH (etyl alkohol) + 
2CO2 (karbondioksid) + 50 cal/mol (varme); ved 
aerob gjæring av alkohol til eddik: 2C2H5OH (etyl 

alkohol) + O2 (oksygen)  CH3COOH (eddik); 
ved aerob gjæring til melkesyre: C6H12O6 

(sukker)  2CH3CH(OH)COOH (melkesyre) (Se: 
Aerobic process, Anaerobic process, Zymo-
genous og Zymology); (2) Innen mikrobiologi, 
prosessen der celler eller andre mikro-organ-
ismer blir kultivert for eksperimentelle eller 
kommersielle interesser som f.eks. for produk-
sjon av proteiner.  
 
FERMI: Fermi, enhetslengde brukt innen kjerne-
fysikk, lik 10-15 meter. 
 
FEROCIOUS: (1) Som er blodtørstig, ekstremt 
glupsk, rovgrisk; aggressiv, grusom, voldsom; (2) 
Ekstremt destruktiv eller kraftfull; mektig; (3) 
Intens, ekstrem i aktiviteter eller følelser. 
 
FERRITIN: Ferritin, jernsubstans som dannes i 
tarmen og lagres i leveren, og forekommer i alle 
cellene i kroppen, men hovedsakelig i lever, milt 
og benmarg. Lagret jern kan senere frigjøres for 
dannelse av hemoglobin. Serum innholdet av 
ferritin, benyttes som et mål på kroppens jern 
lager.  
 
FERREOUS: Som er metallisk grå i farge, likt 
polert jern. 
 
FERROMAGNETISM: Ferromagnetisme, egen-
skap ved visse faste stoffer som viser stor 
magnetisk mottagelighet og er i stand til å bli 
magnetisert under påvirkning av svake magnet-
felt. De ferromagnetiske hovedelementene er 
jern, kobolt og nikkel, og diverse legeringer med 
disse. Se: Magnet. 
 
FERROUS (COMPOUND): (1) Tilstedeværelse 
av jern, stål, eller legeringer med jern og andre 
metaller; (2) Bivalent jern som ikke er mettet med 
oksygen: +2 oksidasjonstilstanden, jern(II), Fe+2 
(ferric indikerer +3 oksidasjonstilstanden, jern(III), 
Fe+3). 
 
FERRUGINEUS (Ferruginosus): Rustfarget, 
rød-brun farge. 
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FERTILE (Fecund, Prolific): (1) Innen zoologi, 
forplantningsdyktig, fertil, fruktbar, i stand til å 
igangsette og fullføre en reproduksjon; i stand til 
å vokse og utvikle seg til et nytt modent individ; 
(2) Frodig, rik, fruktsommelig; (3) Innen botanikk, 
formeringsdyktig; som gir rikelig avling, grøde 
(fruitful); (4) Funksjonelle reproduksjonsstrukturer 
lik (hunnlige) frukt og frø eller (hannlige) sporer 
og pollen; (5)  God bonitet, land eller jord rik på 
plantenæringsstoffer som gir sterk plantevekst 
eller høy jordbruksavkastning (fertile soil, 
productive soil); (6) Proliferende, kontinuerlig høy 
produktivtet; med kapasitet til sterk vekst (Se: 
Prolific); (7) Idérik, med mange nye, opp-
finnsomme idéer (inventive); (8) Innen fysikk, i 
stand til å bli omformet til fisjonsmateriale; 
produksjon av fisjonsmateriale (fertile uranium 
238, Se: Fission). 
  
FERTILITY (Birth rate, Fecundity, Fruitfulness, 
Natality): (1) Fertilitet, fruktbarhet, fruktsomhet, 
(det motsatte av infertilitet, Se: Infertility), 
sterilitet, Se: Sterility); den potensielle evnen en 
organisme har til å reprodusere seg selv, målt 
som antall levedyktig avkom født per (parende) 
par eller individ. Fertilitet viser også til fødsels-
raten, produksjonen av fertiliserte egg (ova) eller 
levende avkom født per tidsenhet. Infertilitet vil si 
ingen produksjon av gameter eller produksjon av 
gameter som ikke gir levedyktige embryoer etter 
befruktning (fertilisering). Den potensielle fertili-
tetsraten omfatter også de befruktede embryoer 
som ikke utvikler seg. Normal fertilitet 
forekommer når levedyktige gameter produseres 
i et normalt antall, når foreningen av gametene er 
normal og levedyktigheten av zygoten, embryoet 
og fosteret, er normal og etterfølges av ny 
produksjon av levedyktige avkom. Reduksjon i 
fertiliteten kan ha genetiske, biologiske, 
psykologiske eller sosiologiske årsaker; (2) 
Grøderikhet, avlsproduktivitet, jordsmonnets 
kvalitet for planteproduksjon, dvs. jordens 
fysiske, kjemiske og biologiske kvaliteter for 
planteproduksjon, jordbruk og skogbruk. Se: Birth 
rate, Fecundity og Natality. 
 
FERTILITY FACTOR (F factor, F plasmid, Sex 
factor, Transfer element, Transfer factor): 
Fertilitetsfaktor, F faktor, kjønnsfaktor; kjønns-
bestemmende gen eller kromosom. I visse 
bakterier, et plasmid (eller episom) som kan 
overføre genetisk materiale fra en donor celle (F+ 

celle) til en mottagercelle (F- celle) gjennom 
konjugasjon, noe som kan resulterere i rekombi-
nasjoner. F faktoren kan integreres i kromosomet 
til F+ cellen og forårsake overførsel av en del eller 
hele kromosomet til en F- strain under konjuga-
sjonen. Generelt er fertilitetsfaktoren noe som 
medfører at bakterier kan danne kjønnspili (Se: 
Pili) som gjør det mulig å utveksle DNA under 
konjugasjonen. En strain som har en integrert F 
faktor, kalles Hfr. Se: Conjugation og F plasmid. 
 
FERTILITY RATIO: Fertilitets forhold (kvotient), 
antall avkom i en populasjon i relasjon til antall 
voksne hunner; et mål på en populajsons fertilitet 
basert på den hunnlige delen av populasjonen 
mellom 15 - 49 år.  
 
FERTILIZATION (Conception, Gametogamy, 
Syngamy, Zygosis): (1) Gjødsling; (2) Befrukt-
ning, fertilisering, konsepsjon, frøing; kjønnet 
reproduksjon, foreningen av en hunnlig og 
hannlig gamet (kjønnscelle, ovum eller spermie) 
under dannelse av en zygote som kombinerer det 
genetiske materialet fra foreldrene (de to 
gametene). Befruktning er en fundamental 
prosess ved seksuell formering og omfatter 
inseminering, befruktning og sammensmeltning 
av de to haploide gamet kjernene (halve kromo-
somkomplementer) av motsatt kjønn (hann/hunn, 
spermatozo/ovum, +/-). Sammensmeltningen 
som omfatter både kjernemateriale (karyogami) 
og cytoplasmisk materiale (plasmogami), med-
fører dannelse av en diploid zygote (fullt 
kromosomkomplement) som kan utvikle seg 
videre til et nytt individ. Gamet kjernene kan 
stamme fra to individer (kryssbefruktning) eller fra 
samme individ (selvbefruktning). Selve befrukt-
ningen stimulerer (vanligvis) den videre 
utviklingen av embryoet, men hos enkelte 
organismer kan zygoten gå inn i en hvilefase 
etter befruktningen. Det finnes forskjellige 
metoder for befruktning: (a) Selvbefruktning (self-
fertilization, selfing, autogamy), dvs. fusjon av 
hannlige og hunnlige gameter fra den samme 
haploide, diploide eller polyploide organismen, 
(b) kryssbefruktning (cross-fertilization, crossing, 
allogamy), dvs. fusjon av hannlige og hunnlige 
gameter fra forskjellige haploide, diploide eller 
polyploide organismer, (c) selektiv befruktning 
(selective/preferential fertilization, euselectivity; 
ved paraselectivity er den selektive befruktnings-
prosess styrt gjennom grad av sterilitet hos 
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spesielle gamet-typer), dvs. fusjon av kjønns-
celler av forskjellig genotype fra ett eller begge 
kjønn i kombinasjoner som ikke er tilfeldige 
(skyldes reaksjoner mellom eggceller og 
spermier), (d) dobbel-befruktning (double 
fertilization), dvs. fusjon mellom en hannlig gamet 
og en hunnlig gamet (eggkjerne) samtidig med at 
en annen hannlig gamet fusjonerer med en 
annen hunnlig gamet (for produksjon av 
næringsvev, endosperm; forekommer hos dekk-
frøete blomsterplanter), (e) ytre befruktning 
(external fertilization), dvs. befruktningen skjer 
utenfor foreldrenes kropp der gametene møtes 
(særlig hos arter som lever i vann), og (f) indre 
befruktning (internal fertilization), dvs. befrukt-
ningen skjer i hunnens kropp; forskjellige met-
oder er da utviklet hos dyr for introduksjonen av 
spermiene inn i hunnens legeme. Se: Gamont. 
 
FERTILIZE: (1) Befrukte, besvangre, fertilisere, 
gjøre fruktbar, impregnere; forårsake at et egg 
(ovum) utvikler et nytt individ gjennom intro-
duksjon i egget av en spermatozo, hannlige 
gener, kromosomer (Se: Fertilization, Sperm-
atozoon og Spermatize); (2) Gjødsle, møkke; 
gjøre jord eller land mer fertilt eller produktivt ved 
tilførsel av dertil egnede næringstoffer (gjød-
ningsstoffer) (Se: Fertilizer). 
 
FERTILIZER: Gjødningsmiddel, kunstgjødsel; 
næringskjemikalier eller ethvert essensielt nær-
ingsstoff som spres på jordbruksland for å øke 
produksjonen, planteveksten. Gjødningsmidler 
kan være naturlige (organiske) som kompost, 
aske og avfall fra organisk produksjon, eller 
kunstige (uorganiske), som kunstgjødsel sam-
mensatt av ammoniumsulfat, nitrater, fosfater, 
kalk og kalium. Kunstgjødsel inneholder gjerne 
rundt 20 kjemiske grunnstoffer som er 
nødvendige for en sunn plantevekst, og nyttes 
både i jord- og hagebruk for å kompensere for 
dårlig eller utilstrekkelig jordkvalitet. Der det 
forekommer naturlig fiksering av nitrogen som i 
en kløvereng, kan tilførsel av nitrogenholdig 
uorganisk kunstgjødsel, redusere (inhibere) den 
naturlige produksjonen. Kunstig fiksering av 
nitrogen ved kunstgjødselproduksjon, har blitt like 
omfattende som all naturlig fiksering av nitrogen, 
og utgjør en prosess som øker mengden 
nitrogenoksider (NOx) i atmosfæren (som kan 
medføre via sekundære reaksjoner med andre 
gasser, økt dannelse av drivhusgassen ozon, Se: 

Ozon). Innen jordbruk må mengden kunstgjødsel 
etter hvert, ofte økes for å oppnå samme avling, 
noe som kan negativt påvirke jordøkologien og 
medføre økt avrenning til vann med økt 
forurensning og nedsatt vannkvalitet som resultat 
(Se: Eutrophication). Det forskes på å utvikle 
planter som kan fiksere nitrogen direkte fra 
atmosfæren for å eliminere eller redusere 
behovet for nitrogenholdig kunstgjødsel. 
Råmaterialet for de nitrogenholdig kunstgjødsel, 
ammoniumsulfat ((NH4)2SO4) og ammoniumnitrat 
(NH4NO3), er ammoniakk (NH3) som produseres 
fra atmosfærisk nitrogen og hydrogen fra 
hydrokarboner (slik som metan eller nafta).    
 
FERVENSIS: Sydende; fra brenningen. 
 
FESTER: Betent sår, opphovning, byll; hovne, bli 
betent og skille ut materie. 
 
FESTIVUS: Det å ha en variasjon i farger. 
 
FETAL: Med referanse til fosteret.  
 
FETCH: (1) Hente; (2) En distanse over åpent 
vann der vind blåser og der vindinduserte bølger 
ikke møter land eller øyer. 
 
FETID: Stinkende, det å lukte ekstremt ube-
hagelig (malodorous). 
 
FETOR: Vond lukt, sterk stank.  
 
FETOR ORIS: Se: Ozostomia. 
 
FETOTOXIC: Giftig for fosteret i uterus. 
 
FETUS (Foetus): Foster, utviklingsstadiet som 
etterfølger embryoet (det embryologiske stadium) 
hos pattedyr (og andre vivipare virveldyr), og før 
fødselen. Et menneskefoster er et ufødt individ 
mer enn 8 uker etter befruktningen. Fosteret har 
alle strukturer på plass: Armer og ben er tilstede, 
alle vitale organer er anlagt og hjernen som øker 
raskt i størrelse, begynner å få kontroll over 
bevegelsene. Fra ryggmargen vokser det ut 
nerver, fremre del av hodet buler ut (hodet utgjør 
halvparten av kroppslengden), hjertets kritiske 
utviklingsfase er over, forstadiene til eggcelle- og 
sædcelleanleggene er til stede, det samme med 
kjønnsorganene, nyrene produserer urin, væske 
svelges, det pågår en gradvis omdanning av 



 

590 

skjelettet fra brusk til ben, armer og ben kan 
bøyes og øynene er tydelige, men dekket med et 
tynt hudlag som vil danne øyelokket (som ikke 
åpnes før i femte til sjuende måned). Se: 
Embryo. 

FEULGEN’S TEST: Histokjemisk test for å 
observere fordelingen av DNA i kromosomene i 
en celle under deling.  
 
FEVER: (1) Feber, brann, et symptom på sykdom 
i dyr. Feber er en økning til over normal kropps-
temperatur, og medfører vanligvis også raskere 
puls. Feber hos mennesket tilsvarer temperaturer 
over 38oC; (2) Få feber, bringe i feber; bli smittet 
av en febersykdom; (3) Spesielle sykdommer 
som gir febersymptomer, vanligvis infeksiøse 
som f.eks. skarlagensfeber. 
 
FEVERISH: (1) Det å ha feber, vise symptomer 
på feber (Se: Fever); (2) Karakterisert ved en 
sterk opphisselse eller voldsom energi.  
 
F FACTOR: Se: Fertility factor, Replicon, Sex 
factor og F plasmid. 
 
F1 GENERATION (First filial generation): F1 
generasjon, første generasjon produsert gjennom 
krysning av en hunn og hann, to foreldre (P 
generation; parental lines). 
 
F2 GENERATION (Second filial generation): F2 
generasjon, andre generasjon produsert gjennom 
krysning med to foreldre fra F1 generasjonen. 
 
FIBER: (1) Fiber, enhver tråd-lignende struktur; 
(2) Avlange, fortykkede celler som finnes rundt 
xylemet (ledningsvevet for transport av vann) hos 
planter. Fibrer forsterker og støtter de omgivende 
cellene.  Se: Roughage og Xylem. 
 
FIBRIL: (1) Tynn fiber, filament, fin trevl; (2) 
Rothår; (3) Tråd-formet fiber eller filament som 
del av en celle eller større struktur; muskelfibriller 
(myofibrillae), nervefibriller (neurofibrillae).   
 
FIBRILLAR CENTER: Område med lav elektron-
tetthet i nukleolus som sett i et bilde tatt med 
elektronmikroskop. Se: Nucleolus. 
 
FIBRIN: Fibrin, et uløselig blodprotein som 
danner tråder som medfører at blodet levrer seg 

og dermed stopper og forhindrer blodtap når en 
blodåre ødelegges. Ved sårskader dannes fibrin 
fra det løselige proteinet fibrinogen i blod-
plasmaet ved påvirkning av enzymet trombin 
(som produseres kun i nærvær av kalsium ioner). 
Se: Blood clotting. 
 
FIBRINOGEN: Se: Fibrin. 
 
FIBROBLAST: Fibroblast, celletype i bindevevet 
hos pattedyr karakterisert ved en forgrenet 
morfologi. Fibroblastene danner fibrocytter 
(fibrocytes) som syntetiserer kollagen og de 
nødvendige stoffene til det fibrøse vevet, de 
ekstracellulære fibrene, og er involvert i sår-
helingsprosesser. 
 
FIBRINOLYSIS: Fibrinolyse, den enzymatiske 
nedbrytning av proteinet fibrin ved hjelp av 
enzymet fibrinase eller fibrinolysin som foregår 
når blodlevringene fjernes fra blodsirkulasjonen 
under sårheling. Se: Fibrin. 
 
FIBRONECTIN: Fibronektin, en klasse store 
glykoproteiner på overflaten av celler, i binde-
vevet og i de ekstracellulære væskene. Fibro-
nektinene er involvert i fastheftelsen av celler til 
hverandre eller til et substrat, og kontrollerer 
celleformen og induserer cellevandringer. 
 
FIBROSIS: Fibrose, arrdannelser i lungevev som 
skyldes innhalering av røk og støv. I nesten alle 
tilfeller der støv er årsaken, som ved pneumo-
koniose (pga. kullstøv) og silikose (pga. 
stenstøv), forekommer arrvev-dannelser i 
lungene. Mange former av støv påvirker lungene 
negativt, best kjent er støv fra asbest (asbestose) 
 
FIBROUS LAMINA: Se: Nuclear lamina. 
 
FIBROUS PROJECTION: Se: Filipodium. 
 
FIBULA: Leggbenet, langt og smalt ben som er 
lokalisert på lateralsiden av skinnebenet hos 
mennesket. Se: Thigh og Tibia. 
 
FIDE (F.): I henhold til, i samsvar med, på bak-
grunn av, med autoritet fra; viser til en sitert, 
skrevet eller publisert uttalelse i litteraturen der 
uttalelsen ikke er lest av forfatteren som siterer 
referansen. Se: Teste. 
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FIDELITY: (1) Troskap, trofasthet; (2) Korrekt 
gjengitt; (3) Den grad et systems ytelse (output) 
er identisk med systemets inntak (input); (4) 
Begrensning til en spesiell situasjon; begrens-
ningen en planteart har til et spesielt samfunn, 
assosiasjon (etter en fem-punkt skala: 5, 
exclusive, 4, selective, 3, preferential, 2, indif-
ferent og 1, strange). 
 
FIELD: (1) Mark, åker, jorde; slette, vidde; (2) 
Åpent (uten trær og hus) ofte kultivert landom-
råde brukt til engmark; (3) De naturlige om-
givelser der organismer kan studeres under 
feltarbeid eller feltøvelser (field practice); (4) 
Område dannet gjennom en kollektiv aktivitet til 
en gruppe celler der resultatet av aktivitetene, er 
dannelsen av vev eller organer og hvor enkelt-
cellene responderer i henhold til den posisjon 
cellen har. 
 
FIELD CAPACITY (Field moisture capacity): 
Feltkapasitet, maksimal vannmengde en gitt jord 
kan holde på i sitt poresystem etter at alt 
overskuddsvann er drenert bort gjennom naturlig 
avrenning, gravitasjon. Feltkapasiteten uttrykkes 
som prosentdel av vekten av den tørkete jorden. 
Det gjenværende vann i jorden, er kapillærvann 
holdt tilbake på sandpartiklene pga. overflate-
spenningen. Kapillærvannet er vanligvis nok til 
plantevekst, unntatt under langvarig tørke. Se: 
Chresard, Echard og Holard. 
 
FIELD CHARACTER: Feltkarakter, karakteris-
tisk kjennetegn som gjør det mulig å skille 
mellom dyrearter i naturen (felten). 
 
FIELD GUIDE: Se: Handbook. 
 
FIELD IDENTIFICATION: Feltidentifikasjon, felt-
bestemmelse, bestemmelsen av den taksonom-
iske identiteten (art) til en organisme under 
feltbetingelser, og oftest uten bruk av bestem-
melsesnøkler. Ved fugleobservasjoner, gjerne 
ved hjelp av kikkert. Se: Identification. 
 
FIELD LAYER: Se: Ground layer. 
 
FIERY SERPENT: Se: Dracunculosis. 
 
FIERY: (1) Brennende, flammende, gloende, 
bestå av ild; brannfarlig, brenne sterkt og livlig; 

(2) Det å ha ildens lyse farge; (3) Lidenskapelig, 
det å ha et heftig, hett temperament.  
 
FIG: Fiken (Ficus), slekt i morbærfamilien (Mora-
ceae) som omfatter trær, busker, klatreplanter og 
noen ganger forvedede epifytter. Fikenslekten 
omfatter ca. 750 arter og forekommer i alle varme 
strøk. Ekte fiken (Ficus carica) har sin naturlige 
utbredelse i det østlige middelhavsområdet og 
Vest-Asia til Iran, men er vanlig forvillet i Sør-
Europa. Ekte fiken er kanskje den eldste av alle 
kulturplanter, funn nær Jeriko tyder på at fiken 
ble dyrket for 11 400 år siden.  
 
FIG. (f., Figs., Figura): Forkortelse for: Figur, 
illustrasjon. 
 
FIGURE-TYPE: Innen taksonomi, figur-type, den 
opprinnelige, originale figur eller illustrasjon av et 
individ (første tegning og beskrivelse).  
 
FIGHT: (1) Kamp, strid, slagsmål, fysisk konflikt 
mellom to eller flere individer (battle, combat); 
konfrontasjon mellom motarbeidende grupper der 
hver gruppe forsøker å skade eller få makt over 
den andre (ved hjelp av kroppsstyrke eller 
våpen); (2) Konflikt, krangel, kjekling; muntlig 
uenighet (argument); (3) Anstrengelsen, strevet 
eller besværet å oppnå et eller annet mål, 
spesielt å rette opp noe urettfedig, urimelig; (4) 
Stridslyst, disponert for kamp (pugnacity); (5) 
Boksekamp, kickboksing. 
 
FIL. (F., Filius): Forkortelse for: Sønn. 
 
FIL- (Fili-, Filo-, Filum): Prefisk som betyr tråd. 
 
FILAMENT: (1) Filament, lang, tynn og slank 
struktur; (2) En del av en gjelle eller fuglefjær; (3) 
Lang kjede av proteiner som forekommer i 
mange typer av celler, og som finnes i hår, 
muskler og flageller. Filamenter er den 
universelle komponenten i den cytoplasmiske 
matriks og er 4 – 15 nm i diameter og av variabel 
lengde. Mengden filamenter til stede, varierer 
mye fra celle til celle. 
 
FILAMENTOUS: Som er trådaktig, trevlet; det å 
bære tråd-lignende strukturer (filamenter). Se: 
Filament og Filiform. 
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FILARIA: Filaria, mikrofilarier, mobile tidlige 
stadier av rundmarker som forekommer i det 
subkutane vevet, blodet og lymfesystemet hos 
mange dyr, inkludert mennesket. 
 
FILARI(ID)OSIS (Filarial worm infection): Filari-
ose, rundmark infeksjoner (orden Filariata) som 
inngår i zoonoser. Rundt 600 arter filarier kan 
infisere vertebrater, men bare et halvt dusin er 
viktige for mennesket. Både hann og hunn av 
disse parasittene, er tynne, tråd-lignende marker. 
De lever i bindevevet hos vertebrater hvor de 
produserer det første stadiet i livssyklusen, 
såkalte mikrofilarier som senere kan bli opptatt av 
blodsugende insekter. Til mennesket overføres 
rundmarklarvene med stikkende mygg-, knott- og 
sviknottarter. Filariose infeksjoner omfatter 
artene: (a) Loa loa (i mennesker og aper i regn-
skogene i Vest- og Sentral-Afrika, vektorer er 
Chrysops silacia og C. dimidiata), (b) Acantho-
cheilonema perstans (i mennesker i Kamerun, 
Nigeria, Uganda, Rhodesia og Zambia, vektorer 
er Culicoides milnei og C. austeni), (c) A. 
streptocerca (i mennesker i Kamerun og Vest-
Afrika, vektor er Culicoides grahami), (d) 
Wuchereria bancrofti (Bancroftian filariasis, i 
mennesker i tropene, vektorer er Culex, 
Anopheles og Aedes; rundmarken infiserer ikke 
dyr), (e) Brugei malayi (i både mennesker og dyr, 
ellers som foregående), (f) Onchocerca volvulus 
(i mennesker i Vest-, Sentral- og Øst-Afrika, 
Yemen, Mellom-Amerika og nordlige deler av 
Sør-Amerika, vektorer er Simulium-arter), (g) 
Dirofilaria immitis (infiserer mennesker tilfeldig i 
USA, Sør-Amerika, Australia, India og Fjerne 
Østen, Afrika og varmere land i Europa, normale 
verter er hund, rev og ulv (Canidae)), (h) D. 
conjunctiva (i mennesker i Europa og Amerika; 
antagelig synonym med D. repens fra hund), (i) 
Manzonella occardi (i mennesker i Nord-, 
Mellom- og Sør-Amerika), (j) Dipetalonema 
perstans (Filariosis perstans, i mennesker i 
tropisk Afrika og Sør-Amerika, også i andre 
primater, vektorer er Culicoides-arter), og (k) D. 
streptocerca (i mennesker i regnskogene i 
Afrika). 
 
FILARIFORM LARVA: Filariform larve, det tredje 
larvestadium hos rundmarker karakterisert ved et 
spiserør (oesophagus) uten en bakre opp-
svulming, og som er det infektive stadium for 
sluttverten. Se: Rhabditiform larva. 

FILATE: Slank, tråd-lignende og uten vedheng. 
 
FILIAL: (1) Sønnlig, datterlig; relatert til en sønn 
eller datter; (2) Barnlig, fra barnas side; (3) Av-
kommet fra en krysning. 
 
FILIAL GENERATION: Filial generasjon, avkom-
met som etterfølger foreldergenerasjonen i en 
kontrollert serie av krysninger (ved avlsforsøk). 
Den første generasjon etter krysningen mellom 
foreldre, er den første filiale generasjon (F1), den 
andre F2, etc. Se: F1. 
 
FILIAL IMPRINTING: Innen adferdsbiologi, en 
meget rask innlæring som observeres særlig hos 
nyklekte, tidlig utviklede fuglearter. I løpet av en 
ekstrem kort og sensitiv periode, lærer ungene å 
følge det første objekt de ser rører seg, vanligvis 
en forelder. 
 
FILIAL REGRESSION (Galton's law of filial 
regression): Tendensen til at et avkom av vel-
lykkede genotyper, kan vende tilbake til gjennom-
snittet for arten. 
 
FILIATION: Relasjonene mellom avkom. Se: 
Lineage. 
 
FILICIDE: Barnemord, det å drepe sønn eller 
datter; barnemorder(ske), personen som utfører 
mordet.  
 
FILIFEROUS: Som er trådbærende. 
 
FILIFORM (Filamentous): Tråd-formet, piske-
formet; lang og tynn. 
 
FILIPODIUM (Fibrous projection, Finger-like 
projection, Microspike): Filipodium, en form for 
pseudopodium, tynne membranbegrensede cyto-
plasmiske celleutposninger (diameter 0,2 µm, 
lengde 2 - 30 µm) som ender i en spiss og som 
forekommer på celleoverflaten i embryonale 
celler. Kjernen i filopodiene består av aktin-
filamenter. Filipodiene kan beveges inn og ut fra 
celleoverflaten og spiller antagelig en sensorisk 
rolle. Filopodier kalles også de tråd-lignende 
pseudopodiene hos encellede radiolarer. Se: 
Pseudopodium. 
 
FILLY: Ungmerr, hoppeføll, fole. 
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FILM WATER: Vannfilm, vannlaget rundt jord-
partiklene som kan være fra ett til rundt 100 
molekyl-lag tykt; kapillært vann i porer i jorden 
som holder tilbake vann mot gravitasjonen, men 
ikke så kraftig at planterøtter ikke kan nyttiggjøre 
seg vannet. Vannfilmen som ligger i porene og 
rundt jordpartiklene, er hovedkilden til den jord-
fuktigheten som utnyttes av plantene.  
 
FILOSE: Det å ende i en tråd-lignende prosess. 
 
FILOSE PSEUDOPODIUM: Pseudopodier som 
er tynne, tråd-lignende, men uten indre struk-
turelle skjelett elementer. Se: Pseudopodium. 
 
FILTER: (1) Filtrere, sile, sive; trenge gjennom; 
(2) Filter, program som blokkerer e-poster eller 
tilgang til web-sider basert på spesifikt oppsatte 
kriterier; (3) Selvsensur, evnen til å holde tilbake 
for å unngå forlegenheter pinligheter, eller skam; 
(4) Filter, filterapparat; elektriske, elektroniske, 
akustiske eller optiske innretninger for å stoppe 
signaler, stråling eller vibrasjoner av visse 
frekvenser, men tillate andre å passere, f.eks. et 
farget, transparent filter som selekterer de 
bølgelengder av lys man ønsker skal treffe et 
fotosensitivt materiale; (5)  Filter, et medium av 
porøst, fibrig eller kornet materiale for utskilling 
av finfordelte, faste partikler fra en væske eller 
gass, dvs. som kun tillater visse mengder eller 
størrelser (eller masse, energi, informasjoner) å 
passere gjennom systemet, mens resten tilbake-
holdes. Filtratet (filtrate, filter effluent) er den 
klare væsken eller gassen som har passert 
gjennom et filter under filtreringen (filtration) der 
partikler fra væsken eller gassen fjernes av 
filteret. Det enkleste systemet er en trakt med et 
filtrerpapir i bunnen for filtrering av væske. 
Filterduk (filtering cloth) er en vevd duk for bruk i 
et vakuumfilter eller trykkfilter. Filterhastigheten 
av vann (filtreringshastigheten) utgjør vanligvis 
den teoretiske vannhastigheten gjennom et filter, 
beregnet som vannmengde per brutto filter-
overflate. Filterkapasiteten (filter capacity) er den 
nominelle kapasitet for overflate- eller volum-
belastning av et filter. Filtermaterialet (filter 
medium) er materialet (f.eks. sand, kiselgur, 
aktivkull, sten, plastmedium eller duk) som 
benyttes i de ulike typer av filter for rensning av 
vann, f.eks. avløpsvann. Filtermotstanden (filter 
head loss) er det trykktapet som oppstår ved 
vannets bevegelse gjennom filteret.  

FILTER FEEDER: Filterføder, dyr som filtrerer 
ved hjelp av forskjellige mekanismer, suspen-
derte organiske fødepartikler fra vannet. Inntak 
av mat via filtrering, er vanlig hos mange 
vannlevende organismer, spesielt virvelløse dyr 
og plankton, der små matpartikler fanges inn 
gjennom filtrereing, siling av det omgivende vann 
for deretter og bli ført videre til munnen ved hjelp 
av diverse strukturer. De største filterfødere er 
bardehvalene.  
 
FILTER ROUTE: Filterrute, migrasjonsrute hos 
dyr der kun enkelte individer kan vandre eller 
spre seg, dvs. ruten medfører et tap, eliminasjon 
av deler av individene gjennom «filtrering». 
Ørken og fjellområder representerer slike filter-
ruter. 
 
FILTRATE: Filtrat, den klare væsken som et 
resultat av filtrering, en metode for å adskille 
faste partikler fra en væske ved hjelp av et filter 
eller sil. Ultrafiltrering er filtrering under trykk. Se: 
Filter. 
 
FILUS: Se: fil. 
 
FIMBRIATE: Frynset kant, vanligvis besatt med 
tynne tentakler eller hår (fimbriae). 
 
FIMBRIUM: Se: Pilus. 
 
FIMBRICOLOUS (Fimicolous): Som vokser eller 
lever på eller i søppeldynger. 
 
FIMICOLOUS. Se: Fimbricolous.  
 
FIMETARIOUS: Som vokser på eller i søppel-
dynger. 
 
FIN: Finne, hudfold hos fisk eller akvatiske dyr, 
enten med en eller annen stiv indre oppstøtting 
(skjelett, fin spines) eller en fleksibel bløt indre 
struktur (soft rays/fin rays). Finner benytttes til 
bevegelse, balanse og styring. Hos fisk omfatter 
finnene: To par brystfinner (pectoral fins / ventral 
fins) og bukfinner (pelvic fins / abdominal fins), 
dessuten én ryggfinne (dorsal fin), halefinne (tail 
fin) og gattfinne (anal fin). 
 
FINAL HOST: Se: Definitive host. 
 
FINALLY: Til slutt, til sist, endelig, definitivt. 
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FINBACK (Finner, Fin whale): Finnhval (Bal-
aenoptera physalus), bardehval i finnhvalfamilien 
(Balaenopteridae). Finnhvalen er den nest 
største (i lengde) av alle hvalene, bare slått av 
blåhvalen (Balaenoptera musculus). Finnhval er 
utbredt i alle verdenshav. 
 
FINCH: Finke(fugl), fink i finkefamilien (Fringil-
lidae), omfatter ca. 200 arter i verden, i Norge 17 
arter: I slekten Carduelis: Bergirisk, Brunsisik, 
Grønnfink, Grønnsisik, Gråsisik, Polarsisik, Stil-
lits og Tornirisk, i slekten Carpodacus: Rosenfink, 
i slekten Coccothraustes: Kjernebiter, i slekten 
Fringilla: Bjørkefink og Bokfink, i slekten Loxia: 
Båndkorsnebb, Furukorsnebb og Grankorsnebb, i 
slekten Pinicola: Konglebit, og i slekten Pyrrhula: 
Dompap. 
 
FINE CLAY: Finleire, leire med partikkelstørrelse 
< 0,2 µm.  
 
FINE MATERIAL: Finmateriale, materiale av silt 
og leirfraksjoner som er < 0,063 mm. 
 
FINE SAND: Finsand, sand der sandkornene er 
mellom 0,125 - 0,25 mm i diameter. 
 
FINE STRUCTURE: Se: Ultrastructure. 
 
FINGER: Finger, eller enhver struktur som ligner 
en finger eller benyttes som en finger. 
 
FINGER-LIKE PROJECTION: Se: Filipodium. 
 
FINGERLING: Se: Parr. 
 
FINGERPRINT: (1) Fingeravtrykk, fingerprint; 
hudfoldmønsteret på enden av fingrene (finger-
putene); (3) Se: Fingerprinting. 
 
FINGERPRINTING (Genetic fingerprinting): 
Innen genetikk, fingerprinting, identifisering av de 
spesifikke allelene som beskriver et individ; 
teknikk for å bestemme mønsteret i de deler av 
det genetiske materialet som er unikt for det 
enkelte individ. Makromolekyler som f.eks. DNA 
eller RNA (eller proteiner) blir fragmentert ved 
hjelp av spesifikke enzymer eller annen kjemisk 
kløving (hydrolyse), etterfulgt av en separasjon 
(kromatografisk eller elektroforetisk) av frag-
mentene. Mønsteret (en fingerprint) som oppstår 
er karakteristisk og kan benyttes til identifikasjon 

av individet eller individets avstamning. Prøven 
kan f.eks. være en hudprøve, hår eller sæd. 
Identiske tvillinger kan ikke skilles fra hverandre 
med denne teknikken. Se: DNA fingerprinting. 
 
FINITE: (1) Endelig, avsluttet; en slutt; (2) Be-
grenset, avgrenset, som har grenser, grense-
verdier; (3) Midlertidig, som eksisterer eller varer 
kun en begrenset tid; (4) Innen matematikk, som 
har en positiv eller negativ verdi (ikke 0), med et 
begrenset antall ledd eller det verken å være 
uendelig stor (Se: Infinite) eller uendelig liten (Se: 
Infinitesimal). 
 
FINNER: Se: Finback.    
 
FIN ROT (Tail rot): Finneråte, haleråte på 
laksefisk forårsaket av bakterier, bl.a. bakterier i 
slektene Flexibacterium, Vibrio og Aeromonas. 
 
FIORD (Fjord): Fjord, lang, trang innbuktning av 
havet inn i landet, omgitt av mer eller mindre 
bratte og høye fjellskråninger som også kan løpe 
ned til relative store dyp under vannoverflaten. 
Fjordene ble dannet av isbreenes påvirkninger og 
utdypninger av dalene i perioden da havnivået 
steg etter isavsmeltingen i slutten av Pleistocen. 
Fjordenes bunnprofil er dypt helt ut til fjord-
munningen, der bunnen ofte reiser seg som et 
berg eller moreneterskel. På grunn av ut-
dypningen av hovedarmen har mange sideelver 
endt som fosser ut i fjorden, som bratte vannfall. 
Se: Fjord valley lake. 
 
FIRE: (1) Beskytning, ild; avfyring av et prosjektil, 
spesielt kuler fra våpen; (2) Brensel, drivstoff som 
brenner; (3) Glo, bål, fyr, en destruktiv forbren-
ning av noe; (4) Lidenskapelig, glødende 
entusiasme, intensitet; (5) Komme i brann, flam-
me opp (Se: Flame); (6) Intens, gjentatt kritikk 
eller angrep; (7) Feber, en brennende kropps-
følelse eller inflammasjon; (8) Pine, lidelse, tortur; 
(9) Lysstyrke, briljans (i smykker); (10) Én av de 
fire elementer i antikk eller middelaldersk filosofi, 
alkymi eller astrologi (der de andre elementer er 
jord, luft og vann); (4) Ild, brann, hurtig og 
vedvarende kjemisk forandring som frigjør lys, 
røk og varme, spesielt en eksoterm oksidasjon av 
brennbart materiale (substanser som kombineres 
kjemisk med atmosfærisk oksygen).  Brann utgjør 
en hovedøkologisk faktor med stor virkning på 
utbredelsen av dyr og planter, og da særlig 
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skogsvegetasjon. Store skogsområder som 
ødelegges av ild, kan dramatisk forandre 
terrestriske økosystemer. Det forekommer 
forskjellige former for brann: Noen begynner 
naturlig pga. lynnedslag, andre kunstig pga. 
menneskets aktiviteter; noen (skogbranner) kan 
igjen være kronebranner (crown fires) andre 
overflatebranner (surface fires). Brann kan bidra 
til mineralisering av jorden (Se: Soil) og slik kan 
hjelpe bakteriene i nedbryting av det organiske 
materialet. I begrenset målestokk kan branner 
sies å være positive, da de som nevnt øker 
nedbrytningen av det organiske materialet til 
mineraler og humus og på denne måten gjør 
næringsstoffer raskere tilgjengelig for ny plante-
vekst. Enkelte planter er også avhengige av 
brann for formering og vekst (Se: Fire climax). De 
nitrogenfikserende belgplantene trives godt i 
brannområder; det opptrer også mer brannresi-
stente varianter av trær som dominerer i 
brannklimaks samfunn. Se: Climax community. 
 
FIRE CLIMAX (Pyroclimax): Brannklimaks, et 
mer eller mindre stabilt plantesamfunn der regel-
messige branner er en viktig faktor for sam-
funnets sammensetning, utvikling og oppretthold-
else. 
 
FIRE RESISTIVE: Brannsikkert, brannmotstands-
dyktig, de egenskapene eller den utformingen 
som gjør at et materiale eller struktur ikke 
ødelegges av ild. 
 
FIRM: (1) Fast, stabil, uforanderlig; det å ha en 
solid overflate eller struktur; (2) Stø, traust, 
bestemt; sterkt følt; (3) Bli fast, feste, det å gjøre 
noe mer motstandsdyktig og usviktelig; (4) På en 
resolutt og bestemt måte.  
 
FIRN: Firn, snøen på en bre som har overlevd 
smeltesesongen, og som utgjør snø i granulær 
form, dvs. grovere partikler enn vanlige 
snøkrystaller og normalt med langt større tetthet. 
Firn linjen (firn line) er linjen eller sonen som 
skiller mellom eksponert breis og den gjenvær-
ende snøen ved de øvre deler av en isbre ved 
slutten av smeltesesongen, og som ikke ennå har 
blitt sammenpresset til is. Se: Glacier. 
 
FIRNIFICATION: Prosessen som gjør nyfalt snø 
mer granulært, grovkornet og sammenpresset. 
Se: Firn. 

FIRST DIVISION: Innen genetikk, den første av 
to meiotiske delinger, også kalt reduksjons-
delingen. Se: Meiosis og Genetic segregation. 
 
FIRST DIVISION SEGREGATION: Innen gene-
tikk, adskillelsen av de heterozygote allel parene 
under den første meiotiske deling. Se: Meiosis, 
Genetic segregation og Second division segre-
gation. 
 
FIRST FILIAL GENERATION: Se: F1 generation. 
 
FIRST LAW OF THERMODYNAMICS: Se: 
Thermodynamics. 
 
FIRSTLING: (1) Det førstefødte avkom; sesong-
ens avkom fra husdyrene; (2) Sesongens første 
jordbruksprodukt. 
 
FIRTH: Fjord, elvemunning; vann eller et strede 
ved kysten. Se: Frith. 
 
FISH: (1) Innen genetikk, FISH (Fluorescens In 
Situ Hybridisation), visualisering og kartlegging 
av det genetiske materialet i en celle, inkludert de 
spesifikke genene og deres posisjoner; (2) Fisk 
(Pisces), ethvert kaldblodig akvatisk virveldyr 
uten lemmer som har en rekke gjeller på hver 
side av svelget for å oppta oksygen fra vannet, 
tokamret hjerte, ingen indre nesehuler, i det 
minste én halefinne (Se: Fin) og typisk sett med 
skjell og parede brystfinner (pectoral fins) og 
bukfinner (pelvic fins). Fisk omfatter tre 
hovedgrupper som ikke er nært beslektet: (a) 
Kjeveløse fisk (niøyer og slimåler; Agnatha, 
jawless fish), (b) bruskfisk (haier og skater 
(rokker); Chondrichthyes, cartilaginous fish), og 
(c) benfisk (Osteichthyes, bony fish). Enkelte 
klassifiserer kun benfisk til fiskene, eller benfisk 
sammen med bruskfisk. Benfiskene omfatter ca. 
20 000 nålevende arter som overveiende legger 
egg, noen i enorme antall (opptil 30 millioner). 
 
FISH LOUSE (pl. Lice): Fiskelus, de parasittiske 
krepsdyrene i slektene Argulus (innen Branchi-
ura), Lepeophtheirus og Caligus (sistnevnte 
innen Copepoda) som er sterkt modifiserte ekto-
parasitter på både marine fisk og ferskvannsfisk, 
og hval. Alle artene lever på vertenes hud. 
 
FISH OIL: Fiskeolje, olje fra fet fisk slik som 
makrell og laks, torsk (lever) og tunfisk, og som 
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inneholder omega-3 fettsyrer som hjelper til bl.a. 
med å forhindre at blodplatene levrer seg, noe 
som f.eks. kan forhindre hjerteatakk.  
 
FISH DISEASES: Fiskesykdommer; marine fisk 
og ferskvannsfisk er mottagelig for en rekke 
infeksiøse sykdommer hvis patogenitet synes å 
forsterkes under oppdrettsforhold. Ved siden av 
utallige arter av makroparasitter, omfatter 
sykdommene også BAKTERIER, f.eks.: Bacterial 
fin rot, bacterial gill disease, cold water disease, 
columnaris disease, entric redmouth, enteric 
septicaemia, furunculosis, kidney disease, red 
mouth, red pest, tuberculosis, ulcer disease, 
vibriosis, og cold water vibriosis, SOPP, f.eks. gill 
rot, ichthyophonosis og saprolegniosis), PROTO-
ZOA f.eks. Costiosis, ichthyophthiriosis, proli-
ferative kidney disease, velvet disease, og 
whirling disease, og VIRUS f.eks. Carp pox, 
Egtved disease, infectious haematopoietic 
necrosis, infectious pancreatic necrosis, lympho-
cystis, og spinning disease. Fisk kan også bli 
drept av oppblomstringer av alger eller 
blågrønnbakterier på grunn av gifter eller 
oksygenmangel. 
 
FISH TUBERCULOSIS (Piscine tuberculosis, 
Fish mycobacteriosis): Fisketuberkulose, tub-
erkulose forårsaket av forskjellige arter av 
bakterier innen slekten Mycobacterium. 
 
FISSATE: Kløft, splitt; det å ha revner, spalter 
eller sprekker. 
 
FISSION: (1) Fisjon, deling, kløving, spalting; (2) 
Innen biologi: (a) Todeling (Se: Binary fission), 
vegetativ (amiktisk) oppdeling av en organisme 
(eller celle) under dannelse av to tilnærmet like 
organismer (eller celler) (Se: Architomy, Fusion 
og Paratomy); en formeringsmetode blant 
spesielt éncellede organismer, prokaryoter og 
éncellede sopp (Se: Budding). Ved aseksuell 
reproduksjon hos éncellede organismer etter at 
kjernen har delt seg, dannes det en vegg (septer) 
som deler cellen opp i to individuelle datterceller 
lik opphavet. Fenomenet er vanlig hos diatomeer, 
protozoer og bakterier (Se: Nuclear fission), (b) 
tredeling (Se: Ternary fission), aseksuell repro-
duksjonprosess der tre celler dannes fra én celle, 
(c) multippel deling (Se: Multiple fission), deling i 
mange organismer eller multiple like datterceller 
(Se: Fragmentation). Delingen skjer ved at det 

først skjer multiple delinger av kjernen i cellen, 
deretter oppdeles cytoplasmaet i så mange deler 
som det er kjerner. Slike multiple delinger kan ta 
form av schizogoni (Se: Schizogony) som 
produserer et stort antall aktive individer, eller 
sporogoni (Se: Sporogony) som resulterer i 
dannelse av tallrike ubevegelige sporer, (d) 
plasmotomi (Se: Plasmotomy), en mangekjernet 
celle som gir opphav til to mange-kjernete celler, 
(e) knoppskytning (Se: Budding), mindre celler 
som avstøtes fra en større forelder celle, (f) 
transvers deling (Se: Transverse fission), en 
deling som skjer i rette vinkler i forhold til 
kroppens hovedakse, (g) longitudinell deling (Se: 
Longitudinal fission), en delingen som skjer langs 
kroppens hovedakse, (h) lik deling (Se: Equal 
fission), en deling som produserer to eller flere 
deler av samme størrelse, og (i) ulik deling (Se: 
Unequal fission), en deling som produserer to 
eller flere deler av ulik størrelse; (3) Innen fysikk, 
den spontane eller induserte oppsplitting av 
tunge atomkjerner i to eller flere fragmenter av 
tilnærmet lik størrelse som et resultat av 
påvirkningen av nøytroner på kjernen. Vanligvis 
under en fisjon, utsendes nøytroner og gamma-
stråling under frigiving av store mengder energi. 
Plutonium, uran og thorium er hovedgrunn-
stoffene ved fisjoner (Se: Nuclear fission).  Se: 
Nuclear energy.   
 
FISSIPAROUS: Som reproduserer gjennom 
deling av kroppen i to eller flere like deler. Se: 
Fission. 
 
FISTULA: Rør, fistel. Fistular, rørformig. 
 
FITCH (Foumart, Polecat): (1) Ilder (Mustela 
putorius; tamilder, Mustela p. furo), et lite rov-
pattedyr i mårfamilien (Mustelidae). Artens 
nærmeste slektninger er røyskatt (Mustela 
erminea) og snømus (Mustela nivalis). Ilder 
forekommer i store deler av Europa, nordgrensen 
er i Sørøst-Norge. I dag kjenner de fleste ilderen 
som et kjæledyr; (2) Ilderskinn, ilderhår. 
    
FITNESS (Adaptive value, Selective value, W): 
(1) Skikkethet, dugelighet; generelt, evnen til å 
utføre normale aktiviter samtidig med å ha energi 
og styrke nok til og overkomme plutselige og 
uventede utfordringer; (2) Fysisk trening relatert 
til kroppsbygging; (3) Innen biologi, fitness, 
seleksjonsverdi, evolusjonær suksess, et individs 

https://no.wikipedia.org/wiki/Rovpattedyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Rovpattedyr
https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5rfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8yskatt
https://no.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%B8mus
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evne til å pare seg og få formert sine gener; et 
mål på reproduksjonssuksessen et individ eller 
genotype har i en gitt populasjon til en gitt tid i 
forhold til andre individer eller genotyper i 
populasjonen. Fitness blir da et mål på grad av 
spredning av en genetisk karakter (allel) eller 
genotype i de kommende generasjonene i en 
populasjon, og derfor et kvantitativt mål på den 
tilpasnings- og konkurransedyktighet et gitt allel, 
genotype eller fenotype har relativt sett i forhold 
til andre i det samme miljø. Fitness viser derfor til 
hvor godt en organisme er tilpasset omgivelsene. 
Fitness er derfor en funksjon av miljøet, og kan 
kvantifiseres i populasjonen som gjennom-
snittsantall avkom som overlever av allelet, 
genotypen eller fenotypen, eller (mer)antall 
avkom produsert i relasjon til det antall som er 
nødvendig for å opprettholde en stabil 
populasjon. Den normale karakteren gis fitness 1, 
mens varianter (andre alleler) gis en relativ 
fitness-verdi i forhold til denne normale 
karakteren. Individer med fitness større enn 1, vil 
spre seg hurtig i en populasjon og etterhvert 
erstatte det normale allelet, mens de med fitness 
mindre enn 1, vil før eller senere dø ut. Den 
individuelle fitness kan sies å være proporsjonal 
med sannsynligheten for at et individ overlever 
fra befruktning til kjønnsmoden alder og kan 
produsere kopier av sin egen genotype. 
Gjennomsnittlig fitness (average fitness) i en 
populasjon er den gjennomsnittlige seleksjons-
verdien de forskjellige genotypene har i relasjon 
til deres frekvens ved befruktningen. Inklusiv 
fitness (inclusive fitness) er summen av et 
individs fitness kvantifisert som reproduksjons-
suksessen til individet og dets avkom, hvor 
slektningenes suksess vurderes i forhold til 
genetisk avstand. Inklusiv fitness tar hensyn til 
den grad individet øker de relaterte genene i gen 
poolen ut over det som forekommer gjennom 
individets egen reproduksjon (kin selection). 
Overdominans i fitness (over-dominance of 
fitness) er relatert til en situasjon der fitness til en 
heterozygot overgår den til begge homo-
zygotene, noe som har betydning for opprett-
holdelse av genetisk varibilitet i populasjonene. 
Se: Darwinian fitness, Genetic distance og 
Population genetics. 
 
FITNESS PROFILE: Fitness profil, kartleggingen 
av en karakter med tanke på fitness, uttrykt som 
en grafisk figur (plot) der fitness er Y-aksen og 

verdiene til den karakteren som skal måles, 
plottes langs X-aksen. Se: Fitness. 
 
FIX: Fiksere, reparere, utbedre; drepe og pre-
servere, det å bevare organismer (specimens) for 
observasjon, forskning, arkivering og oppbe-
varing, magasinering. Se: Fixation og Fixative. 
 
FIXATION: (1) Fiksering, preparering; (2)  Fast-
gjøring, fastsetting, binding; (3) Fasthet; bestem-
melse; (4) Innen genetikk, fiksert allel (Se: Fixed 
allele), det at et allel har fått en frekvens på 1 
(100 %) i en populasjon, og derfor blitt mono-
morfisk (ingen andre alleler forekommer i det 
locus i populasjonen); (5) Innen nomenklatur 
(type-fixation, typification), type-fiksering, generell 
term som refererer til utvelgelsen av den 
navnbærende typen enten gjennom designasjon 
(Se: Designation) eller annen form for angivelse, 
anvisning eller tegn (Se: Indication og Deter-
mination of type); (6) Innen mikroskopering, 
kjemisk behandling av vev for å hindre autolyse, 
nedbryting av proteiner til aminosyrer eller andre 
former for vevsforandringer. Fiksering medfører 
en herdning og bevaring av vevet, cellene eller 
organismene slik at formen, strukturen og 
organiseringen bevares i en så naturlig (dvs. 
levendelik) tilstand som mulig for videre mikro-
skopiske undersøkelser. En rekke forskjellige 
kjemikalier kan benyttes til fiksering, slik som 
alkohol, formalin, glutaraldehyd, Bouins væske 
og osmium tetroksid (OsO4); (7) Innen biokjemi, 
nitrogenfiksering, bindingen av nitrogen i 
organiske forbindelser eller i forbindelser som 
kan nyttes i biologiske prosesser (Se: Nitrogen 
cycle). 
 
FIXATION INDEX: Innen genetikk, mål på korre-
lasjonen mellom to gener som et resultat av 
innavl og seleksjon. Se: Inbreeding og Selection. 
 
FIXATIVE: Fiksativ, fiksérmiddel, kjemisk sub-
stans brukt til fiksering og preservering av organ-
ismer for observasjon, arkivering og oppbevaring, 
magasinering.  Se: Fix of Fixation. 
 
FIXED ACTION PATTERN: Innen etologi, fiksert 
adferdsmønster, et nedarvet relativt komplekst og 
stereotypisk adferdsmønster hos alle individene i 
en taksonomisk gruppe, og som kan aktiveres 
gjennom en gitt stimulus. Adferdsmønsteret kan 
være arts- eller gruppekarakteristisk, og in-
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stinktivt, og slik representere diagnostiske karak-
terer for gruppen like godt som morfologiske 
karakterer. Et eksempel er sang og kalle-
signalene hos fugl som læres på et meget tidlig 
stadium i individets utvikling. 
 
FIXED ALLELE: Fiksert allel, allel som er 
homozygot i alle individene i en populasjon, dvs. 
at ingen andre alleler eksisterer i populasjonen 
for dette locus (genet). Se: Fixation. 
 
FIXED CARBON: Fiksert karbon, et mål på 
primærproduksjonen i et økosystem basert på 
mengden karbon som fikseres gjennom foto-
syntesen per enhetsareal. 
 
FIXED VIRUS: Fiksert virus, strain av rabies virus 
som er svekket gjennom en rekke suksessive 
infeksjoner (av f.eks. kaniner). 
 
FIXITY OF SPECIES: Artens konstans, et 
kreasjonistkonsept om at organismer ikke 
forandres over tid, men er oppstått uavhengig av 
hverandre uten forandringer siden den 
guddommelige skapelsen. Konseptet er ikke 
vitenskapelig, og selvsagt galt. Bevisene for at en 
evolusjon har forekommet og forekommer, er 
vitenskapelig uomtvistelig.   
 
FJORD: Se: Fiord. 
 
FLABBY: (1) Løs, slapp, kraftløs, blekfet; 
overvektig, tykkmaget (flabby belly); (2) Mangler 
styrke, vitalitet og effektivitet.  
 
FLABELLIFORM (Flabellate): Vifte-formet. Flab-
ellum, enhver blad-lignende eller vifte-formet del. 
 
FLACCID: (1) Løs, svak, slapp, slapp i kroppen; 
(2) Det å mangle spenning (tension), f.eks. celler 
i et isotonisk miljø. 
 
FLAGELLATE: (1) Det å ha flagell; (2) Flagellat, 
organisme (protozo) som beveger seg ved hjelp 
av én eller flere flageller (fine trådformede 
forlengelser av cytoplasmaet). Se: Flagellum. 
 
FLAGELLATE DIARRHEA: Diaré pga. flagel-
laten Giardia lamblia, som kan gi en meget sterk 
diaré. Smitten skjer gjennom mat kontaminert 
med avføring med flagellatens infektive cyster.   
 

FLAGELLIFORM (Whip-like): Piske-lignende; 
tynn, forlenget og tilspisset. 
 
FLAGELLIN: Flagellin, kuleformede proteinmole-
kyler som arrangerer seg selv i en en form av hul 
sylinder som danner filamentet, hovedkompo-
nenten, i bakterienes flageller. Massen er rundt 
30 000 – 40 000 dalton (Se: Atomic mass unit). 
 
FLAGELLUM (pl. Flagella): (1) Enhver filiform, 
tråd-lignende, struktur hos dyr; (2) Flagell, tråd- 
eller hår-lignende bevegelig struktur, utvekst, fra 
overflaten av celler og som tjener til mikro-
organismenes bevegelse. Flageller er noen få 
µm i lengde (12 – 30 nm i diameter), sylindriske, 
piske-lignende, ekstracellulære og forekommer 
hos både prokaryoter (bakterier), protoktister og 
eukaryotiske celler (f.eks. hos spermatozoer). 
Hos eukaryoter kalles en flagell for undulipodium 
(som benyttes for både flagellene og ciliene hos 
eukaryotene; flageller er lengre enn cilier, kan 
opptre alene eller i par til forskjell fra cilier, og har 
en mer komplisert piske-lignende bevegelse, 
men med samme indre struktur) som er en lang, 
slank struktur omgitt av en plasmamembran og 
som kan benyttes ved siden av for bevegelse, 
også til fødeopptak gjennom vannstrømmen den 
skaper. Flageller hos eukaryoter og bakterier er 
forskjellige i struktur og funksjon. Flagellene hos 
bakterier er en solid struktur som består primært 
av flagellin; hos bakteriene roterer flagellene der 
rotasjonsbevegelsen oppstår i cellefestet gjen-
nom rotasjon av selve flagell-filamentet (i 
motsetning til eukaryotiske flageller som vifter, 
undulerer). Det skyldes at bakterieflagellen som 
består av tallrike enheter av proteinet flagellin, er 
festet til celleveggen og cellemembranen på en 
måte som muliggjør rotasjon. Den eukaryotiske 
flagellen har en mer kompleks struktur og består 
av mange proteintråder bundet av en membran i 
en karakteristisk 9+2 arrangering av fibrillene 
(underenheter som hver består av en homogen 
proteinpolymer), dvs. et sentralt par (enkelt)-
fibriller eller tuber, omgitt av 9 parallelle (dobbelt)-
tuber. De to sentrale mikrotubulene er sam-
mensatt av tubulin, dynein og andre proteiner, og 
ikke flagellin. Se: Basal body, Cilium og 
Undulipodium. 
 
FLAME: (1) Utbrudd, anfall; (2) Flamme, ildlue, 
varm lysende blanding av gasser som gjennom-
løper en eksoterm reaksjon, en forbrenning (Se: 
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Fire). Den kjemiske reaksjonen i en flamme er 
hovedsakelig kjedereaksjoner i frie radikaler der 
lyset kommer fra eksiterte molekyler eller ioner, 
eller fra hvitglødende små faste partikler som 
karbon. Den kjemiske kinetikk i flammen, er 
imidlertid meget kompleks og involverer normalt 
et stort antall kjemiske reaksjoner og mellom-
liggende forbrenningsprodukter, hvorav fleste-
parten er radikaler. For eksempel bruker et 
skjema for kjemisk kinetikk (GRI-Mech), tilsam-
men 53 produkter og 325 elementære reak-
sjoner for å beskrive forbrenning av naturgass 
Flammen fra stearinlys (diffusjonsflamme) drives 
gjennom fordampning av drivstoffet (stearinen) 
som gir en laminær strøm av varm gass som 
blander seg med omgivelsenes oksygen og 
forbrenner; (3) Avbrenne, det å sterilisere under 
en flamme f.eks. ved bakteriologiske under-
søkelser. 
 
FLAME-CELL: Flammecelle (protonefridium), 
cilierte celler som utgjør deler av det ekskre-
toriske- og osmoregulatoriske systemet hos 
flatmark, rotiferer og slimmark. Når ciliene slår 
ligner de flammer, derav navnet. En flammecelle 
er en spesialisert flaske-formet hul celle spesiali-
sert til ekskresjon og osmotiske funksjoner, og 
som bærer flageller eller grupper av cilier på 
enden på cellen og inn i utløpskanalen. Ciliene 
eller flagellene skaper gjennom sine bevegelser, 
en vannstrøm i hulrommet (kanalen) som ender i 
en ekskresjonspore på overflaten av dyret. Har 
flammecellen kun én cilium, kalles den soleno-
cytt. Se: Flagellum. 
 
FLANKING REGION (Flanking DNA): Innen 
genetikk, DNA-sekvensene som befinner seg på 
hver side av et gitt gen eller et gitt locus. 
 
FLARK: Flark, lokalt våtmarksområde med 
sparsom vegetasjon og med tørre områder 
innimellom; et vått, flatt søkk mellom tørre 
strengtuver (parti med tuver eller fastmatter som 
ligger på tvers av en myrhelling slik at de 
forhindrer avrenning) på jordvassmyrer (myrer 
som får tilført vann både fra nedbør og 
grunnvann). Vegetasjonen på flarkane er ofte 
dominert av starr- og myrullartar. 
 
FLASH COLOUR: Skremselsfarger, sterke farger 
som forekommer på skjulte steder på kroppen til 
enkelte dyrearter og som har en skremsels-

funksjon overfor predatorer vises de fram. 
Trekkes de tilbake, kamuflerer det dyret.  
 
FLASH FLOOD: Intens flom, kortvarig flom med 
høy maksimalvannføring, men ikke nødvendigvis 
større enn de tidligere observerte flomtoppene. 
Det typiske er den høye intensitet i forløpet. 
 
FLASH POINT: Antennelsestemperatur, temp-
eraturen da en brennbar væske har gitt fra seg 
tilstrekkelig damp til å brenne hvis den antennes. 
 
FLATWORM: Flatmark, mark som tilhører rekken 
flatmarker som omfatter både frittlevende og 
parasittiske arter. Se: Platyhelminthes. 
 
FLAVESCENT: Det å ha gul farge. 
 
FLAVID: Gylden gul, svovel gul 
 
FLAVIN ADENINE DINUCLEOTIDE: Se: FAD. 
 
FLAVIN MONONUCLEOTID (FMN, riboflavin-5̍-
phosphate): Biomolekyl produsert fra riboflavin 
(vitamin B2) ved hjelp av enzymet riboflavin 
kinase og som fungerer som en prostetisk gruppe 
i forbindelse med oksidoreduktasene inkludert 
NADH dehydrogenase, og som cofaktor til 
enkelte (blue-light) fotoreseptorer. Se: Prosthetic 
group. 
 
FLAVONES: Plantepigmenter som kan inkorpo-
reres i insektenes vev og bidra til deres farge. 
 
FLAVOPROTEIN: Flavoprotein, enhver klasse av 
sammensatte proteiner som inneholder flaviner 
og som er involvert i redox-reaksjonene i cellene; 
dehydrogenaser som inneholder et nukleinsyre-
derivat av riboflavin (flavin adenin dinukleotid, 
FAD, eller flavin mononukleotid, FMN); flavo-
proteinene spiller en nøkkelrolle i den cellulære 
respirasjon hos dyr og planter. 
 
F-LAYER: (1) F-laget, laget av ionosfæren som 
befinner seg (på dagtid) ca. 150 km over jordens 
overflate og som reflekterer høyfrekvente 
radiobølger (F-2 laget er sentrert i atmosfæren 
omkring 250 km over jorden); (2) Gjæringslaget, 
det øvre laget eller humuslaget i et jordprofil som 
omfatter de første stadiene under dekompo-
sisjonen av dødt plantemateriale. 
 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kjemisk_kinetikk&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Naturgass
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamin%C3%A6r_str%C3%B8mning&action=edit&redlink=1
https://nn.wikipedia.org/wiki/Strengtuve
https://nn.wikipedia.org/wiki/Jordvassmyr
https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Starr&action=edit&redlink=1
https://nn.wikipedia.org/wiki/Myrull
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FLEA: Lopper (Siphonaptera), vingeløse para-
sitter som suger blod av pattedyr og fugler. Antall 
loppearter i verden er ca. 2 500, der 55 arter 
forekommer i Norge. Menneskeloppen (Pulex 
irritans) er ikke funnet i Norge i nyere tid (siden 
1948). Lopper kan overføre bendelmarker og 
rundmarker til mennesket, dessuten overførte 
lopper den alvorlige pestepidemien, selve 
svartedauen, byllepesten (bakterien Yersinia 
pestis), fra gnagere til mennesket i Europa og 
Norge (1347-1350). Nyere forskning antyder at 
det ikke var pestloppen Xenopsylla cheopis, en 
meget vanlig loppe på gnagere i varmere strøk, 
som var sprederen av svartedauden i Norge, 
men selve menneskeloppen Pulex irritans (og 
kanskje også menneskelusen Pediculus 
humanus). Rotter var ikke så vanlige utover på 
landet i gamle dager, i motsetning til lopper og 
lus som nok var de viktigste vektorer for 
spredningen av pesten i Norge. Siste norske 
pestepidemi var i 1654 da 1/3 av Christianias 
befolkning døde. Se: Flea-borne thypus fever. 
 
FLEA-BORNE THYPUS FEVER (Murine 
typhus, Endemic typhus fever, Urban typhus): 
Loppesmittet tyfusfeber (musetyfus), rickettsia-
infeksjon (Rickettsia typhi) overført til mennesket 
gjennom pestloppen (Xenopsylla cheopis) som 
infiserer rotter, og som er spesielt utbredt i varme 
regioner. 
 
FLEDGED: (1) Flygeferdig, flygedyktig; (2) Besatt 
med fjær. 
 
FLEDGLING: (1) Nybegynner; (2) Flyveferdig 
unge, ung fugl som nettopp er flyvedyktig, har 
forlatt reiret (fledged) eller som lærer å fly. 
 
FLEECY: Ullen, ullaktig, ullrik, lodden.  
 
FLEHMEN: Urinluktning, den spesielle adferden 
enkelte pattedyr (f.eks. kattedyr) har under og 
etter saumfaring av andre individers lukt- 
markeringer. Se: Scent marking. 
 
FLESH: (1) Legeme, kropp; kjøtt, muskler, det 
bløte vevet på kroppen til et virveldyr som dekker 
benene og som hovedsakelig består av 
skjelettmuskler og fettstoffer; (2) Kjøtt fra et dyr 
betraktet som mat; (3) Hudoverflaten på en 
mennskekropp med tanke på farge, utseende og 
sanselighet; (4) Menneskekroppen, dens fysiske 

behov og lyster, og da spesielt i kontrast til sinn 
og sjel; (5) Fettvev; (6) Innen botanikk, fruktkjøtt, 
den bløte spiselige delen av en frukt eller plante; 
(7) Sanselig appetitt; lyst; (8) Lysbrun til lyserød 
farge. 
 
FLESH FLY: Spyflue (Calliphoridae), familie 
blant fluene (Brachycera) som sammen med 
mygg (Nematocera) utgjør tovingene (Diptera). I 
verden forekommer ca. 1 200 arter, ca. 45 arter i 
Norge. 
 
FLESH WOUND: Kjøttsår, sår gjennom huden 
uten skader på ben eller vitale organer.  
 
FLESH FLY: Kjøttflue, spyflue, fluer i familien 
Calliphoridae, en familie innen fluer (Brachycera) 
som sammen med mygg (Nematocera) utgjør 
tovingene (Diptera). I verden er det ca. 1 200 
arter, ca. 45 arter i Norge; noen vanlige arter er: 
(a) Vanlig blåspyflue (Calliphora vomitoria), en 
flue som er stor og skinnende blåsvart og opptrer 
i tilknytning til byer eller der mennesket lever. 
Blåspyfluen summer høyt og hunnene besøker 
gjerne middagsbordet eller kjøkkenet etter et sted 
å legge egg. Hannene er opptatt med å besøke 
blomster med nektar, (b) rødkinnet spyflue 
(Calliphora vicina) som er blåsvart og blank med 
orangerødt hode, og opptrer i byer eller nær 
mennesker. Arten legger egg i døde rotter, mus 
og fugler, (c) tørrfiskspyflue (Calliphora uralensis) 
som har mer nordlig utbredelse og som navnet 
sier, kan legge egg i fisk som henger til tørk, (d) 
gullfluer (Lucilia), metalliske og skinnende grønne 
fluer som forekommer sjeldent i bolighus, og som 
legger egg for det meste på døde dyr (10 arter i 
Norge i 7 slekter), og (e) loftsflue (Pollenia rudis) 
som er matt svart, med gyllen behåring på 
kroppen, særlig på brystets sider. Som voksne 
(imago) overvintrer de i hulrom og sprekker, 
oftest i eldre hus der de om høsten kryper inn for 
å overvintre. Når temperaturen stiger om våren 
våkner de til liv, søker mot lyset eller et vindu og 
vil ut. Disse fluene er parasitter på insektlarver og 
meitemark som lever i jorden. 
 
FLEXIBLE: Se: Elastic. Flex, bøye, svinge bak. 
 
FLEXIBILITY: (1) Fleksibilitet; (2) Innen biologi, 
genetisk fleksibilitet, evnen en genotype har til å 
tilpasse seg variable betingelser i omgivelsene, 
og derfor med evne til overlevelse; (3) Innen 
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biologi, fenotypisk fleksibilitet (plastisitet), evnen 
et individ har til å fungere i forskjellige 
omgivelser, både adferdsmessig og utviklings-
messig. Adferdsmessig fleksibilitet går på 
individets reversible evne til gjennom adferd, å 
tilpasse seg lokale eller tidsbestemte faktorer 
eller å kunne søke det miljø der det er best 
tilpasset. Utviklingsmessig fleksibilitet er evnen et 
individ har til utviklingsmessig tilpasning til lokale 
betingelser i omgivelsene, der genotypen gir 
mulighet for utvikling av forskjellige fenotyper 
under forskjellige miljøbetingelser, men slik at 
den mest optimale fenotype dannes for det 
aktuelle miljøet. I et relativt ensartet og stabilt 
miljø, er seleksjonen mot økt genetisk og 
fenotypisk fleksibilitet liten, seleksjonen går mot 
tilpasning og stabilitet. Under variable omgiv-
elsesbetingelser er det sterkere seleksjon mot 
genetisk og fenotypisk fleksibilitet. 
 
FLEXOR: Muskel som tjener til å bøye et lem ved 
et ledd. 
 
FLEXUOUS: Som er bølget, bøyd i sikk-sakk 
mønster. Flexor, enhver muskel som kan bøye 
en lem. En flexor arbeider ofte mot en annen 
muskel, extensor, dvs. såkalt antagonistisk 
paring. 
 
FLEXUOUS: Krum, buktet, det å ha små 
vindinger i motsatte retninger (sikk-sakk). 
 
FLIGHT: (1) Svev, flyvning, enhver form for 
bevegelse i luft og som kan skje aktivt eller 
passivt (glideflukt). Flyvning i dyreverden finner 
man hos fugler, flaggermus og insekter som alle 
er tilpasset flyvning i luft gjennom utvikling av 
vinger. Begrenset evne til glideflukt er imidlertid 
også utviklet hos enkelte arter av flyvefisk, 
krypdyr og pattedyr andre enn flaggermus; (2) 
Flukt, overlevelsesmekanisme hos dyr som 
respons på en truende situasjon. Ved en 
potensiell farlig situasjon, øker adrenalinnivået, 
blodtrykket og hjertefrevensen for å forberede 
organismen på enten til flukt eller kamp.  
 
FLIGHT DISTANCE: Fluktavstand, avstanden 
dyr flykter på når en predator nærmer seg eller 
en eller annen form for fare eller trussel oppstår. 
Fluktavstanden varierer mellom de forskjellige 
dyreartene, og også innen arten avhengig av 

situasjonen og individets erfaring og ikke minst, 
sosiale status. 
 
FLOATER (Float): (1) Noe som flyter, streifer; (2) 
Innen biologi, de underlegne individene som er 
tvunget til å leve i mindre fordelaktige habitater 
fordi de ikke er i stand til i konkurranse med 
andre individer for å etablere kvalitativt gode 
territorier. 
 
FLOATING SLUDGE (Scum): Flyteslam, lett 
slam og fett som akkumuleres på vannoverflaten 
i diverse former for fettfang eller sedimenterings-
bassenger.  
 
FLOATOBLAST: Floatoblast, hos mosdyr en ring 
av gassfylte celler slik at de kan flyte i vann. Se: 
Leptoblast og Statoblast. 
 
FLOC: Fnokk, fnugg, løs sammensetning av lette 
partikler med svak innbyrdes binding, og som 
dannes i en løsning gjennom tilsetning av en 
koagulant eller gjennom biokjemiske prosesser. 
 
FLOCCOSE: Løs, ullen overflate. 
 
FLOCCULATE: Klumpe seg, aggregere eller 
presipitere (bunnfelle) i små klumper, masser.   
 
FLOCCULATION: (1) Flokkulasjon, prosessen 
og bli aggregert i større klumper, f.eks. i jord der 
en sammenklebing av partikler øker jordens 
luftinnhold og dreneringsevne; kolloider konsent-
reres og koagulerer til jordpartikkelaggregater 
noe som gjør «tung» jord lettere og bearbeidbar. 
Flokkulasjon skjer i jordbruk ved tilsetting av kalk; 
(2) Flokkulering, aggregering av fine partikler i 
større klumper i den disperse fasen hos et kolloid 
stoff, f.eks. prosessen som følger etter en 
koaguleringsprosess under kjemisk rensning av 
vann eller avløpsvann. Gjennom forsiktig om-
røring skjer en oppbygning (aggregering) av 
mikrofnokker (primærpartikler) til større fnokker. 
Et flokkuleringsbasseng er et basseng der en 
forsiktig omrøring av vannmassene medfører 
flokkulering av suspensjoner. Flokkulering 
forekommer også i bakterie- og gjærkulturer. 
 
FLOCCULE: Aggregering av partikler eller mikro-
organismer i en væske. 
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FLOCK: (1) Flokk, en gruppe mennesker, 
spesielt under ledelse av én person (spesielt 
kirke- eller sektmedlemmer); (2) Flocks, skare, 
hop, folkehav, et stort antall, stor folkemengde; 
(3) Flokk, bøling, buskap, hjord (særlig sauer), en 
gruppe dyr som lever, vandrer, flyr eller eter 
sammen. En flokk er en form for åpen gruppe, 
samling av dyr, spesielt blant pattedyr og fugl. 
Hos fugl forekommer flokkadferd på et eller annet 
stadium i livssyklus hos omtrent halvparten av 
alle fuglearter, og er hos enkelte arter knyttet 
spesielt til hekkingen eller soveplassene. En 
fugleflokk kan også utgjøre en sosialt organisert 
gruppe. Tilsvarende grupper hos insekter eller 
krepsdyr kalles sverm (swarm; en bisverm er en 
lukket gruppe). Hos fisk kalles en slik gruppe, 
stim (school), et fenomen som forekommer hos 
nærmere 25 % av fiskeartene. En flokk kan være 
midlertidig eller vedvare, og tjener en rekke 
funksjoner: Det vanligste er fordeler under 
furasjering, beskyttelse mot predatorer og i 
synkronisering av reproduksjonen. Se: School og 
Swarm. 
 
FLOOD: (1) Flo, høyvann; (2) Flom, oversvøm-
melse, vann som overskyller en elvs normale 
elvebasseng og ut i områder som normalt ikke 
står under vann. Flom kan skyldes store 
nedbørsmengder, snøsmeltninger, stormflo, dem-
ningsbrist, jordskred- eller jordskjelv genererte 
bølger som forårsaker hurtige forandringer i den 
omgivende vannstanden. Slike flomsituasjoner 
kan gi årsak til både tap av menneskeliv og store 
materielle skader. Flomsedimentet (overbank 
sediments) er det suspenderte materialet som blir 
sedimentert på elveslettene under en flom (eller 
på andre oversvømte områder). Flomfrekvensen 
refererer til det midlere antall år for gjentagelse 
av en bestemt flomvannføring. For eksempel 
betyr en 10-års flom at flomstørrelsen i gjen-
nomsnitt vil kunne forekomme én gang hvert 
tiende år sett over en lang tidsperiode (100 år 
eller mer). I Norge gjelder regelen at alle dammer 
skal tåle en 1 000-års flom uten å bli skadet. 
Flommerket (high-water mark) refererer til en 
kunstig eller naturlig markering av maksimal-
vannstanden under en flom. Flomtoppen (flood 
crest / flood peak) er den høyeste vannstanden i 
en elv eller kanal i løpet av en flomperiode der 
flomvannføringen (flood flow) er det vannvolumet 
som per tidsenhet passerer et tverrsnitt i en elv 
når det er flom (angis normalt i m3/sek). Flom-

parametre som beskriver en spesiell type flom i 
et vassdrag, benyttes bl.a. ved beregninger i 
forbindelse med konstruksjon av broer og 
dammer. Flomverk eller flomvoller (embank-
ments) er konstruksjoner som benyttes langs 
vassdrag eller innsjøer for å forhindre 
oversvømmelse og utgraving under flom eller i 
forbindelse med isgang. Under flomvarsling 
(flood forecasting) varsles forventet vannstand, 
vannføring, og tidspunkt og varighet av en 
kommende flom med spesiell vekt på 
flomtoppens størrelse for et angitt sted i et 
vassdrag. Denne beregnes ut fra målt eller 
varslet nedbør og/eller snøsmelting. 
 
FLOOD CURRENT: Tidevannsstrøm, vann-
strømmen tilknyttet et innkommende tidevann. 
Se: Ebb tide. 
 
FLOOD PLAIN (River plain): Elveslette, 
lavlandsområdet i nærheten av vann som regel-
messig oversvømmer området og avsetter sedi-
menter. Se: River plain. 
 
FLOOD TIDE: (1) Strøm, flod, oversvømmelse; 
(2) Flo, høyvann, den perioden mellom lavvann 
og høyvann da havet stiger og vil dekke større og 
større strandområde; timene før høyvannsnivået 
er nådd; (3) Tidevannsstrøm, den inngående 
sterke havstrømmen i et estuarie. Se: Ebb tide, 
Sea og Tide. 
 
FLORA: (1) Flora, planteverden, assosiasjonen 
av alle plantene som lever i et gitt område, 
kontinent, region, lokalitet eller habitat, ved en gitt 
tid eller geologisk tidsperiode (Se: Floristic 
province); (2) Flora, floraliste, en planteliste eller 
publikasjon med beskrivelse over alle plante-
artene som forekommer på et gitt sted eller i 
løpet av en gitt tidsperiode, og ofte med en 
bestemmelsesnøkkel; (3) Tarmflora, mikroorgan-
ismene som lever i fordøyelsessystemet. Se: 
Biota og Fauna. 
  
FLORAL DIAGRAM: Blomsterdiagram, diagram 
som viser arrangeringen av de forskjellige delene 
i en blomst som sett i et tverrsnitt der man viser 
delenes (eventuelle) sammenvoksing og posisjon 
ved basis. Ved hjelp av blomsterdiagrammer kan 
en sammenligne den generelle strukturen til 
forskjellige blomster. 
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FLORAL FORMULA: Blomsterformel, formel 
som viser strukturen og antallet (i parentes hvis 
delene er sammenvokst) av de forskjellige delene 
i en blomst. 
 
FLORAL REALM (Floral kingdom): Florarike, et 
større område i verden karakterisert med en 
relativ homogen plantevekst, og som utgjør det 
høyeste hierarkiske nivå ved en geografisk 
gruppering av plantesamfunnene. Florariker kan 
oppdeles i floraregioner (floral regions), 
floraprovinser (floral domains) og floradistrikter 
(floral destricts). Fire hovedområder av florariker 
forekommer i verden: Det Holarktiske, Neo-
tropiske, Paleotropiske og Australske hovedrike. 
 
FLORET: Liten blomst. 
 
FLORIFICATION: Se: Flowering. 
 
FLOURISH: (1) Leve vel, trives (thrive); vokse og 
utvikle seg på en sunn og helsemessig måte 
(spesielt pga. gode miljøforhold); (2) Utvikle seg 
raskt og suksessrikt (prosper); være på høyden 
av ens karriere; (3) Blomstre, spre seg. 
 
FLORISTICS: Floristikk, systematisk-geografisk 
studium av vegetasjonens artssammensetning, 
dvs. planteartene i et spesielt floraområde eller 
floraregion. Florist, person som driver floristiske 
undersøkelser; en florists studier er spesielt 
viktige innen plantegeografi. Se: Faunistics and 
Zoogeography. 
 
FLORISTIC PROVINCE: Floraprovins, større 
geografisk område med en særegen vegetasjon, 
planteverden, som ikke finnes andre steder. Se: 
Floral realm. 
 
FLOR’S MODEL: Modell som hevder at for et 
hvilket som helst virulent gen hos en patogen 
(parasitt), så finnes det et gen i verten slik at det 
dannes et korresponderende genpar (GCP). 
Senere ble modellen utviklet videre av plante 
patologen Harold H. Flor (1900-1991) slik at kun 
alleler knyttet til patogenitet og vertsreaksjoner, 
ble benyttet (termene virulens og resistens ble 
unødvendige). Uttrykningen av sykdomssymp-
tomene som også er avhengig av miljøfaktorene, 
krever altså et interaktivt genetisk system mellom 
parasitt og vert. Se: Aegricorpus.  
 

FLOROLOGY: Florologi, studiet av utviklingen og 
produksjonen innen plantesamfunn. 
 
FLORULA: (1) Den lokale flora, planteartene i et 
lite område, florasammensetningen i en liten 
sone; (2) Samling av plantefossiler i et enkelt 
stratum, eller gruppe av nærliggende strata (Se: 
Stratum).  
 
FLOTATION: Flotering, prosess for separasjon 
av to faser; en metode for å samle og konsen-
trere noe (f.eks. cyster) på overflaten av en 
tyngre væske (f.eks. i NaCl, ZnSO4). 
 
FLOUNDER: Flyndrefisker (Pleuronectiformes), 
en gruppe piggfinnede rovfisker der artene har en 
asymmetrisk kropp som er sterkt flattrykt; i 
verden ca. 800 arter fordelt på 11 familier. 
Flyndrene er bunnfisker, enkelte arter helt ned til 
2 000 m dyp, I Norge forekommer fire grupper 
(familier): (a) Flyndrer i flyndrefamilien (Pleuro-
nectidae), høyrevendte (øynene på høyre side av 
kroppen; unntaksvis individer som er venstre-
vendte) flyndrer som omfatter åtte arter i Norge: 
Smørflyndre (Glyptocephalus cynoglossus), 
gapeflyndre (Hippoglossoides platessoides), 
kveite (Hippoglossus hippoglossus), sandflyndre 
(Limanda limanda), lomre (Microstomus kitt), 
skrubbe (Platichthys flesus), rødspette (Pleuro-
nectes platessa), og blåkveite (Reinhardtius 
hippoglossoides), (b) tunger i tungefamilien 
(Soleidae), høyrevendte (øynene på høyre side 
av kroppen) flyndrer som omfatter to arter i 
Norge: Tunge, sjøtunge (Solea solea) og 
glasstunge (Buglossidium luteum), (c) tungevarer 
i tungevarfamilien (Bothidae), venstrevendte 
(øyne på venstre side av kroppen) flyndrer som  
omfatter én art i Norge: Tungevar (Arnoglossus 
laterna), og (d) varer i varfamilien (Scophth-
almidae), venstrevendte (øynene på venstre side 
av kroppen, men det forekommer individer som 
er høyrevendte) flyndrer som omfatter fire arter i 
Norge: Glassvar (Lepidorhombus whiffiagonis), 
hårvar (Zeugopterus punctatus), piggvar (Psetta 
maxima, slettvar (Scophthalmus rhombus), og 
småvar (Phrynorhombus norvegicus).   
 
FLOUR: (1) Mel, hvetemel; (2) Mele, male til mel; 
drysse med mel. 
  
FLOW: (1) Flyte, strømme, renne; bevege seg 
glatt lik en væske; (2) Hastigheten eller raten noe 
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beveger seg på; (3) En jevn og kontinuerlig strøm 
av noe; (4) Stige som ved flo (i havet); 
oversvømme, flyte over som ved flom (i en elv); 
(5) Sirkulere, lik blod i årene; (6) Flyte, strømme i 
overflod; (7) Bevege seg fra et sted til et annet i 
store antall; (8) Gradvis permanent deformering 
av et fast stoff under stress uten å smelte, brekke 
eller sprekke; (9) Bevegelser av et eller annet 
stoff som skyldes gravitasjonskrefter (vann, lava), 
mekanisk stress (is) eller høytrykk og lavtrykk 
(luft); (10) Menstruere. 
 
FLOW CYTOMETRY: Flow cytometri, 
analyseteknikk av celler eller kromosomer 
gjennom å evaluere deres lysabsorberende eller 
fluoriserende evne ved hjelp av en laserstråle. 
Flow karyotyping, bruk av flow cytometri for å 
analysere og adskille kromosomer.  
 
FLOWER: (1) Blomstring, perioden med størst 
energi, livskraft og utvikling; (2) Det beste 
eksempel, den mest representative; (3) En 
naturlig utvekst eller utvikling; (4) Innen kjemi, 
flowers, fint pulver produsert gjennom konden-
sering eller sublimering av av et stoff; (5) Blomst, 
blomme, plante kultivert og verdsatt for sine 
vakre blomster (a blossom); blomstre, blomstring; 
(6) Reproduksjonsstrukturen hos blomsterplanter 
(angiospermer), det spesialiserte, seksuelt repro-
duktive organ hos en blomsterplante som typisk 
sett har det hunnlige organ (Se: Gynoecium) i 
midten omgitt av hannlige organer (Se: Androe-
cium), kronblad (Se: Petal) og begerblad (Se: 
Sepal) (Se: Tepals). En blomst er normalt 
oppbygget av fire vindinger med modifiserte blad, 
fruktblad (Se: Carpel) som vokser ut fra en 
sentral akse, kronblad, begerblad og støvbærere 
(Se: Stamen). Begerbladene utgjør blomster-
begeret (Se: Calyx), og kronbladene, blomster-
kronen (Se: Corolla). Disse har tilsammen 
oppgaven og beskytte reproduksjonsorganene og 
tiltrekke insekter for bestøvning. Støvdragerne 
eller støvbærerne (stamen) ligger inni blomster-
kronen. Hver støvbærer har en lang stilk med en 
støvknapp på toppen (Se: Anthera) som bærer 
blomsterstøvet (Se: Pollen). Fruktbladene utgjør 
det indre av blomsten og består av et fruktemne 
med en uvidet nedre del (fruktknuten) der 
frøemnene (blomstereggene, Se: Ovulum) sitter 
på en frøstol, og som på toppen har en stilk, 
griffel (Se: Style) med et støvfang (arr) på enden 
(Se: Stigma). Tilsammen utgjør dette en støvvei 

(Se: Pistil). Blomsten sitter vanligvis på enden av 
en stilk (Se: Pedicel og Pedicle). Variasjonene 
rundt dette mønsteret i farge, størrelse, antall og 
arrangering av delene, er knyttet til forskjellene i 
selve bestøvningsprosessen som til slutt 
resulterer i dannelsen av et frø, bær eller frukt.  
 
FLOWERING (Florification): Blomstring, kjønns-
modningen, selve åpningen av blomsterbladene 
(blomsterstanden) for bestøvning - og som en 
viktig bieffekt, til vår store glede. Se: Flower.  
 
FLU: Influensa. Se: Influenza virus. 
 
FLUCTUATE: Fluktuere, svinge ustabilt, variere 
irregulært, avvike fra det normale i antall, 
mengde, nivå, verdi eller styrke på en irregulær 
måte. Se: Undulate.  
 
FLUCTUATION: (1) Fluktuasjon, forandring, en 
irregulær forandring av noe opp og ned eller fram 
og tilbake i antall, mengde, nivå, verdi eller 
styrke; (2) Innen (molekylær) fysikk, fluktuering, 
en liten variasjon som ikke kan forutsies unntatt 
ut fra statistiske tilfeldigheter. 
 
FLUE: Fnugg, dun; bløte hår. 
 
FLUID: (1) Fluid, fluidum, væske, gass, istand til 
å flyte; kontinuerlig oppløsning av faste partikler 
(molekyler) som lett kan bevege seg, forandre 
sine relative posisjoner og gir lett etter for trykk, 
og som fyller ut og tar form av den beholder den 
befinner seg i. En perfekt væske viser ingen 
motstand mot forandringer i form, dvs. har ingen 
viskositet (Se: Liquid, Viscosity og Water); (2) 
Gjenstand for forandring eller bevegelse; (3) 
Karakterisert ved eller som anvender en lett og 
utvunget stil; (4) Tilgjengelig for forskjellig bruk. 
 
FLUIDITY: (1) Innen fysikk, fluiditet, flytende 
(tilstand); den fysiske egenskap ved en substans 
å være istand til å flyte (det motsatte av 
viskositet, Se: Viscosity); (2) Væskeform; til-
standen å være en væske (Se: Fluid). 
 
FLUID MOSAIC MODEL: Fluid mosaikk modell, 
den aksepterte modell for strukturen i den 
eukaryotiske cellemembranen (plasmamem-
branen) som er oppbygd av både proteiner, 
karbohydrater og fettstoffer (lipider) som med-
fører at membranen kan utføre en rekke 
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funksjoner. Visse proteiner i membranen fungerer 
som kanaler for å slippe partikulære molekyler 
inn i cellen. Andre igjen kan tjene som markører 
for gjenkjennelse av cellen, mens andre fungerer 
som sensorer for å registrere cellens omgivende 
miljø.   
 
FLUKE: (1) Ikte, en parasitt i klassen ikter 
(Trematoda; Se: Digenea og Trematoda) i rekken 
flatmarker (Platyhelminthes) (blodikte, blood 
fluke; leverikte, liver fluke); (2) Halefinnen hos 
hval; (3) Lykketreff, hell, flaks. 
 
FLUORESCENCE: Fluorescens, en form for 
luminiscens (Se: Luminescence), emisjon av lys 
(elektromagnetisk stråling, vanligvis synlig lys) fra 
et stoff når stoffet absorberer stråling av visse 
(andre) bølgelengder. Vanligvis har det ut-
strålende lyset lengre bølgelengder og derfor 
lavere energi, enn den absorberte strålingen. 
Emisjonen av de elektromagnetiske strålene 
opphører så snart som eksiteringen stopper. 
Fluorisering er en ofte benyttet metode for 
påvisning av stoffer som kan fluorisere. 
Fluoriserende lampe er en lampe som baserer 
seg på lys generert gjennom fluorescens. Se: 
Phosphorescence og Thermo-luminescence. 
 
FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION 
(FISH): Innen genetikk, cytogenetisk metode for 
å merke det genetiske materialet i celler, in-
kludert spesifikke gener eller deler av gener. Da 
FISH-metoden kan påvise genetiske feil, 
abnormaliteter (assosiert f.eks. med kreft), er det 
en praktisk teknikk for å identifisere og 
diagnostisere diverse sykdommer basert på 
kromosomale feil. Se: FISH. 
 
FLUORESCENT-ANTIBODY TECHNIQUE: In-
nen immunologi, en metode for å påvise lokali-
seringen av spesifikke antigener i en celle. 
Teknikken omfatter farging av et vevssnitt med 
antistoffer spesifikke mot antigenet og som er 
bundet til en substans (fluorokrom) som gjør at 
de fluoriserer i ultrafiolett lys. Antigenet befinner 
seg der lyssignalet observeres. Se: Fuorescence. 
 
FLUORESCENT: Fluoriserende, det å ha eller 
vise fluorisens. Fluorescent lighting, lysrørs-
belysning, neonbelysning. Se: Fluorescence. 
 

FLUORIDATION: Fluoridering, tilsetning av fluor-
ider (spesielt natriumfluorid) i drikkevannet (vann-
fluoridering) eller til et næringsmiddel (f.eks. salt, 
sukker, melk) for å forhindre karies, eller tilsatt 
direkte i tannkrem. I områder der fluorid-ioner er 
til stede i vannet, er tannhelsen betraktelig bedre 
enn i områder uten disse ionene. Konsentra-
sjoner ned til 0,7 ppm (milligram per liter vann) er 
tilstrekkelig for å gi en positiv effekt. Vann-
fluoridering forekommer ikke i Norge (for tiden), 
men kunne vært et viktig sosialmedisinsk tiltak da 
det ville kommet hele befolkningen til gode. 
Andre land har det, som Kanada, USA, Brasil, 
Irland, Australia og New Zealand; i Sveits settes 
fluor til salt.    
 
FLUORIDE: Fluorid, uorganisk anion med den 
kjemiske formel F- ([F]-), der saltene vanligvis er 
hvite eller fargeløse, luktfrie, men med bitter 
smak. Saltene og mineralene er viktige kjemiske 
reagenser og kjemikalier innen industriell produk-
sjon av spesielt hydrogenfluorid (HF) og 
fluorokarboner (PFC). Fluoridpartikler når de 
avsettes på vegetasjonen, er vist å ha en negativ 
virkning da de kan opptas gjennom åndehullene 
(stomata) og anrikes på bladkantene, ved siden 
av å ha en negativ virkning (fluorose) på 
planteetere når slike planter etes.    
 
FLUORINE (F): Fluor, giftig, blek, grønn-gul 
gassformig grunnstoff som hører til gruppe VII i 
det periodiske system, med atomnummer 9, 
atommasse (u) 18,9984, smeltepunkt -219,62oC 
og kokepunkt -188,1oC. Rent fluor binder seg 
med seg selv til dannelse av diatomisk fluor (F2). 
F2 er imidlertid meget reaktiv (mer enn noe annet 
grunnstoff), og vil brenne hydrokarboner ved 
romtemperatur uten behov for energitilskudd 
utenfra (under like omstendigheter er en gnist 
nødvendig for å frembringe forbrenning av 
oksygen). Fluor er derfor giftig og en meget farlig 
substans som kan gi alvorlige brannskader ved 
kontakt med hud. Fluor er ikke et essensielt stoff 
for liv, men spornivåer av fluor i føden kan 
beskytte mot tannråte (Se: Fluoridation). Fluor 
benyttes ved syntese av organiske fluorstoffer. 
 
FLUSH: (1) Fylt, full; plutselig vekst; (2) Flom, 
plutselig vannstandsøkning i en elv; strøm av 
vann som holder på å gå over sine bredder; (3) 
Innen økologi, eksplosiv økning i en populasjons-
størrelse (Se: Crash); (4) Jordområde anriket av 
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transportert materiale (flushed soil), enten som 
partikler eller oppløste mineralsalter; (5) Full av 
livskraft; begeistring; (6) Rødme; (7) Ødsel, gav-
mild.  
  
FLUSHING: (1) Spyling, flushing; (2) Deponering 
av oppløste substanser i jordprofilets øvre del 
pga. vannets påvirkning (Se: Leaching). 
 
FLUTED: (1) Rillet, furet, små parallelle for-
dypninger på en overflate; (2) Beruset, full, drita 
(drunk, intoxicated). 
 
FLUVIAL (Lotic): (1) Fluvial, elver, flod-, elve-; 
(2) Som finnes i elver, f.eks. organismer og det 
som produseres, påvirkes eller dannes gjennom 
aktiviteten til elver (fluviatile). Se: Lotic. 
 
FLUVIATILIS: Relatert til rennende vann som 
floder, elver og bekker og det som bebor slike 
vannstrømmer. Fluviatile, det å leve og vokse i 
eller nært elver og ferskvann. 
 
FLUVIOGLACIAL (Glaciofluvial): (1) Fluviogla-
cial, elver eller rennende vann som strømmer fra 
isbreer; (2) Deponeringer av materiale fra 
breelver. 
 
FLUVIOLOGY: Fluviologi, det vitenskapelige 
studiet av rennende vann, spesielt elver, deres 
fysiske former og påvirkninger. Fluviolog, en 
spesialist på studiet av elver.   
 
FLUVIOMARINE: Fluviomarin, dannet under på-
virkning både fra elv og sjø, eller som bebor både 
elver og sjøer. Fluviomarine avsetninger, avsetn-
inger i elvemunninger (estuarier).  
 
FLUVIOTERRESTRIAL: Fluvioterrestrisk, som 
bebor både elver, elvebredder og det nære land. 
 
FLUVIRAPTION: Erosjon gjennom påvirkningen 
fra rennende vann og bølger. 
 
FLUX: (1) Fluks, strøm; et mål på flyten av noe 
gjennom en overflate, eventuelt per overflate 
areal eller per flate (avhengig av fag); (2) Flyt, 
flod, i stadig forandring, en tilstand av forandring; 
utstrømning, uttømming; (3) Innen økologi, 
strømmen eller mengden av organisk materiale 
som overføres fra et sted i en næringskjede til et 
annet sted per tidsenhet (utstrømning, efflux; 

innstrømning, influx); (4) Innen meteorologi, 
energioverførselen over en fysisk grense; (5) 
Innen fysikk, mengden av en substans som 
krysser en gitt overflate per tidsenhet; et mål på 
styrken av et kraftfelt gjennom et spesifikt areal 
(flux density, kraftlinjetetthet); (6) Rensning, 
kjemisk substans for behandling av en metall-
overflate for å forhindre oksidering, eller for å 
rense et metall før sveising (welding) eller lodding 
(soldering); (7) Smelte, bringe til å flyte, substans 
brukt under smelting av metall for å fjerne 
urenheter eller forurensninger. 
 
FLY (pl. Flies): (1) Flue, fluge, et insekt med to 
vinger i orden tovinger (Diptera); (2) Fly, flyge, 
bevege seg gjennom luft ved hjelp av vinger; (3) 
Flyte, sveve, vifte, vaie; flagre i luften; (4) Flykte, 
stikke av fra i hast (flee); (5) Forsvinne, blekne 
(vanish); (6) Fare, løpe, ile, bevege seg raskt; 
fordufte raskt; (7) Spre seg fort; (8) Betjene eller 
reise i et fly (eller romskip). 
 
FLYWAY: Trekkrute, den rute fugl tar som 
migrerer høst og vår. 
 
FMN: Se: Flavin mononucleotid. 
 
FOAM: Fråde, skumme, skum; dispersjon av 
bobler i en væske (noen slike kan senere ha 
evnen til å stivne, bli fast, f.eks. polystyren). 
 
FOCAL POINT: Brennpunkt, fokus. Focal length, 
brennvidde; Focal ratio, blendertall. 
 
FOCUS (pl. Foci): (1) Fokus, brennpunkt, 
sentrum, bringe i sentrum; (2) Fokusere, 
konsentrere seg; (3) Innen epidemiologi, focus, 
senteret eller området for en infeksjon; 
hovedinfeksjonsområdet til en gitt infeksiøs 
sykdom; (3) Innen geologi, seismisk fokus 
(seismic focus), opprinnelsesstedet til et 
jordskjelv i jordskorpen; stedet direkte under epi-
senteret. 
 
FODDER: Fôr, fôre. Se: Forage. 

FOEHN WIND (FÖHN, Fön, Chinook, Bora): 
Fønvind, fallvind, varm, tørr vind som kommer 
ned fra lesiden av en fjellkjede. Når luft synker så 
øker temperaturen og når luft stiger blir den 
kaldere; med andre ord vil luften avkjøles (0,5oC 
per 100 m) når det blåser mot et fjell slik at 
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vinden presses opp over de høyeste topografiske 
toppene (ved lavtrykk), og vil oppvarmes (1,0oC 
per 100 m) når den synker ned på den andre 
siden av fjellet. Hvis luften som blåser inn mot 
fjellet, inneholder mye fuktighet, kondenseres 
vanndampen og danner skyer og regn under 
avkjølingen oppover. Kondenseringen frigjør 
varme som varmer opp luften omkring, og 
temperaturen synker derfor ikke etter hvert like 
mye med høyden. På losiden regner det fra seg 
slik at luften som synker på lesiden er tørr. Den 
varmes derfor mer opp på vei ned på lesiden, 
enn den ble avkjølt på vei opp på losiden. 
Resultatet blir at luft ender opp mye tørrere og 
varmere på lesiden av fjellet, gjerne mer enn 
10oC i løpet av få timer. 

FOETALIZATION: Vedvarelsen av opprinnelige 
fosterkarakter hos en voksen. Se: Paedomorph-
osis. 
 
FOETUS: Se: Fetus.  
 
FOG: (1) Tåke, skodde, hylle inn i tåke; mikro-
skopiske vanndråper som gir synlig fuktighet i 
atmosfæren og som reduserer sikten til under 1 
km når de opptrer suspendert i atmosfæren i 
større mengder. De mikroskopiske vanndråpene 
skyldes kondensering rundt luftpartikler, røk og 
støv. Dråpestørrelsen i tåke varierer mellom 2 til 

20 m i diameter. En spesiell form for tåke 
(iståke) kan opptre i regioner der temperaturen er 
lavere enn -20oC, og dannes gjennom spontan 
frysing av vanndampen fra gassutslipp ved 
kraftstasjoner eller eksosen fra motorer. Her kan 
siktbarheten reduseres til under 2 meter. I urbane 
strøk er siktbarheten i tåke sterkt knyttet til 
mengden partikulært materiale til stede i luften 
som kan fungere som kondenseringskjerner og 
lett gi røktåke (Se: Smog); (2) Omtåket; bringe 
forvirring.   
 
FOLD (Folding): (1) Fold, gjøre dobbelt, folde en 
del over en annen del; (2) Bringe noe fra en åpen 
til en lukket posisjon, eller noe kompakt til en 
utfoldet situasjon (unfold); (3) Sammenflette, 
plassere inntil og flette sammen (entwine); (4) 
Pakke inn, innhylle (enfold, enwrap); (5) Blande 
noe forsiktig gjennom omrøringer inn i en 
blanding; (6) Folde sammen, lukke; avbryte 
driften; (7) Innen geologi, bøyde eller buktede 
lagdelte bergarter (strata) pga. trykkpåkjenninger; 

tektoniske deformasjoner. En oppfolding er en 
antiklin (anticline), nedfolding, synklin (Se: 
Syncline). Det forekommer mange former for 
folder, avhengig av trykkreftene og bergartenes 
egenskaper. 
 
FOLIACEOUS: (1) Som har grønne blad (i 
motsetning til modifiserte blad); blad-, lauv-;  (2) 
Relatert til eller som ligner et planteblad; har 
blad-lignende strukturer; (3) Innen geologi, som 
består av tynne, blad-lignende lag (av mineraler). 
 
FOLIAGE: Blad, bladverk, løv, løvverk, lauv. 
 
FOLIAR: Det som angår blader. 
 
FOLIATE (Foliaceous): Blad-formet, bladaktig; 
med blad. 
 
FOLIATION: (1) Innen botanikk, løvsprett, folia-
sjon, foliering, bladutvikling; (2) Uthamring til et 
blad: (3) Innen geologi, laminerte strukturer i en 
bergart som resultat av adskillelse av mineralene 
i parallelle lag. 
 
FOLIC ACID (Folacin, Folate): Folinsyre, blad-
syre, vitamin (B9) i B-vitamin komplekset. Folin-
syre syntetiseres av tarmbakterier, men fore-
kommer også i mat, spesielt i lever, gjær og 
bladgrønt, og fungerer i sin aktive form som et 
coenzym i en rekke reaksjoner innen meta-
bolismen av aminosyrer, puriner og pyrimidiner. 
Folinsyre er nødvendig for vekst og opp-
rettholdelse av en god helse. Mangel på folinsyre 
medfører anemi da folinsyre er essensiell for 
dannelsen av de røde blodcellene (erytro-
cyttene).   
 
FOLICAULICOLOUS: Som lever festet til blad og 
stilker. 
 
FOLICOLOUS: Som lever eller vokser på blader.  
 
FOLIOUS: Bladrik, bladaktig; tynn. 
 
FOLIUM: En blad-lignende struktur. 
 
FOLIVOROUS: Som eter blader; planteeter 
(herbivor) spesialisert på å ete bladverk. 
  
FOLLICLE: (1) Sekk, pose, enhver liten, sekke-
lignende cellegruppe som danner et hulrom; (2) 
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Innen botanikk, belgkapsel, skolm; (3) Innen 
zoologi, follikkel, et lite hulrom omgitt av celler 
som beskytter og nærer cellene og strukturen inni 
hulrommet, f.eks. hårfollikkelen som omgir roten 
på pattedyrhår, eller follikkelen i ovariet som 
inneholder et egg under utvikling.   
 
FOLLICLE-STIMULATING HORMONE: Follikel-
stimulerende hormon, hormon (gonadotropin) 
hos virveldyr som sekreres av de gonadotrope 
cellene i hypofysen (pituitary gland) og som 
stimulerer produksjonen av ovariets follikler og 
som også har viktige roller i vekst og utvikling av 
kjønnsorganene og i spermatogenesen. Se: 
Spermatogenesis.  
 
FOLLICULAR: (1) Det som vedrører follikler (Se: 
Follicle); (2) Tilstedeværelse av tallrike små 
gonader (testikler eller ovarier). 
 
FOLLICULAR PHASE: Fasen i menstruasjons-
syklus da de Graafiske follikler modnes og 
uterusveggen tykner, og som ender med en 
eggløsning (ovulasjon). Hovedhormonet som 
kontrollerer utviklingen, er det kvinnelige kjønns-
hormonet østradiol, det mest potente naturlig 
forekommende østrogen. 
 
FOMENTATION: Det å benytte seg av en varm, 
fuktig substans for å redusere smerte eller andre 
former for ubehag.  
 
FOMES: (1) Substans som overfører infeksjon; 
(2) Fomes, slekt av stilksporesopper som tilhører 
poresoppene.   
 
FOMITES: Objekter eller materialer som har vært 
i kontakt med infiserte personer eller dyr og som 
derfor potensielt kan inneholde patogene mikro-
organismer. 
 
FONTANEOUS: Kilder (friske) med ferskvann. 
 
FOOD: Mat, fôr, (fast) føde, næring, ete; alt som 
kan etes og spises av levende heterotrofe 
organismer (konsumentene) og som inneholder 
næringsstoffer for vekst og livsoppholdelse. 
Hovedkomponentene i mat er de organiske 
næringsstoffene og energibærerne, og de uor-
ganiske mineralene, grunnstoffer og molekyler, 
som kan utnyttes; disse omfatter: (a) Karbo-
hydrater som stivelse (i brød og poteter), sukker 

og cellulose (i korn, frukt og grønnsaker), (b) 
proteiner (i nøtter, fisk, kjøtt, egg, melk og enkelte 
grønnsaker), (c) fett (i all mat, fisk, margarin og 
nøtter), (d) vitaminer (i forskjellig matemner; B12 
forekommer kun i dyreprodukter), (e) mineraler (i 
forskjellige matemner, f.eks. kalsium i melk, jod i 
sjømat og jern i lever og grønnsaker, og (f) vann 
(som finnes overalt). Se: Feed. 
 
FOOD ADDITIVE: Mattilsetning, substans som 
tilføres mat for å øke stabiliteten og varigheten, 
teksturen, smaken eller fargen. Se: Food. 
 
FOOD CAPTURE: Matopptak, matfangst, met-
odene dyr fanger og opptar bytte på. Til-
pasningene og fangstadferden varierer mye 
mellom dyrearter avhengig av hvilket bytte eller 
fødeemner som utnyttes. Se: Food. 
 
FOOD BEGGING: Mattigging, adferdsmønsteret 
unger benytter for å tigge foreldrene om mat. 
Adferden kan omfatte bevegelser, kroppsstillinger 
og lyder eller kombinasjoner mellom disse. 
Tiggingadferd kan også inngå i enkelte arters 
paringslek. Se: Food. 
 
FOOD CACHE: Matlager, mat i et sikkert og 
gjemt matlager, spesielt hos fugl. Se: Food. 
 
FOOD CHAIN (Food cycle, Food web, Trophic 
pathway): Næringskjede, lineær sekvens av 
organismer som materie (mat) og energi 
passerer gjenom ved at en organisme eter en 
annen, og der organismene okkupeer forskjellige 
trofiske nivå definert ut fra hvor mange energi-
overføringer som adskiller dem fra produsentene, 
de autotrofe organismene. Med andre ord, en 
serie eller sekvens av organismer innen et 
samfunn der energi overføres fra organisme til 
organisme gjennom føden ved at hvert ledd 
(trofisk nivå) eter på leddet før. Unntatt første 
ledd (produsentene, autotrofene, vesentlig grøn-
ne planter) som skaffer sin «mat» og energi 
gjennom å omforme ved hjelp av solenergi, 
karbondioksid og vann til karbohydrater via 
fotosyntese. Disse produsentene etes av 
primærkonsumentene (herbivorene, de primære 
heterotrofe konsumentene), som igjen etes av 
sekundærkonsumentene (carnivorene, de sekun-
dære heterotrofe konsumentene), etc. Nærings-
kjeden demonstrerer derfor føderelasjonene 
mellom organismene der energioverførselen i 

http://sml.snl.no/.sml_artikkel/%C3%B8strogener


 

609 

form av mat på ett trofisk nivå overføres til 
organismene på neste trofiske nivå ved at 
organismene eter organismene på det under-
liggende trofiske nivå i næringskjeden. 
Næringskjeden er essensielt sett et skjema for 
energiomforming med en gitt effektivitet eller tap i 
overførselen av energi fra ledd til ledd i kjeden. 
For på hvert ledd tapes energi som varme og 
ufordøyd mat, noe som vanligvis medfører at det 
er en grense for antall trofiske nivåer i en 
næringskjede (sjelden mer enn 6; Se: Trophic 
level). Den energien som fikseres og produseres 
av produsentene, vil alltid være større enn den 
energien som fikseres av førsteordens konsu-
menter (de primære konsumenter, planteeterne), 
som igjen vil være større enn det som fikseres av 
andreordens konsumenter (de sekundære konsu-
menter, rovdyrene), etc. Herbivorene som får sin 
mat fra produsentene, de grønne plantene, sies å 
være på samme trofiske nivå i næringskjeden 
(dvs. en okse og en hare har samme trofiske 
nivå). Desto kortere kjeden er jo mer mat er 
tilgjengelig, f.eks. 5 kg korn kan gi 1 kg 
vektøkning i primærkonsumenter (kveg) mens 10 
kg oksekjøtt trengs for å gi 1 kg vektøkning hos 
sekundærkonsumenter (mennesket). Ofte er 
effektiviteten mye mindre enn dette; klarer man å 
kutte ut et ledd i næringskjeden ved f.eks. at 
mennesker spiser korn direkte, kan 5 kg korn gi 1 
kg vektøkning i mennesket. To fundamentale 
typer av næringskjeder forekommer: (a) Som 
nevnt, en fra gresseterne og videre oppover i 
næringskjeden, og (b) en gjennom nedbryterne 
(dekompositørene) av organisk materiale (Se: 
Grazing pathway og Detrital pathway) da alle 
nivåene i næringskjeden ved død, nedbrytes 
gjennom aktiviteten til dekompositører. Slik 
gjenvinnes og resirkuleres materien (nærings-
stoffene). Organismene på bunnen av nærings-
kjeden er typisk sett mindre og mer tallrik enn de 
på toppen, dessuten omfatter de en større 
biomasse og mer kjemisk bundet energi (noe 
som kan visualiseres gjennom økologiske pyra-
mider). Nå er enkle lineære næringskjeder som 
beskrevet, meget sjeldne, vanligvis samvirker 
organismene i et komplisert næringsnett. Se: 
Feeding relationships, Food, Food web, Produc-
tion og Productivity. 
 
FOOD CHAIN EFFICIENCY: Se: Ecological 
efficiency. Se: Food. 
 

FOOD CYCLE: Se: Se: Food.Food chain. 
 
FOOD INTOLERANCE: Matintoleranse, reak-
sjon mot mat som ikke involverer immun-
systemet og derfor er mindre alvorlig enn mat-
allergier. Laktose intoleranse er en relativt vanlig 
form for intoleranse som skyldes nedsatt evne til 
å fordøye laktosen (melkesukker) i melk og 
matprodukter. Laktose fordøyes ved at det 
spaltes til glukose og galaktose ved hjelp av 
enzymet laktase. Se: Food. 
 
FOOD IRRIDATION: Matbestråling, ioniserende 
bestråling av mat som er spesielt utsatt for 
infeksjon med diverse mikrober. Bestrålingen 
dreper bakterier, sopp og virus i maten, øker 
varigheten, reduserer matbårne sykdommer og 
forhindrer spiring. Se: Food. 
 
FOOD NICHE: Næringsnisje, posisjonen og 
funksjonen til en organisme i et næringsnett eller 
et økologisk samfunn. En artsnisje omfatter det 
fysiske miljøet som arten er tilpasset, og den 
rollen arten har som både konsument og 
produsent av nisjens matresurser. Se: Food. 
 
FOOD-PIRACY: Se: Food og Kleptoparasitism. 
 
FOOD POISONING (Epidemic vomoiting dis-
ease): Matforgiftning, akutt sykdom (gastro-
enteritt) forårsaket av giftig, forurenset eller 
smittsom mat på grunn av patogene mikro-
organismer. Som oftest forekommer matfor-
giftning ved at man har spist kontaminert mat 
med patogene bakterier og/eller deres toksiner 
(produsert før eller etter måltidet, dvs. i tarm-
kanalen) eller med visse virus. Aktuelle arter som 
forårsaker matforgiftning, er: (a) Bakterier: 
Bacillus cereus med syndromet (symptomer som 
opptrer sammen), diaré og oppkast (som skyldes 
to distinkte toksiner), Campylobacter jejuni (Se: 
Campylobacteriosis) Clostridium perfringens, C. 
botulinum (Se: Clostridial diseases og Botulism), 
Escherichia coli, Salmonella typhimurium, S. 
hadar, S. virchow og S. agona (Se: Salmonel-
losis), Shigella dysenteriae, S. sonnei, S. boydii 
og S. flexneri (Se: Shigellosis), Staphylococcus 
aureus (Se: Staphylococcus), Vibrio parahaemo-
lyticus og V. cholerae (Se: Cholera), og Yersinia 
enterocolitica (Se: Yersiniosis), og en rekke 
andre arter som tilfeldigvis kan forårsake 
matforgiftninger, og (b) virus: Rotavirus er de 
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viktigste virus (forårsaker gastroenteritt hos 
barn), dessuten kan Parvovirus-lignende 
agenser, Adenovirus, Astrovirus, Calicivirus og 
Coronavirus (Se: Covid-19) også forårsake 
matforgiftning. Se: Escherichia coli, Food og 
Food spoilage. 
 
FOOD PRESERVATION: Matkonservering, mat-
preservering, forskjellige metoder for å forhindre 
at mat bederves og ødelegges. Det kan oppnås 
gjennom diverse teknikker: Varmebehandling, 
kjøling (< 5oC), dypfrysing (< 18oC), salting, de-
hydrering, forsuring, gjæring, pasteurisering, 
tørring, frysetørring, hermetisering, kjemisk 
behandling (preservativer, antioksidanter, lukt-
stoffer, fargestoffer, løsningsmidler) og ioni-
serende stråling, alt for å forhindre eller forsinke 
matødeleggelse som forekommer pga. aktiviteten 
til mikroorganismer, bakterier og sopp. Se: Food. 
 
FOOD PROVISIONING: Dyr som fôrer et annet, 
lik foreldre som fôrer ungene, hunner som fôres 
av hanner (som ledd i paringslek eller par-
dannelse) og mat som fordeles mellom indi-
videne i samme koloni. Hos enkelte arter er noen 
individer (kaster) totalt avhengige av å bli fôret, 
en prosess som også kan overføre kjemisk 
informasjon. Se: Se: Food.Food spoilage. 
 
FOOD PYRAMID: Næringspyramide, grafisk 
fremstilling av et næringsnett eller nærings-
relasjonene i et samfunn, kvantitativt uttrykt som 
antall, masse eller totalenergi på hvert trofiske 
nivå, og med produsentene i basis av pyramiden 
og med de suksessive trofiske nivåene over som 
omfattes av konsumentene. Antall individer og 
artsdiversiteten avtar jo høyere opp i 
næringskjeden eller næringspyramiden man 
kommer. Se: Ecological pyramid, Food og Food 
chain. 
 
FOOD ROBBING: Se: Food og Kleptoparasitism. 
 
FOOD SPOILAGE: Matødeleggelse, enhver for-
andring i matens beskaffenhet som medfører at 
den blir mindre spiselig (og av og til giftig). Det 
kan skyldes forandringer i generelt utseende, 
smak, lukt, tekstur eller kjemiske forandringer 
som medfører dannelse av giftstoffer. Se: Food 
og Food poisoning. 
 

FOOD STORAGE: Matlager, depot, oppsamling 
av mat for bruk under perioder med utilstrekkelig 
fødetilgang. Fenomenet med å opparbeide et 
matlager, er vanlig hos en rekke arter av pattedyr 
(særlig gnagere), fugler (særlig hakkespetter og 
kråkefugler) og enkelte sosiale insekter. Se: 
Food. 
 
FOOD VACUOLE (Gastriole): Matvakuole, luk-
ket, membranbundet intracellulær blære som 
inneholder matpartikler, og som dannes hos 
visse protozoer som et resultat av fagocytose. 
Se: Food og Phagocytosis. 
 
FOOD WEB: Næringsnett, et mer eller mindre 
komplisert system av interaktive næringskjeder, 
der nettet representerer alle de interakterende 
næringskjedene i et samfunn fra produsentene 
av og oppovrer. Et næringsnett omfatter vanlig-
vis ikke dekompositørene, men disse organ-
ismene er sentrale for opprettholdelsen av 
energistrømmen gjennom næringsnettet ved sin 
vitale rolle med å dekomponere organisk 
materiale og derigjennom gjenvinne og resykle 
næringsstoffer. Næringsnettet kan også referere 
til diagrammet som illustrerer næringsrelasjonene 
mellom organismene i et økosystem hvor nettet 
er en serie av overlappende næringskjeder da en 
art kan ete og utnytte organismer på flere enn ett 
trofisk nivå. Se: Carbon cycle, Food, Food chain, 
Food pyramid og Nitrogen cycle. 
 
FOOT: (1) Ethvert organ som benyttes for 
bevegelse eller feste ; (2) Se: ft. 
 
FOOT-AND-MOUTH DISEASE (Aphthous 
fever): Munn- og klauvsjuke, akutt, meget 
infeksiøs virusinfeksjon (Aphthovirus innen 
familien Picornaviridae) som infiserer alle arter av 
partåete dyr (Artiodactyla, f.eks. kveg, geit, gris, 
sau) i Afrika, Asia og Europa. Vilt fungerer som 
reservoarverter for infeksjonen av husdyr der 
spesielt kveg, sau og gris er utsatt. Meget sjelden 
blir mennesket infisert. Ingen vektor eller mellom-
vert forekommer, infeksjon skjer via forurenset 
mat eller inhalering av en virus-bærende aerosol 
(finfordelte små dråper i gassfase). 
 
FORAGE: (1) Mat (fodder), fôr til domestiserte 
dyr, kveg og andre herbivore dyr, eller det 
plantematerialet som er konsumert av et plante-
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etende dyr; (2) Furasjere, lete etter mat, samle 
mat, skaffe fôr. 
 
FORAGE POISONING: Se: Botulism. 
 
FORAGING (STRATEGY): Næringssøk, nær-
ingssøkstrategi, all adferd knyttet til en organisme 
eller art i forbindelse med dens næringssøk; 
strategien omfatter både søking og jakt etter mat, 
og den senere fortæring av maten. 
 
FORAMEN: Foramen, lite hull, perforering, 
apertur; enhver åpning i en struktur eller noe som 
forbinder to hulrom i et organ. Foramen magnum, 
den store åpningen på basis av hodeskallen der 
ryggmargen passerer inn i hjernen. 
 
FORAMS: Forams, uformelt navn på foramini-
ferer, amøboide protoktister i supergruppen 
(dyrerekken) Rhizaria (tidligere gruppert i 
dyrerekken Rhizopodea). Se: Protoctist.  
 
FORB (Phorb): Bredbladet urteaktig blom-
sterplante som vokser spesielt på gressland og i 
underskog.  
 
FORBICOLOUS (Herbicolous): Som lever på 
bredbladete urteaktige planter. 
 
FORBIVOROUS: Som eter bredbladete planter. 
 
FORCE: (1) Kraft, styrke, energi, aktiv styrke; 
evnen til å utføre arbeid eller forårsake fysiske 
forandringer; (2) STYRKE+tall benyttet for å angi 
vindstyrke (Se: Beaufort scale); (3) Makt, tvang, 
sprenge; bruk av fysisk kraft eller vold for å 
overvinne motstand; (4) Tankekraft, intellektuell, 
mental og moral styrke i skrift eller tale; evnen til 
å overbevise og overtale; (5) Styrke, personer 
eller ressurser organisert til visse formål; arbeids-
styrke, politistyrke, militær styrke; (6) Innen 
fysikk, enhver av de kreftene som eksisterer 
mellom partikler og som bestemmer universets 
struktur: Elektromagnetisme, den sterke og svake 
kjernekraften og gravitasjonen. En kraft som 
forsøker å forandre bevegelsen til et legeme, 
produsere en bevegelse eller forårsake stress i et 
stasjonært legeme. Newton er enheten for kraft, 
definert gjennom et sett av aksiomer (Se: 
Newton). Newtons første lov (treghetsloven) sier 
at hvis summen av krefter som påvirker et 
legeme er 0, vil enten legemet forbli i ro eller ha 

en konstant fart i en gitt retning: Newtons andre 
lov (bevegelsesloven) sier at påvirkes et legeme 
av én eller flere krefter vi det få en akselerasjon i 
den retning kreftene virker. (Summen av kreftene 
(F) som virker på et legeme med konstant masse 
m, er lik ma, der a er legemets akselerasjon og 
har retningen til a.) Newtons tredje lov sier at hvis 
et legeme påvirker et annet legeme med en viss 
kraft, vil det andre legemet virke tilbake på det 
første med en tilsvarende stor motkraft. 
Gravitasjonen og Coloumbs kraft, forekommer 
over større avstander, mens krefter over mini-
male avstander forekommer mellom molekyler 
eller innen atomkjernen (den sterke og svake 
kjernekraften).   
 
FORCEFUL: Sterk, kraftig, kraftfull; slagkraftig, 
mektig. Se: Force. 
 
FORCEPS: (1) Pinsett, kirurgisk tang; (2) Hake 
eller klo-lignende prosesser som kan fungere 
som våpen for forsvar eller predasjon, for å holde 
partneren under paring, for å rense kroppen eller 
folde vingene hos virvelløse dyr. Forcipate, det å 
bære klør eller klo-lignende strukturer. 
 
FORECAST: Prognose, beregne på forhånd, 
planlegge, varsle, forutse, forutsigelse om hva 
som vil skje i fremtiden. Weather forecast, 
værvarsel, værmelding. 
 
FORCIPIFORM: Klo- eller hake-formet. Se: 
Forceps. 
 
FORE: (1) Forran, forrest, fronten, for- (Se: 
Anterior); (2) Forut. 
 
FOREGUT: Den fremre del av tarmen mellom 
munnen og midttarmen hos virvelløse dyr. 
 
FOREIGN: (1) Fremmed, utenlandsk (Se: Ex-
otic); (2) Fremmedlegemer, urenheter.  
 
FORELAND: Odde, nes, pynt; landområde som 
grenser til et annet eller ligger foran et spesielt 
landskapstrekk.  
 
FORESHORE: (1) Fjære, strandlinje, sonen mel-
lom gjennomsnittlig høyvann og lavvann på en 
strand; (2) Øvre intertidalsonen som er dekket av 
vann kun under ekstremt høyvann; (3) Beltet av 
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land som danner kanten eller bredden på et 
vann. 
 
FOREST: (1) Skogkle; (2) Skog, større skog, 
stort skogsområde, én av de fire hovedinn-
delingene av vegetasjon (Se: Biochore, Biome); 
(3) Stort, kontinuerlig område der trær med 
trekroner dominerer, og som kan omfatte 
spesielle områder som forvaltes eller opprett-
holdes for f.eks. tømmerproduksjon eller for 
tilplanting. Det eksisterer mange definisjoner på 
skog basert på variasjone i jordens biogeofysiske 
betingelser, og geografiske forskjeller i men-
neskets sosiale og økonomiske strukturer. I 
Norge må en skog oppfylle visse krav: (a) Trærne 
må ha en viss høyde (ikke fastsatt, men 
fjellskoggrensa er satt til å ha trær med høyde tre 
meter), (b) trærne må ha en tetthet så de 
gjensidig påvirker hverandre (for fjellskoggrensa 
er minsteavstanden satt til 30 m), (c) det tresatte 
området må ha en viss utstrekning (helst stort 
nok til varig produksjon av trevirke), og (d) 
tettheten og arealet må tilsammen gi et skogs-
klima som skiller seg fra området utenfor skogen 
(Se: Wood). Et mindre skogsområde kalles et 
snar, (skog)holt eller (skog)lund (Se: Grove). Det 
finnes også forskjellige skogsformer som resultat 
av lokale forhold i temperatur, nedbør og 
jordsmonn (Se: Coniferous forest, Deciduous 
forest, Jungle, Rainforest, Savanna woodland, 
Taiga, Woodland og Sub-tropical forest).  
 
FOREST CLIMATE: Skogsklima, de gjennom-
snittlige værforholdene i et skogsområde og som 
avviker fra åpne, avskogede områder. Årsaken er 
at trær modifiserer fuktigheten, temperaturen, 
vindforholdene og energibalansen pga. absorp-
sjonen og refleksjonen av solinnstrålingen fra 
trekronene (canopy). 
 
FOREST YAWS: Se: Espundia. 
 
FORFICIFORM: Det å være sakse-lignende. 
Forficulate, sakse-formet. 
 
FORGOTTEN NAME: Se: Nomen oblitum.  
  
FORM (Forma, -form-, -forma, -formes, -form-
is): (1) Konfigurasjon, formen og strukturen på et 
objekt; den utvendige visuelle tilsynekomst av et 
legeme; (2) Form, støpeform; (3) Den essensielle 
eller ideelle natur av noe; måten noe eksisterer 

eller manifesterer seg på; (4) Type, slag, varietet; 
(5) Formular, skjema, blankett; trykket dokument 
der infomasjoner kan innskrives; (6) Kondisjon, 
fysisk form, gjeldende evne til fysiske presta-
sjoner; i utmerket form, konkurranseform; (7) 
Oppstille, spesielt arrangement; måten noe er 
arrangert eller kombinert på; (8) Adferd, opp-
førsel, manérer basert på etikette; (9) Språklig 
form, lingvistisk form; strukturen til et ord, frase, 
setning eller foredrag; enhver måte et ord staves, 
uttales eller bøyes på; (10) Formel, regel; (11) 
Innen biologi, form, den essensielle formen og 
strukturen til en organisme, del av en organisme 
eller organismegruppe; (12) Innen botanikk, form 
(forma, pl. formae; forkortet «f.»), intraspesifikt 
takson under varitet som igjen er under art; 
planter som avviker fra det typiske med en eller 
annen mindre og ofte ustabil karakter, f.eks. et 
morfologisk avvik eller fargevarient; (13) Innen 
zoologi, form (forma, pl. formae), uformell 
taksonomisk term som hvis publisert etter 1960 
ansees for en infraunderart, men hvis publisert 
før 1961, tolkes i henhold til Kodens konven-
sjoner. «Form, forma» benyttes av og til innen 
zoologisk taksonomi for å beskrive variasjoner 
innen en art og henges på som et tillegg til et 
artsnavn (binomen) eller underartsnavn (tri-
nomen), men har ingen offisiell status. Generelt, 
de individene eller undergruppene av en art, 
underart eller populasjon (Se: Infrasubspecific) 
som avviker på en definert måte fra andre 
individer eller undergrupper innen taksonet (f.eks. 
økologiske former, sesongformer, morfer, 
variteter, larve/voksne, hunnlige/hannlige) og 
som ikke har noen status i henhold til Koden 
(ICZN; men har laveste taksonomiske rang iht. 
ICBN). Eksempler på bruk av «former» innen 
zoologi, er; Forma geographica (f. geogr.), forma 
localis (f. loc.), forma alta (altitudinal form) forma 
vernalis (f. vern., spring form), forma aestivalis (f. 
aest., summer form), Forma specialis, og forma 
autumnalis (f. autumn., autumn form). Se: Code, 
Cultivar, Forma specialis, Morph, Race, Species, 
Strain, Subspecies og Variety.  
 
FORMALDEHYDE (Methanal): Formaldehyd, 
metanal, organisk fargeløs, giftig og vannløselig 
gass (CH2O) som kan kondenseres til væskeform 
ved -21oC. Foraldehyd er en sterk gift. Den har 
en stikkende, gjennomtrengende lukt og virker 
sterkt antiseptisk og er derfor en effektiv 
bakteriocid. Formaldehyd er et direkte oksida-

https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Fjellskog&action=edit&redlink=1
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sjonsprodukt av metanol (tresprit; og kan 
oksideres til maursyre (HCOOH)) og forhandles 
som en vandig oppløsning (35–40 % løsning) kalt 
formalin (formol) da gassen er lett oppløselig i 
vann (100 g av løsningen inneholder: ca. 40 g 
CH2O og 8 - 20 g CH3OH). Formaldehyd brukes 
som et fiksativ for biologisk materiale, men da 
som formalin. Se: Formalin.   
 
FORMALIN: Formalin, fargeløs løsning av 
formaldehyd (ca. 35 - 40 %) i vann med metanol 
som stabilisator. Ved romtemperatur under 25oC 
utskilles en hvit polymer av metanal. Formalin 
brukes til desinfeksjon og som konserverings-
middel for biologiske objekter (individer, organer, 
vev, celler) som skal undersøkes mikroskopisk. 
Formalin er sterkt slimhinne irriterende, kan 
fremkalle allergi ved hudkontakt (kontakteksem) 
og er kreftfremkallende ved langvarig høy ekspo-
nering. Se: Formaldehyde. 
 
FORMA SPECIALIS (Special form, f. sp, pl. ff. 
spp.): «Spesiell form», uformell taksonomisk 
gruppe tillat brukt innen «International Code of 
Nomenclature for algae, fungi and plants» for en 
parasitt (spesielt sopp), en variant av en 
symbiontisk art adskilt fysiologisk spesielt med 
hensyn til tilpasning (grad av patogenitet) og 
begrensning til én eller flere spesifikke 
verter.Termen spesifiserer ikke nødvendigvis 
morfologiske forskjeller i «form», og tilsvarer 
heller ikke den taksonomiske rang «form, forma» 
innen botanikk, men benyttes når underart eller 
varietet ikke føles rett. Termene «fysiologisk 
rase» eller «biologisk rase» er alternative termer 
for f. sp. (og synonyme med biologisk form). Et 
forma specialis (f. sp.) navn benyttes som en del 
av det infraspesifikke vitenskapelige navn, eller 
etter det binominale artsnavn, f.eks. Puccinia 
graminis f. sp. avenae. Se: Form, Morph, Race, 
Strain, Subspecies og Variety. 
 
FORMATE: (1) Danne formasjon; (2) Formiat, 
salter eller estere av maursyre (flere benyttes i 
bl.a. fargerier til beising). Se: Formic acid. 
 
FORMATION: (1) Formasjon, et spesifikt 
arrangement eller utplassering; fordeling; (2) En 
struktur; måten noe er formet på, eller noe som 
er formet; (3) Utforming, handlingen eller 
prosessen å forme noe, eller noe som tar form; 
(4) En flyformasjon, eller tropper på marsj eller 

under oppstilling; (5) Innen biogeografi, én eller 
flere plantesamfunn som har lignende strukturer 
innen en klimatisk region (Se: Biome); (3) Innen 
geologi, geomorfologisk (litostratigrafisk) enhet 
eller formasjon som utgjør et geografisk distinkt 
og naturlig dannet topografisk landskapstrekk, og 
som lett kan adskilles fra omgivelsene rundt. 
 
FORMATION TYPE (Formation class): Innen 
økologi, en gruppe av geografisk vidt utbredte og 
relativt like samfunn, hvor alle er økologisk 
relatert til den samme hovedfaktoreren i om-
givelsene og da spesielt klima. 
 
FORMAZIN: Formazin, syntetisk organisk for-
bindelse som i form av suspensjoner brukes som 
standard ved bestemmelse av turbiditeten i vann. 
Resultatet angis i FTU enheter (Formazin 
Turbidity Units). Se: Turbidity. 
 
FORMENKREIS: (1) Formenkreis, polytypisk art; 
samling av geografisk adskilte (allopatriske) arter 
(superart) eller underarter; (2) Innen paleontologi, 
en gruppe av relaterte arter eller varianter. 
 
FORM GENUS: (1) Innen mykologi, takson av 
«Imperfect fungi» på slektsnivå som kan adskilles 
på én eller flere morfologiske karakterer; (2) 
Innen paleontologi, takson «organ genus» på 
slektsnivå av fossile planter som ikke kan føres til 
en spesiell familie (kan bestå av diverse isolerte 
funn av plantefragmenter). 
 
FORMIC: Maur-, som vedrører maur. Se: Ant. 
 
FORMICIDE: Maurmiddel, maurdreper. 
 
FORMIC ACID (Methanoic acid): Maursyre, 
organisk fargeløs, flyktig og svakt sur væske som 
utgjør den enkleste monocarboxylsyren (HCOOH 
eller HCO2H). Maursyre forekommer naturlig 
(giften ved bier og maurstikk) og er et viktig stoff 
innen diverse kjemiske synteser. Se: Carboxylic 
acid. 
 
FORMICARY (Formicarum): Maurtue. 
  
FORMULA: (1) Formel, formular, resept, opp-
skrift; (2) Generell regel eller prinsipp, ofte uttrykt 
matematisk; (3) Innen botanisk taksonomi, 
betegnelse på en hybrid (eller hybrid gruppe) 
dannet enten gjennom å kombinere navnene på 

https://sml.snl.no/allergi
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foreldrene med x eller + mellom, eller ved å slå 
sammen navnene med x foran. Condensed 
formula, refererer til å kombinere deler av to 
slektsnavn for å navnsette hybrider mellom dem 
(intergenic, Se: Designation);  (4) Innen zoologisk 
taksonomi, modifiseringer av de tilgjengelige 
navnene i en taksonomisk gruppe gjennom å 
sette til en standard prefiks eller suffiks som skal 
indikere at de er medlemmer av denne gruppen; 
(5) Innen kjemi, en måte for beskrivelse av et 
kjemisk stoff der en benytter symboler og tall for 
å beskrive hvilke og antall atomer som er tilstede. 
Det finnes forskjellige typer av kjemiske formler: 
Molekylformel, empirisk formel og strukturell 
formel. 
 
FORNICATED: Konkav inni, konveks på utsiden; 
buet, hvelvet, krummet (arched, vaulted). 
 
FORTUITOUS (Fortunate): Tilfeldig, slumpe-, 
heldig sjanse, som skjer gjennom hell (sjanse) 
istedenfor gjennom hensikt. 
 
FORWARD MUTATION: Mutasjon i et gen som 
forandrer ett funksjonelt vill-type gen eller allel til 
et unormalt, ikke-funksjonelt, mutant gen eller 
allel; mutasjon som resulterer i en mutant 
fenotype som avviker fra vill-type fenotypen. 
Termen er rent deskriptiv og involverer, typisk 
sett, en inaktivering av et strukturelt gen. Det 
motsatte fenomen kalles «back mutation» eller 
«reverse mutation». Se: Back mutation. 
 
FORWARD SELECTION SYSTEM: Innen 
genetikk, seleksjonssystem som medfører at 
mutanter overlever. Se: Forward mutation. 
 
FOSSA: En fordypning, grop, hulrom, søkk. 
 
FOSSIL: Fossil, forstening, oldtidslevning, enhver 
bevart forstenet levning av en organisme fra en 
tidligere geologisk tidsperiode; enhver fysisk eller 
kjemisk etterlatenskap (forstening) som indikerer 
førhistorisk liv, og som har blitt bevart i jord eller 
berg under naturlige prosesser. Generelt omfatter 
fossiler kun de organismene som levet før siste 
istid, dvs. er eldre enn ca. 115 000 år. Fossiler 
kan dannes på mange måter og omfatte selve 
kroppen, avtrykk etter kroppen eller spor etter 
kroppen (trace fossils), dvs. sedimentære 
strukturer som inneholder f.eks. fossile ganger, 
tunneler og fotspor som skyldes aktivitetene til 

organismene og ikke dyret selv. Mikrofossiler er 
fossiler som kun kan studeres i mikroskop på 
grunn av sin størrelse. Levende fossiler refererer 
til organismer som har overlevd til våre dager, 
lenge etter at deres nære slektninger har dødd 
ut. Fossilization, fossilering, refererer til om-
dannelsen, mineraliseringen av døde organismer 
til fossiler, og hvor fossilfunnene viser oss livets 
historie og utvikling på jorden. Vanligvis er det 
kun de harde delene og strukturene hos en 
organisme som blir forstenet og bevart som 
fossiler, slik som tenner, ben, skall og ved. Men 
under spesielle anaerobe betingelser, kan også 
organiske bløtdeler eller hele organismer 
preserveres, som mammut- og ullneshorn-
funnene i arktisk permafrost eller myrer. Insekter 
og små organismer, blad og blomster, har ofte 
blitt bevart i rav. Se: Paleontology og Recent. 
 
FOSSIL FUEL: Fossilt brennstoff, fossilt drivstoff, 
dvs. olje, kull og naturgass som stammer fra 
organisk materiale deponert over geologiske 
tidsskalaer og som utnyttes av mennesket som 
energikilde. Utgangspunktet for det fossile 
brennstoffet er enorme mengder av akkumulerte 
plante- og dyrerester som levet for millioner av år 
siden og som ble utsatt for nedbrytnings-
prosesser under høyt trykk. Fossilt brennstoff har 
et høyt karbon og hydrogen innhold. Energien av 
fossilt brennstoff skyldes ved forbrenning den 
eksoterme oksidering av karbon til karbondioksid 

(C + O2  CO2) og hydrogen med dannelse av 

vann (H2 + 1/2O2  H2O). Fossilt brennstoff er 
en ikke-fornybar ressurs så fortsetter nåværende 
bruk av råstoffet, vil menneskeheten nød-
vendigvis slippe opp for fossilt drivstoff før eller 
senere. Forbrenning av fossilt materiale skaper 
også forurensningsproblemer som sur nedbør og 
bidrar til drivhuseffekter pga. utslipp av CO2 til 
atmosfæren, noe som medfører behov for å gå 
over til fornybare energikilder. Se: Fuel og 
Organic matter. 
 
FOSSIL ICE (Relict ice): Fossil is (ikke nød-
vendigvis breis), is som stammer fra tidligere 
geologiske perioder, f.eks. fra siste istid, og som 
er bevart i jorden ofte under tykke isolerende 
løsmasser. 
 
FOSSILIFEROUS: Som er fossilbærende, sedi-
menter eller horisontale berglag som inneholder 
fossiler. 
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FOSSORIA: Det som borer eller graver. 
 
FOSSORIAL: (1) Graveredskap, relatert til eller 
noe benyttet for å grave eller bore med (fossorial 
legs); (2) Tilpasset til å grave eller bore i et 
substrat; gravetilpasningene (fossorial adapt-
ations) gjelder spesielt det å grave etter mat eller 
ganger for ly eller forsvar. Ofte er de gravende 
organismene utviklingsmessig sett de mest 
primitive eller forsvarsløse representanter av dyr. 
Tilpasningene til å leve i huler omfatter særlig 
utformingen av kroppen, reduksjoner i vedheng, 
lemmer og sanseorganer og spesielle morfo-
logiske tilpasninger som letter selve gravingen. 
Se: Effodient. 
 
FOSTER: (1) Det å forårsake vekst og utvikling 
av noe; kultivere; (2) Støtte, oppmuntre, nære, 
verne om (cherish); (3) Hjelpe fram, oppmuntre, 
fremme vekst og utvikling (encourage); (4) Pleie, 
passe, ale opp; (5) Fostre, oppfostre, nære og 
oppdra barn som ikke er ens egne (nurture); (6) 
Fosterforeldre (foster parent), fosteromsorg 
(foster care), fosterhjem (foster home); (7) 
Fosterbarn, det å motta forelderomsorg fra noen 
som ikke er relatert gjennom blodsbånd (foster 
children); (8) Se: Fetus. 
 
FOSTER REARING: Adopsjon, oppfostring av 
unger hos foreldre som ikke er de biologiske 
foreldrene. Fenomenet kan også forekomme 
mellom forskjellige arter (cross-species rearing, 
crossfostering), f.eks. når mennesket oppfostrer 
dyr (handraising). Slik oppforstring kan tjene til å 
redde livet til dyr som har mistet sine naturlige 
foreldre eller har kommet på avveie, eller for 
rehabilitering av dyrearter for senere utsettelse i 
naturen. (Rudyard Kiplings «The jungle book» 
beskriver hvorledes guttebarnet Mowgli ble 
oppfostret i jungelen av ulver.) 
 
FOUL AIR (Bad air): Dårlig luft, enhver gass 
tyngre enn oksygen kan bidra til dårlig luft, men 
vanligvis skyldes dårlig luft ekstremt høye CO2 
konsentrasjoner (> 1 %) (den «normale» CO2 
konsentrasjonen i atmosfæren er for tiden 
dramatisk høy, 413,4 ppm (0,0413 %), det sies 
46 % høyere enn den var rundt 1750 i før-
industriell tid). Samtidig begrenser CO2 sammen 
med metan, varme-strålingen fra jorden og 
medføer til den såkalte drivhuseffekten (men uten 

disse drivhusgassene ville temperaturen på 
jorden vært 33oC lavere.) 
 
FOUL BREATH (Halitosis): Dårlig ånde (som 
kan være tilfeldig eller kronisk pga. føden, dårlig 
hygiene, sykdommer eller andre faktorer).  
 
FOUL DISEASE: Venerisk sykdom. 
 
FOULING: (1) Tilsøling, forurensing, deponering 
av materiale på galt sted til gal tid; (2) Fouling, 
begroing, tett vekst av akvatiske organismer 
(fouling organisms) spesielt på overflaten av en 
flytende eller nedsenket menneskeskapt gjen-
stand, som f.eks. skroget på et skip (foul bottom). 
Fouling øker motstanden i vannet eller på andre 
måter nedsetter gjenstanden eller båtens funk-
sjon. Se: Aufwuchs og Biofouling. 
 
FOULNESS (Filth, Filthiness, Nastiness): (1) 
Skitt, møkk; urenslighet (filth); (2) En tilstand av å 
lukte eller smake stygt; (3) Sjofelhet, slibrighet, 
vulgaritet (obscenity, vulgarity); (3) Uredelighet; 
utakknemlighet. 
 
FOUL SKY: Overskyet himmel. 
 
FOUL WEEDS: Ugress. 
 
FOUMART: Se: Fitch.  
 
FOUNDER: (1) Grunnlegger, stifter; stamfar; (2) 
Eier eller arbeider på et støperi (foundry). 
 
FOUNDER CELLS: Dattercellene fra zygotens 
tidligste kløvninger med potensiale til å danne de 
individuelle vevene og organene i en organisme. 
 
FOUNDER EFFECT (Founder principle, Rule 
of deviation): Innen populasjonsgenetikk, 
foundereffekt, effekten av tap av genetisk 
variasjon som forekommer når en ny populasjon 
etableres på basis av et lite antall individer 
(founders) og fra vanligvis en mye større 
populasjon. Gen poolen i den nye, perifere 
populasjonen vil avike fra opphavspopulasjonen 
da individene i den nye populasjonen utgjør kun 
et tilfeldig utvalg av den totale genetiske 
variasjonen i opphavspopulasjonen. Forskjellene 
vil evolusjonært over tid, forsterkes på grunn av 
genetisk drift (Se: Genetic drift), og lede til økt 
divergens (f.eks. morfologisk) mellom popula-
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sjonene. Den opprinnelige oftest større 
populasjonen, vil være relativt uforandret i 
samme tidsrom, og representere stamarten (Se: 
Stem-species). Foundereffekten vil over tid 
kunne lede til artsdannelse, spesielt da den nye 
populasjonen allerede i utgangspunktet er 
genetisk forskjellig fra opphavspopulasjonen, og 
som forsterkes gjennom geografisk isolasjon 
(allopatri; Se: Allopatric). Er den nye popula-
sjonen av samme størrelse som den opprinnelige 
populasjonen, kalles det «dichopatric speci-
ation», er den mindre enn den opprinnelige, 
«peripatric speciation». En founderpopulasjons 
genetiske struktur kan sies å gjennomløpe to 
hovedforandringer: (a) Tilfeldige forandringer i 
gen frekvensene, inkludert tap og fiksering av 
alleler, som leder til genetiske avvik fra forelder-
populasjonen, og (b) økt grad av homozygoti 
pga. en reduksjon i genetisk variabilitet. Begge 
fenomener kan beregnes og kvantifiseres 
populasjonsgenetisk. Generelt er foundereffekten 
antatt å være en meget viktig prosess ved 
artsdannelser. Se: Bottleneck effect, Dichopatric, 
Founder population og Peripatric. 
 
FOUNDER POPULATION: Stampopulasjon, det 
relativt lite antall individer (founders) som har blitt 
geografisk isolert fra en større forelder- eller 
utgangspopulasjon. Se: Founder effect. 
 
FOUNDER PRINCIPLE: Se: Founder effect. 
 
FOUNT (Fountain): (1) Kilde, vell, oppkomme; 
(2) Opphav, opprinnelse; (3) Råvare (rå-stoff) av 
ønsket kvalitet. 
 
FOVEATE: Dekket eller markert med små hull 
eller forsenkninger. Fovea, forsenkning i øyets 
retina hos virveldyr som inneholder tapper 
(cones) og dermed er spesialisert for oppfattelse 
av farger, men som er uten staver (rods) og 
blodårer. Se: Eye. 
 
FOVEOLATE: (1) Det å ha små hull eller for-
senkninger. Foveola, et ekstremt lite hull eller 
forsenkning; (2) Skallet. 
 
FOWL: (1) Fugl (uansett art); villfugl, vannfugl; 
(2) Fjærkre, fjærfe, hane, høne, hønsefugl (orden 
Galliformes), domestisert kylling (Gallus gallus); 
(3) Fuglekjøtt: Ender, fasan, høns eller kalkuner 
benyttet som mat. Fowler, fuglefanger. 

 FOWL CHOLERA (Avian pasteurellosis): 
Fuglekolera, en alvorlig, meget smittsom sykdom 
hos kyllinger, kalkun og vannlevende fugler som 
skyldes bakterien Pasterurella multocida som 
også kan infisere katter, hunder, kaniner, griser 
og kveg. Bakterien forekommer over hele verden 
og var en av de aller første infeksiøse 
sykdommer som ble anerkjent (1880) av Louis 
Pasteeur (1822-1895). 
 
FOWL PLAGUE: Fuglepest (fowl pest), virus 
sykdom hos bl.a. høns, ender og kalkun som 
skyldes infeksjon med Influensa virus A. Se: 
Influenca. 
 
FOWL POX (FP): Fuglekopper, virus sykdom på 
en rekke fuglearter som skyldes infeksjon med et 
Avipoxvirus. Fuglekopper er en vanlig sykdom 
hos uvaksinerte kyllinger.  
 
FOWL TYPHOID (FT): Akutt og meget smittsom 
sykdom på (vesentlig) kyllinger og kalkun som 
skyldes infeksjon med bakterien Salmonella 
gallinarum. Denne arten kan sammen med 
bakterien S. pullorum (pullorum sykdom), forår-
sake alvorlig blodforgiftning (sepsis, septicemia).  
 
FOX: Rev, rødrev, sølvrev, korsrev (Vulpes 
vulpes), det mest vanlige rovpattedyr i reve-
slekten (Vulpes) i familien hundedyr (Canidae). 
Hundedyrene deles ofte i to distinkte grupper: (a) 
Reve-lignende canider (Vulpini), og (b) hunde-
lignende canider (Canini). Tilsammen omfatter 
hundedyrene 13 slekter og 37 nålevende arter. 
Klassifiseringen er omfattende og komplisert; 
slekten Vulpes (ekte rever) omfatter rundt 12 
arter. 
 
FOX HOOKWORM: Revens hakemark, rund-
marken Uncinaria stenocephala som veed siden 
av rev, også infiserer hunder og katter. Andre 
relativt vanlige hakemarker på dyr (også rev), er: 
Ancylostoma caninum og A. braziliense; A. 
tubaeforme infiserer katt.  
 
F-PILUS: F-pilus, bakteriefilamenter (hule 
sylindriske strukturer med diameter på ca. 8 nm) 
som strekker seg ut 1 - 2 µm fra bakteriens 
celleoverflate. Pilus, hår-lignende utvekster på 
overflaten av mange bakterier. F-pili (kjønns-pili) 
er involvert i bakteriekonjugasjonen, overførselen 
av genetisk materiale mellom bakterier, og er 

https://no.wikipedia.org/wiki/Revelignende_canider
https://no.wikipedia.org/wiki/Hundelignende_canider
https://no.wikipedia.org/wiki/Hundelignende_canider
https://no.wikipedia.org/wiki/Slekt_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Art
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også stedene for adsorpsjon (bindingen til 
overflaten) av visse bakteriofager.  Se: Bacterial 
conjugation og Conjugation. 
 
F PLASMID (F-agent, F episome, Fertility 
factor, F factor, F sex factor, Sex factor, Sex 
plasmid): F plasmid, fertilitetsfaktor, sirkulært 
plasmid som kontrollerer bakterienes seksuelle 
funksjoner og er aktiv under paringsprosessen 
ved at plasmidet koder for den nødvendige 
informasjon for dannelse av F-spesifikke F-pilus, 
dvs. modifisering av celleoverflaten for konjuga-
sjon, overførsel av genetisk materiale og for å 
forhindre selvbefruktning. Plasmidet kan 
overføres fra en bakterie-strain til en annen, og 
kan også mobilisere deler av bakteriekromo-
somet. Bakterier som har F plasmid (F+, hannlige 
donorceller) overfører plasmidet til F-, dvs. 
hunnlige mottagerceller. Bare én av DNA trådene 
overføres og overførselen ender med at en 
komplementær tråd syntetiseres hos mottageren, 
deretter skjer en sirkularisering (repliconation) og 
etablering av DNA i mottageren. F plasmidet kan 
også integreres i vertskromosomet (ved hjelp av 
innlemmelsessekvenser) gjennom å overføre 
vertscellen fra F til Hfr (high frequency recomb-
ination). I slike celler kan plasmidet ikke bare 
overføre seg selv, men også tilstøtende gener, 
disse kan da igjen rekombineres med kromo-
somet i mottager cellen. Se: Fertility factor, F-
pilus og Plasmid. 
 
Fr: Se: Francium. 
 
FRACTAL: Fraktal, relatert til eller har fraktal 
struktur, selvlignende geometriske strukturer der 
hver del har samme statistiske karakter som det 
hele (de ser like ut uansett hvilken målestokk de 
observeres ved). Fraktaler kan benyttes til å 
modellere diverse strukturer som f.eks. snøfnugg 
der det samme mønsteret gjentas i stadig mindre 
målestokk, eller ved å beskrive delvis tilfeldige 
eller kaotiske fenomener som fra krystallvekst til 
dannelse av galakser.  
 
FRACTION: Andel, brøkdel, fraksjon; brøk, et 
forhold mellom heltall (Se: Integer). 
 
FRAGILIS: Skjør, skrøpelig. Fragile, delikat og 
tynn, som lett brekkes. 
 

FRAGMENTATION: (1) Oppstykking, utspalting; 
(2) Innen biologi, fragmentering, en form for 
aseksuell, vegetativ reproduksjon (deling, fisjon), 
hos enkelte virvelløse dyr der deler av 
organismen avstøtes eller brytes opp i deler og 
hvor de adskilte delene kan utvikle seg videre til 
nye individer. Fragmentering er vanlig hos f.eks. 
leddmarker og polyppdyr. Kolonifragmenteringer 
refererer spesielt til de mer eller mindre tilfeldige 
tapene eller avstøtningene av mindre deler av en 
koloni, f.eks. hos svamper, koraller, mosdyr eller 
andre kolonibyggende organismer.  
 
FRAGRANCE: Duft, vellukt, søtlig, tiltalende og 
behagelig lukt; ange. Flagrant, velluktende.  
 
FRAMBOESIA (Frambesi): Se: Yaws og Trepo-
nematosis. 
 
FRAMESHIFT MUTATION (Phase-shift muta-
tion, Reading frame mutation, Reading-frame 
shift, Sign mutation): Mutasjon forårsaket av et 
tap eller tillegg av ett eller flere basepar (lite 
segment av DNA i et gen) som forårsaker en 
forandring i translasjonen, avlesningen (reading 
frame shift) av den genetiske koden fra 
posisjonen til mutasjonen og til enden av genet. 
Med andre ord, en forandring i grupperingen av 
nukleotidene som medfører at de ikke 
transkriberes korrekt på grunn av innlemmelse 
(+) eller utelatelse (-) av en kodende sekvens 
(som har medført at ett eller flere nukleotider 
opptrer i et antall som ikke er delelig på tre). I en 
normal transkripsjon av et cistron, leses nukleo-
tidene i grupper på tre baser (triplett), der 
«reading frame» bestemmes av startpunktet. 
Hver triplett koder for én aminosyre, kodon 
sekvensene bestemmer derfor aminosyrene og 
deres rekkefølge i et gitt protein. En «frame shift» 
mutasjon medfører derfor en forandring i 
avlesningen av en DNA sekvens slik at over-
settelsen til mRNA mislykkes fra det punkt 
forandringen forekommer, enten ved at ingen 
aminosyrer blir kodet for eller at det blir kodet for 
feil aminosyrer i proteinet, hvis DNA sekvensen i 
det hele tatt oversettes. Nye mutasjoner kan 
gjenopprette feilen. Se: Cistron, Codon, Frame-
shift suppression, Insertion mutation og Mis-
sense mutation. 
 
FRAMESHIFT SUPPRESSION: Mutasjon som 
reverserer effekten av en «frameshift mutation» i 
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det samme gen (indre suppresjon). Se: Frame-
shift mutation. 
 
FRAMEWORK: (1) Skjelett, ramme, rammeverk; 
struktur for å understøtte eller inneslutte et 
objekt, f.eks. en bygning, redskap eller kjøretøy, 
transportmiddel; (2) Stillas, arbeidsplattform 
(scaffold); (3) Grunnriss, referanseramme, det 
sett av idéer, begreper, verdier eller antagelser 
som utgjør fundamentet, den grunnleggende 
strukturen under et system, konsept eller tekst; 
hvorledes noe betraktes (frame og reference); (4) 
Trærs større grener som bestemmer dets form.   
 
FRANCIS' DISEASE: Se: Tularemia. 
 
FRANCIUM: Francium (Fr), radioaktivt grunn-
stoff med atomnummer 87 som hører til gruppe I i 
det periodiske system, og med et smeltepunkt på 

27  1oC, kokepunkt 677  1oC. All de kjente 22 
isotopene er radioaktive, det mest stabile er 
Francium-223. 
 
FRANGIBLE: Sprø, skjør, skrøpelig, som lett 
brekker. 
 
FRANGULA: Trollhegg (Frangula alnus), løv-
fellende busk i trollheggfamilien (Rhamnaceae). 
Trollhegg opptrer som underskog i nesten alle 
jordtyper, men især på fuktig jordbunn. I Norge 
vokser trollhegg i lavlandet nord til Grane i 
Nordland. I folkemedisinen har trollhegg ry på 
seg som avførende middel. 
 
FRASER DARLING EFFECT: Innen ornitologi, 
synkroniseringen av reproduksjonen i en hekke-
koloni som en konsekvens av sosial stimulering 
gjennom syn og hørsel. Effekten er positivt 
relatert til gruppens størrelse eller tetthet. 
Fenomenet medfører en reduksjon i hekke-
sesongens lengde og en produksjon av et større 
antall egg og unger på samme tid. Det kan igjen 
reduse predasjonen og øke sannsynligheten for 
overlevelse av flere av avkommene. 
 
FRASS: Frass, insektekskrementer vanligvis 
plandet med plantefragmenter (detritus); det fine 
pudder-lignende materialet som er igjen på 
jordoverflaten eller andre steder der insekter og 
dyr eter og oppholder seg. 
 
FRATERNAL: Broderlig, bror-. 

FRATERNAL TWINS (Dizygotic twins): Ikke-
identiske tvillinger; født på samme tid, men 
utviklet fra to forskjellige zygoter. Se: Dizygotic 
twins, Identical twins og Monozygotic twins. 
 
FRATRICIDE: Slektningdrap; drap som fore-
kommer hos bl.a. fugl, både voksne og unger, 
som dreper de minste og svakeste i kullet. 
Fenomenet er også observert hos enkelte arter 
av fisk og insekter. Fenomenet kan forståes som 
en adaptiv måte å tilpasse antall individer til den 
aktuelle fødetilgang. Se: Infanticide og Siblicide. 
 
FRAUNHOFER LINES: Absorpsjonslinjer, linjer 
som forekommer i spekteret fra en lysende kule 
(f.eks. fra solens overflatelag) og som oppstår 
gjennom absorpsjon av stråling i de høyere lag 
av stjernen. Noen linjer kan også skyldes 
absorpsjon i jordatmosfæren. Det er identifisert 
over 25 000 linjer der de mest synlige linjene 
skyldes nærværet av ionisert kalsium, nøytralt 
hydrogen, natrium og magnesium; mange 
svakere linjer skyldes tilstedeværelsen av jern. 
 
FRAZIL (Frazil ice): Sarr, kjøv, løse iskrystaller 
dannet i underkjølt turbulent vann. Sarr is (frazil 
ice) er grå, kompakt is dannet ved frysning av 
sarr blandet med underkjølt vann. Sarr sørpe 
(frazil slush) er en løs masse bestående av sarr 
og vann.  
 
FREE: (1) Fri, løs, bevegelig, selvstendig, 
utvungen, ikke festet (free living); (2) Ledig, 
gratis, kostnadsfri, avgiftsfri; (3) Løslate; (4) Fritt, 
åpen.  
 
FREE ELECTRON: Fritt elektron, elektron som 
ikke er permanent bundet til et spesifikt atom 
eller molekyl, men beveger seg fritt under 
påvirkningen av et elektrisk felt.  
 
FREE ENERGY: Fri energi, kapasiteten eller et 
mål på et systems evne til å utføre arbeid; en 
termodynamisk funksjon som viser mengden 
arbeid tilgjengelig når et system gjennomløper 
visse spesifikke forandringer. Arbeidet som kan 
genereres fra en prosess, er et mål på systemets 
økning i fri energi. Gibbs fri energi er definert 
som: G = H - TS, der G er energien absorbert 
eller frigitt i en reversibel prosess ved konstant 
temperatur (T) og trykk, H er entalpien (en egen-
skap ved et termodynamisk system, lik systemets 

https://no.wikipedia.org/wiki/Busk
https://no.wikipedia.org/wiki/Trollheggfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Grane
https://no.wikipedia.org/wiki/Nordland
https://no.wikipedia.org/wiki/Folkemedisin
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indre energi pluss produktet av trykk og volum, 
Se: Enthalpy), og S er entropien i systemet 
(termodynamisk størrelse som viser til 
utilgjengeligheten av systemets indre energi for 
omgjøring til mekanisk arbeid, ofte tolket som 
grad av uorden, uforutsigbarhet eller tilfeldigheter 
i systemet, Se: Entrophy). 
 
FREE FALL: (1) Fritt fall, hurtig ukontrollert fall; 
(2) Et romskips bevegelse uten noen form for 
skyvkraft; (3) Et fallskjermhopp før fallskjermen 
åpner opp; (4) Et legemes fall eller nedadgående 
bevegelse gjennom atmosfæren mot jorden kun 
under påvirkning av jordens gravitasjonsfelt, dvs. 
uten luftmotstand eller strukturer som gir oppdrift. 
Nær jordoverflaten måles akselerasjonen under 
fritt fall (g) med referanse til et punkt på over-
flaten. En akselerasjon vil variere etter posi-
sjonen på jordoverflaten pga. større sentripetal-
akselerasjon ved lavere breddegrader, varia-
sjonen i avstand fra jordens sentrum og lokale 
variasjoner i tetthet og høydenivå. Vanligvis 
brukes standardverdien gn = 9,806 65 ms-2. En 
kropp i fritt fall sies å være vektløs. Hvis 
mennesket lever under vektløse betingelser, dvs. 
uten det stress som gravitasjonen påfører 
kroppen og kroppens organer, vil det inntreffe 
alvorlige fysiologiske forandringer med bl.a. en 
svekkelse av benstrukturen. 
 
FREE-LIVING (Non-symbiotic): (1) Fritt lev-
ende, uavhengig livsførsel eller livsstil; det å leve 
uavhengig av en annen organisme, eller det å 
ikke være del av en parasittisk eller symbiotisk 
relasjon med andre organismer (Se: Symbiosis); 
(2) Bevege seg uavhengig, det å ikke være festet 
til et substrat (ikke sessil). 
 
FREELY MOTILE: Se: Vagile. 
 
FREEMARTIN: Steril, hunnlig tvilling, delvis 
hermafrodittisk gjennom påvirkning av de hann-
lige hormonene fra sin mannlige tvilling (sibling) i 
uterus pga. den kontinuerlige fostersirkula-
sjonenen. Fenomenet forekommer hos kveg, 
sau, geiter og gris.  
 
FREE OXYGEN: Fritt oksygen, oksygen i mole-
kylær form (O2), dvs. oksygen som ikke er bundet 
til noen andre grunnstoffer (elementer). Før 
fotosyntesen utviklet seg, var jordens atmosfære 
uten fritt oksygen. Dagens oksygen-

konsentrasjon skyldes de fotosyntetiserende 
prokaryotiske organismene som produserte O2 
som et avfallsprodukt, og som levde lenge før 
atmosfæren inneholdt oksygen, dvs. fra rundt 3,8 
milliarder år siden. I de millioner av år ble 
oksygenet raskt fjernet fra atmosfæren gjennom 
forvitringer, spesielt gjennom oksidasjon av jern 
(rusting), før selve oppbygningen av oksygen i 
atmosfæren kunne skje. Med dagens 
primærproduksjonsrate vil det tatt rundt 2 000 år 
å oppnå dagens atmosfæriske O2 konsentra-
sjon.   
 
FREE RADICAL: Fri radikal, reaktivt molekyl, 
atom eller gruppe av atomer (molekyl fragmenter) 
som har én eller flere uparede elektroner (dvs. ett 
eller flere uparede valens elektroner) som gjør 
dem meget reaktive. Frie radikaler kan bindes til 
og ødelegge kroppens cellulære komponenter. 
De fleste radikalene som forekommer i kroppen 
er giftige former for oksygen, tilsvarende rust-
dannelser (oksidert jern) vil oksygenet i sin giftige 
form kunne ødelegge (oksidere) kroppsmole-
kyler. Dessverre har kroppen en tendens til å 
produsere flere frie radikaler med økende alder, 
noe en antar spiller en rolle i kroppens 
degenerative sykdomsprosesser som f.eks. ved 
utvikling av hjertesykdommer og kreft. Frie 
radikaler kan dannes ved fotolyse eller pyrolyse 
der en binding brytes uten at ioner dannes. Frie 
radikaler har kort levetid i gassfase, men deres 
reaktivitet medfører at de kan ta del i kjemiske 
reaksjoner som ellers ikke ville inntreffe og også 
derfor bli farlige i biologiske systemer. 
 
FREE SPACE: Innen fysikk, perfekt vakuum, fritt 
rom, rom som ikke inneholder noen form for 
materie (teoretisk perfekt vakuum). I praksis 
betraktes vakuum for å være et volum der trykket 
er lavere enn atmosfæretrykket, noe som blir 
anvendt i barometre (lufttrykkmålere). (En støv-
suger reduserer lufttrykket med rundt 20 %.) 
 
FREEZE: (1) Det å overgå fra væske til fast 
tilstand gjennom tap av varme (harden, solidify, 
stiffen); (2) Det å få et overflatedekke av is pga. 
kulde; (3) Være iskald, bli eller føle seg ube-
hagelig kald; (4) Fryse, stivne, bli ubevegelig eller 
urørlig; ikke i stand til å tale eller handle; (5) 
Dypfryst, funksjonstopp pga. kulde (vanligvis 
midlertidig); (6)  Gjøre noe veldig kaldt; gjøre så 
kaldt at vann fryser til is; (7) Fryse i hjel, bli 
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frostskadet; (8) Det å oppholde seg i den 
temperatur da vann fryser.  
 
FREEZE DRYING (Lyophilization): Fryse-
tørring, fjerning av væske fra varmesensitive 
objekter basert på vakuumtørking fra frosset 
tilstand. Frysetørring utgjør en metode for å 
bevare biologisk materiale (f.eks. mat, blod-
plasma) mest mulig uforandret gjennom de-
hydrering fra frosset tilstand under vakuum, dvs. 
objektet eller produktet, dypfryses og isen fjernes 
gjennom trykkreduksjon og sublimasjon (uten at 
vannet gjennomløper sin flytende fase). Da all 
vanndamp er fjernet, gir dette et uskadd, tørt 
objekt der den opprinnelige tilstand og form i stor 
grad er bevart. 
 
FREEZE FRACTURE: Frysefraktur, frysebrudd, 
en metode for å preparere organisk materiale for 
sveipeelektronmikroskopering slik at man kan 
studere de indre overflatene, cellemembraner og 
organeller, i sin naturlige posisjon i den aktuelle 
organisme. Prosessen medfører at celler eller 
organismer fryses ned til -196oC og knekkes slik 
at bruddflatene kan pådampes kull og platina, 
eller eventuelt overflatebehandles gjennom enzy-
matisk fordøyelse (freeze etching) for så å 
studere overflatene under mikroskop.  
 
FREEZING MIXTURE: Fryseblanding, blanding 
av diverse komponenter som absorberer indre 
energi når de blandes og derfor produserer en 
lavere temperatur enn hva de opprinnelig hadde 
før blandingen. For eksempel, en blanding av is 
og natriumklorid ved romtemperatur, gir en 
temperatur på -20oC. 
 
FREEZING POINT: Frysepunkt, den konstante 
temperaturen da en væske går over fra flytende 
fase til fast tilstand, dvs. der den faste og flytende 
fasen eksisterer i likevekt med hverandre ved et 
definert trykk (normalt standard trykk: 101 325 
Pa). Ved havoverflaten er frysepunktet for 
ferskvann 0oC, sjøvann -1,75oC og for grunn-
stoffet kvikksølv, -39oC. Smeltepunktet er 
temperaturen da et gitt fast stoff smelter (Se: 
Melting point). 
 
(THE) FRENCH DISEASE: Syfilis, franskesyken, 
seksuelt overførbar infeksjonssykdom forårsaket 
av bakterien Treponema pallidum. Sykdommen 
er nå relativt sjelden i Norge; de få tilfellene som 

påvises skyldes som regel innvandring fra 
utlandet. Men i 2010 ble det påvist en fordobling 
av antall syfilistilfeller i Oslo de siste 10 år. Innen 
gruppen menn som har sex med menn, regnes 
syfilis å være endemisk. WHO har beregnet at 
det årlig dør ca. 150 000 av syfilis verden over. 
Innen EU/EØS ble det 2017 rapportert 33 000 
tilfeller av syfilis. Syfilis kan også opptre medfødt.  
 
FRENUM: Skinn- elle vevsfold som understøtter 
et organ. 
 
FREQUENCY (v, f): (1) Frekvens, hyppighet, 
antall verdier, observasjoner (items) eller fore-
komster av en gjentagende hendelser per tids-
enhet (temporal frequency); antall tilfeller 
observert per tidsenhet av en spesifikk kategori, 
gruppe eller enhet; (2) Innen biologi, i praksis ofte 
det prosentantall av det totale antall prøver (f.eks. 
kvadrater) som inneholder en gitt art; (3) Innen 
fysikk, svingningstall, antall hele oscilleringer eller 
sykler per enhetstid i et system som vibrerer. Fre-
kvensen måles i Hertz (Hz) (én sykel per sekund 
tilsvarer ca. hjerteslagsfrekvensen). I tilfelle av en 
alternerende strøm, vil frekvensen være antall 
ganger strømmen passerer gjennom sin nullverdi 
i samme retning per enhetstid (Se: Electo-
magnetic radiation og Sound).  
 
FREQUENCY-DEPENDENT: Frekvensavhengig, 
populasjonsmekanismer eller genetiske karak-
tertrekk der intensiteten eller virkningen varierer 
med deres relative frekvens (prevalens) i den 
totale populasjonen. For eksempel frekvens-
avhengig fitness (frequency-dependent fitness) i 
en populasjon der en gitt genotype har maksimalt 
positiv virkning for de individene som har 
egenskapen når den er sjelden. Hvis fitness ikke 
blir bestemt gjennom interaksjoner med andre 
individer av samme art, kalles fenomenet 
frekvensuavhengig fitness (frequency-indepen-
dent fitness). 
 
FREQUENCY-DEPENDENT SELECTION: Fre-
kvensavhengig seleksjon, evolusjonær prosess 
der en fenotypes fitness avhenger av dens 
relative frekvens i forhold til andre fenotyper i en 
gitt populasjon; naturlig seleksjon der fitness, 
styrken og retningen til gitte genotyper (eller 
alleler) er avhengig av deres frekvens (i sitt 
locus) i gen poolen (populasjonen). Med andre 
ord, er visse alleler sjeldne kan det gi individene 

https://no.wikipedia.org/wiki/Seksuelt_overf%C3%B8rbar_infeksjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Infeksjonssykdom
https://no.wikipedia.org/wiki/Bakterie
https://no.wikipedia.org/wiki/Treponema_pallidum
https://no.wikipedia.org/wiki/Sykdom
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
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reproduksjonsmessige fordeler, blir de vanlige 
kan de bli ufordelaktige. Fenomenet viser f.eks. til 
seleksjonen en predator har på en spesiell form 
(morf) i en polymorf populasjon av byttedyr, slik 
at det forholdsmessige antall morfer drept er 
større når de utgjør en stor del av populasjonen 
enn når de er sjeldne. I en positiv frekvens-
avhengig seleksjon, øker fitness til en fenotype 
ettersom den blir vanligere, i en negativ frekvens-
avhengig seleksjon, avtar fitness til en fenotype 
ettersom den blir vanligere, et eksempel på 
balansert seleksjon (balancing selection, 
seleksjonsprosesser som gjør at alleler aktivt 
opprettholdes i gen poolen til en populasjon i 
større frekvenser enn forventet ut fra kun 
genetisk drift, Se: Genetic drift). Hvis fitness til 
genotypene er uavhengig av deres relative 
frekvens i populasjonen, kalles seleksjonen 
frekvensuavhengig seleksjon (Se: Frequency-
independent selection).  Se: Fitnes. 
 
FREQUENCY DISTRIBUTION: Frekvensfor-
deling, en statistisk metode eller matematisk 
funksjon som viser antall tilfeller en variabel tar 
innen hver av sine mulige verdier, vist gjennom 
tabeller (histograms), grafiske fremstillinger (line 
charts, bar charts, pie charts) eller ligninger 
(equations). En frekvensfordeling kan omfatte 
relative frekvenser (relative frequencies), dvs. 
frekvensen relativt til (delt på) det totale antall 
observerte verdier, og da uttrykt som prosent 
eller et forholdstall. En spesiell type relative 
frekvenser er sannsynlighet (probability), dvs den 
relative frekvensen observert over et uendelig 
antall forsøk.   
 
FREQUENCY-INDEPENDENT SELECTION: 
Frekvensuavhengig seleksjon, seleksjon der 
fitness til genotypene er uavhengig av deres 
relative frekvens i populasjonen. Se: Fitness og 
Frequency-dependent selection. 
 
FREQUENCY-INTERDEPENDENT FITNESS: 
Frekvensavhengig fitness, en fitness som er 
sterkt avhengig av interaksjoner med de andre 
individene av samme art. Se: Fitness og Fre-
quency dependent. 
 
FREQUENTLY: Hyppig, stadig, ofte; ved hyppige 
eller korte intervaller. 
 

FRESH WATER: Ferskvann, vann med lavt 
innhold av oppløste stoffer (< 100 mg/l); over-
flatevann og grunnvann som kan være 
stillestående (lentic) eller rennende (lotic) med en 
saltholdighet < 0,5o/oo, fem deler per tusen 
(alternativt angis det < 0,2o/oo, to deler per 
tusen). Se: Brackish water og Saltwater. 
 
FRESH WATER ZONATION: Ferskvannsson-
ering; ferskvann klassifiseres etter soner basert 
på tilstedeværelse eller ikke av sollys: 
Supralitoralsonen, litoralsonen, sublitoralsonen 
(limnetiske sone) og profundalsonen. Supralit-
toralsonen er strandsonen over vannoverflaten 
som er utsatt for bølger og vannsprøyt under 
vindforhold. Her er faunaen ofte sparsom pga. 
bølgepåvirkningene og den erosjon av løsmasser 
som kan forekomme. Litoralsonen er den sonen 
som har rotfaste planter, dvs. fra vannkanten ned 
til omkring 6 meter. Alle rotfaste vannplanter 
befinner seg i denne sonen som utgjør den mest 
produktive del av en innsjø, og som i grunne 
innsjøer og dammer kan dekke hele arealet 
(monosonal). Sublitoralsonen eller den limniske 
sone, er de åpne vannmassene og går så dypt 
som lyset effektivt kan trenge ned, ofte ned til ca. 
10 meters dyp, den øvre grense av hypolimnion 
(Se: Hypolimnion). Den øvre grensen av 
sublitoralsonen markerer ofte kompensasjons-
nivået hvor den fotosyntetiske aktiviteten 
balanserer respirasjons-aktiviteten hos floraen og 
faunaen og dermed setter dybdegrensen for de 
fotosyntetiske organismene. Sonen kalles ofte 
skjellsonen fordi forekomsten av ferskvanns-
muslinger kan være høyt i dette skiktet. 
Profundalsonen omfatter dypsonene i fersk-
vannshabitatene der det effektive sollyset ikke 
kan trenge ned. Denne sonen karakteriseres ofte 
av et mudder-lignende substrat med lav 
temperatur og lavt oksygeninnhold. Sonen kan 
også inneholde hydrogensulfid fra den anaerobe 
nedbrytning av organisk materiale. Se: Littoral. 
 
FRESNEL: Fresnel, en enhet for frekvens lik 1012 
hertz. 
 
FRET: (1) Etse, ete opp, ete seg inn, tære eller 
bli tært på; (2) Utslett, såret sted; (3) Gradvis 
slitasje gjennom gnidning, friksjon eller gnaging; 
(4) Konstant eller synlig angst, tilstand av angst.  
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FREUND’S ADJUVANT: Freunds adjuvans, den 
mest benyttede adjuvans ved dyreeksperi-
menter. Se: Adjuvant. 
 
FRICTION: Friksjon, generelt en reaksjon av 
samme størrelse som den kraft som forårsaket 
reaksjonen; de krefter som motsetter seg en 
bevegelse, glidning av en overflate over en 
annen overflate, legeme som ruller over et annet 
legeme eller roteringen av en akse i et annet 
legeme.  
 
FRIDGE (Frige, Refrigator): Kjøleskap, termisk 
isolert rom med en varmepumpe (mekanisk, elek-
tronisk eller kjemisk) som overfører varme fra 
innsiden av kjøleskapet til det ytre miljøet slik at 
innsiden avkjøles til en temperatur under rom-
temperaturen.  
 
FRIGHTENED: Skremt, forskrekket, redd. 
 
FRIGHT CRY (Distress call, Distress signal): 
(1) Nødskrik, plutselig og høyt skrik fra et dyr 
under stress; (2) Internasjonalt vedtatt signal, 
radiosignal, lyssignal eller nødflagg, for å 
signalisere et ønske om hjelp. 
 
FRIGID: (1) Kjølig, kald, iskald, meget lav 
temperatur; (2) Ikke i stand til seksuell opphiss-
else eller respons; (3) Stiv, formell i oppførsel. 
 
FRIGIDUS: (1) Kaldt, kjølig, svalt; (2) Blek, svak, 
likegyldig, likeglad; (3) Kjedelig, tregt, dovent; (4) 
Flaut, smakløst; (5) Overfladisk, hverdagslig, 
ubetydelig.  
 
FRIGID CLIMATE (Polar climate): Kaldt klima, 
et klima der den permanent frosne jordoverflaten 
er mer eller mindre kontinuerlig dekket med et 
snø- eller islag. 
 
FRIGIDESERTA (Frigorideserta): Tundra, åpne 
samfunn i kalde arktiske og alpine regioner. 
 
FRIGID ZONE (Polar region): Polar sonen, den 
delen av jordens overflate som befinner seg 
henholdsvis nord for den Arktiske polarsirkel og 
sør for den Antarktiske polarsirkel. Frigid, iskald, 
frossen, skjelven. Se: Polar. 
 
FRIGOFUGOUS: Som er lite tolerant for kalde 
omgivelser. 

FRIGOPHILOUS (Frigophilic): Kuldeelskende, 
det å leve og trives i kalde omgivelser. 
 
FRIGORIDESERTA: Se: Frigideserta. 
 
FRITH: Estuarie, kystnært vann; langt smalt 
innløp, smal vik eller fjord (inlet), eller strede 
(strait). (Kan forveksles med «firth», Se: Firth.) 
  
FROGHOPPER: Skumsikade, spyttsikade, sika-
der (Auchenorrhyncha) i familien Cercopidae 
innen ordenen nebbmunner (Hemiptera) (under-
orden plantesugere, Homoptera), og som om-
fatter åtte norske arter. De voksne er 5 - 8 mm 
lange og har evnen til å hoppe. Skumsikadene 
skiller ut et skum-lignende sekret eller spytt som 
omgir de grønne, vingeløse nymfene. Det er én 
nymfe i hver «spyttklump» som også kalles 
gaukspytt eller trollkjerringspytt. Den almin-
neligste arten er vanlig skumsikade (Philaenus 
spumarius) som utvikler seg på en rekke ville og 
dyrkede planter. 
 
FROND: Bregneblad, burkneblad. Frondage, 
bregner. 
 
FRONDOSE: Det å ligne et palme- eller 
bregneblad. 
 
FRONT: (1) Fasade, front, panne; forhode, 
spesielt hos fugl eller dyr; (2) Fronten, den 
viktigste plass; lederposisjonen; (3) Forside, 
fremre del eller overflate; (4) Forrest, lokaliteten, 
området eller posisjonen rett før eller foran noe; 
(5)  Gjøre front mot, vende fasaden mot; (6) 
Forreste rekke, fremste linje ved kamp eller krig 
(battlefront); (7) Spesielt område med høy 
aktivitet; (8) Avtagbar del av et klede, trøye eller 
skjortekrage; (9) Innen meteorologi, overgangen 
mellom to luftmasser med forskjellige egenskaper 
slik som forskjellig tetthet, trykk, temperatur og 
saltholdighet, og navngitt etter den luftmassen 
som trenger inn. 
 
FRONTAL: (1) Fasade, fronten på en bygning; 
(2) Forhode, panne, skalle; fronten eller forsiden 
av hodet; (3) Rettet fremover, være beliggende i 
det området som kalles front, typisk sett den 
fremre delen (enden) av en kropp eller organ 
(anterior); 4) Frontal angrep, angrepet direkte i 
front, ikke bak eller på sidene; (5) Frontal 
(frontel), dekorativt klede som henger i front av et 

http://snl.no/vanlig_skumsikade
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alter; (6) Innen meterologi, relatert til eller som et 
resultat av en værfront. 
 
FRONTIER: Grense, grenseområde. 
 
FROST: (1) Frost, kulde, det å fryse (Se: 
Freeze); (2) Det å bli frosset når lufttemperaturen 
faller under frysepunktet (på én meters nivå); (3) 
Rim, rime, dekke med rim; frosset dugg, tåke 
eller vanndamp (white frost); (4) Frostsprengning, 
når interstitielt vann fryser i klipper og berg, 
utvider seg (~9 %) og sprenger fjellet; (5) 
Frostheving, når grunnvannet nær overflaten 
periodevis fryser og dermed hever bakkenivået. 
Alternerende frysing og tining er viktige prosesser 
i oppsmuldringen av fast materiale. 
 
FROWST: Vond lukt, kvalm luft; varm tett, inne-
stengt og kvalmende atmosfære i et lukket rom. 
 
FROZEN GROUND: Tele, delen av jordlaget som 
fryser om vinteren, men som tiner i løpet av 
våren og sommeren; den delen av jordoverflaten 
som om vinteren har temperaturer under 0oC og 
som inneholder grunnvann i form av is. 
Jordoverflaten kan periodevis være frosset på 
grunn av lave temperaturer om vinteren (tele), 
eller permanent frosset (permafrost). Tele 
refererer spesielt til områder uten permafrost, 
men benyttes også innimellom om de årlige tine 
og fryseprosessene som kan forekomme i 
jordbunnen over permafrosten i enkelte områder. 
Over 48 % av landområdene har tele på den 
nordlige halvkule (der 26 % er uten permafrost, 
mens det for 22 % også forekommer permafrost). 
 
FRUCTICOLOUS: Som lever i eller på frukt. 
 
FRUCTIFEROUS: Frukt-, som produserer eller 
bærer frukt. 
 
FRUCTOSE (Fruit sugar, Levulose): Frukt-
sukker, fruktose (C6H12O6), et enkelt sukkerstoff 
(monosakkarid) som forekommer vanlig i naturen 
i fri form (i honning, nektar, grønne planter og 
mange søte frukter), men også sammen med 
glukose (stereoisomer med samme kjemiske 
formel) i form av disakkaridet sukrose (rør-
sukker). Fruktose smaker søtere enn sukrose. 
Derivater av fruktose er viktige i energimeta-
bolismen hos levende organismer. 
 

FRUCTOSE-1-PHOSPHATE: Fruktose-1-fosfat, 
et produkt (derivat) av fosforyliseringen av 
fruktose katalysert ved hjelp av fruktinase, og en 
viktig mellomform innen glukose metabolismen. 
Fruktose-6-fosfat produseres gjennom isomeri-
sering av glykose 6-fosfat og utgjør en del av 
glykolysen (Se: Glycolysis). Hoveddelen av 
glukose omdannes til fruktose 6-fosfat etter opp-
taket i cellene.  
 
FRUCTUOUS: Som er fruktbar. 
 
FRUGIVOROUS: Fruktetende, som spiser frukt. 
Frugivore, et dyr som primært sett eter frukt; 
mange flaggermus og fugler er frugivorer. 
 
FRUIT: (1) Bær, frukt, det kjønnsmodne ovariet 
hos en blomst; strukturen hos blomsterplanter 
som omgir frøene. Ekte frukter utvikles fra 
ovarieveggen, vanligvis etter befruktning, og 
består av en fruktvegg som omgir ett eller flere 
frø og har som oppgave å beskytte frøene 
gjennom utviklingen og hjelpe til med spred-
ningen av frøene. Frukter er ofte søte, saftige og 
fargerike for å kunne tiltrekke seg dyr og på den 
måten lettere få frøene spredd. Men det 
forekommer også frukter som ikke er spiselige; 
(2) Grøde, avkom. 
 
FRUITING BODY: Fruktlegeme, flercellet struktur 
som bærer de sporedannende strukturene 
(basidia, asci) hos sopp, eller som bærer 
sporangier (sorus, en gruppe sporangier) hos 
bregner og sopp, eller andre former for repro-
duksjonsstrukturer. 
 
FRUIT FLY: Bananflue (Drosophila melano-
gaster), en meget viktig modellorganisme innen 
moderne biologi, ikke minst innen molekylær-
genetisk forskning. Fruktfluer er vanlig å se på 
kjøkkenet spesielt om høsten, hvis mat blir 
stående og råtne eller gjære. Såpe i rødvin er en 
effktiv bananflue-felle. 
 
FRUIT SUGAR: Se: Fructose. 
 
FRUMENTACEOUS: Som er kornaktig, korn-. 
 
FRUSTRATION: Frustrasjon, mangel på resultat 
etter målrettet handling; følelsen når konse-
kvensene av en adferd er mindre tilfredsstillende 
enn hva tidligere erfaringer kunne tillate en å 
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forvente. Frustrasjoner kan lede til mer bestemte 
forsøk på tilfredstillelse, eller som sekundær 
effekt, irrelevant adferd, f.eks. aggressive 
handlinger. 
 
FRUSTULE: (1) Aseksuell celle hos en hydrozo 
som utvikler seg til en polypp; (2) Mineral-
skjelettet (silisium-skjelettet) hos diatomeer og 
andre encellede organismer.  
 
FRUTESCENT: Buskaktig, som ligner på busker 
(scrubs); treplanter mindre enn trær og vanligvis 
med mange stammer fra samme rot.  
 
FRUTICOLOUS: Som lever eller vokser på 
busker. 
 
FRY: (1) Yngel, fiskeyngel, småyngel; yngel-
stadiet hos laksefisk fra uavhengigheten av 
plommesekken som næringskilde til sprednings-
fasen av yngelen; (2) Nylig klekket avkom av 
østers; (3) Småkryp; (4) Stekt mat, det å steke. 
 
FSH: Se: Follicle-stimulating hormone. 
 
F. SP.: Se: Forma specialis. 
 
FT (Foot): Forkortelse for: Fot, en måleenhet 
som utgjør 1/3 yard (0,3048 m). 
 
FU (Rejecta): Forkortelse for: Det som kasseres, 
forkastes, vrakes. 
 
FUCIVOROUS: Som spiser på sjøplanter, sjø-
alger. 
 
FUCOXANTHINE: Fucoxantin, gul-brunt protein 
som forekommer hos organismer i riket 
Chromista som omfatter både én-cellede (alle 
protistene) og flercellede organismer, inkludert 
diatomeer og marine alger (tang), og som deler 
de samme egenskaper og særpreg i sine 
fotosyntetiiske organeller (plastider). En kromist 
(chromist) refererer til noen eller alle alger med 
kloroplaster som inneholder klorofyll a og e. 
Gruppen er med stor sannsynlighet polyfyletisk.  
 
FUEL: Brensel, brennstoff, drivmiddel; kjemiske 
substanser som blir oksidert eller på annen måte 
forandret i en varme- eller smelteovn for å frigjøre 
(utnyttbar) energi. Brennstoffet kan utgjøre fossilt 
materiale (kull, olje, gass), planter (trevirke, 

vegetasjon) eller kjernekraft (kjerneenergi, atom-
kraft) som utløser atomenergi for energiproduk-
sjon. Varmen generert fra brennstoffet kan 
benyttes for å omdanne vann til damp for å drive 
dampturbiner for produksjon av elektrisitet. Tre, 
treolje og diverse dyreprodukter har i vår tid i stor 
utstrekning blitt erstattet av fossile brennstoffer. 
Men fossile brennstoffer skaper uheldige klima-
effekter da forbrenningsprosessene produserer 
karbondioksid (CO2), en drivhusgass. Dessuten 
er fossile brennstoffer endelige, ikke-fornybare 
ressurser. Det har medført at utvikling og 
utnyttelse av sol-, bølge- og vindenergi, er 
økende. Se: Energy resourses. 
 
FUEL POVERTY: Brenselsmangel, tilstanden der 
husholdningene ikke kan garanteres en viss 
energimengde i husholdet, ikke minst til opp-
varming, og som derfor vil bli påført uforholds-
messige store kostnader skal energibehovet 
dekkes. 
 
FUG: Vond lukt; varm, innestengt røkfull atmos-
fære i et rom.  
 
FUGACIOUS: Som er flyktig, kortvarig, forgjeng-
elig, ikke permanent. Se: Evanescent. 
 
FUGITIVE: (1) Flyktig, flyktning, rømling; (2) 
Ubestandig; uekte farge, ubestandig farge, det å 
forandre farge som resultat av lyseksponering 
og/eller på grunn av diverse kjemikalier tilstede i 
atmosfæren. 
 
FUGITIVE SPECIES (Oppertunist species): (1) 
Flyktig; diffus; (2) Flyktning, rømling; (3) Inn-
vandret art, opportunist; arter som er raske til å 
kolonisere og reprodusere i områder som 
plutselig har blitt tilgjengelige, og før mer kon-
kurransedyktige arter (equilibrium species) inntar 
området og utkonkurrerer dem. Opportunister 
som gjerne har stor spredningsevne, er typiske 
for ustabile og periodisk ekstreme miljøer. De er 
også ofte relativ små av størrelse og har kort 
livssyklus, men overlever pga. sin gode spred-
ningsevne og gjerne i områder og samfunn som 
er forstyrret eller ødelagt slik at stedets 
dominante arter er redusert i antall eller svekket. 
Vanligvis okkuperer opportunister, midlertidige 
(temporære) habitater som dammer som tørker 
ut, og kan derfor ikke overleve over særlig mange 
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generasjoner. Se: Dominance, Dominant, Even-
ness og Richness. 
 
FULGID: Rødt med lys metallisk refleksjon, 
gjenskinn. 
 
FULGURATION: (1) Glimt, glimt lik et lyn; (2) 
Innen medisin, ødeleggelse av mindre vevs-
områder ved hjelp av varme (diathermy) produ-
sert gjennom høyfrekvent stråling som stimulerer 
sirkulasjonen, reduserer smerte, ødelegger sykt 
vev eller stopper blødning. 
 
FULIGINEOUS: Som er dunkelt, sotet, mørkt 
farget, matt brun eller røkaktig.  
 
FULL SIBS: Helsøsken, individer som har 
samme foreldre. Helsøsken-paringer er den mest 
ekstreme form for innavl som kan forekomme 
mellom biseksuelle, diploide organismer. Se: Half 
sibs. 
 
FULL-WINGED: Fullvinget, det å ha store, sterke 
og komplette vinger (uklippet); ha evnen til å fly. 
 
FULMAR: Havhest (Fulmarus glacialis), en art av 
stormfugler (Procellariiformes); pelagisk over-
flatebeitende sjøfugl som hekker i Norge og 
ligner på måker, men er ikke nært beslektet med 
dem. Havhestene flyr på de store havområdene 
det meste av tiden, bortsett fra i hekketiden. I 
Norge ble havhesten rødlistet i 2010 som nær 
truet (i døde havhester er det funnet store 
mengder av plastbiter).     
 
FULVOUS (Tawny-coloured): Som er rødlig gul, 
gulbrun, gyldenbrun, rødbrun, solbrun. 
 
FUME: (1) Damp, dunst, os, røk; (2) Gass, giftige 
gassarter som lukter sterkt og er farlig å inhalere 

(vanligvis partikler mindre enn 1 m i diameter, 
mindre enn støv, Se: Dust), eller andre gassarter 
enn de som normalt forekommer i luft. Vanligvis 
benyttes termen for å beskrive dampen som 
avgis fra væsker, spesielt hvis den er giftig. Når 
visse metaller oppvarmes kan de også avgi damp 

med partikler mindre enn 1 m som lett kan spre 
seg, som f.eks. damp fra sink eller mangan som 
kan forårsake såkalt metallfeber; (3) Det å føle, 
vise eller uttrykke stort sinne (anger). 
 

FUMET: (1) Konsentrert væske fra mat innkokt i 
en eller annen væske (vann, vin) for tilsetting til 
sauser som smaks- eller luktforbedring; (2) Vilt-
lukt; lort, møkk.  
 
FUMIGANT: Desinfeksjonsmiddel, substans i 
gassfase (røk) for behandling og desinfeksjon av 
råmaterialer i matindustrien eller for kontroll av 
epidemiske sykdommer. Behandlingen kan skje 
rutinemessig, forebyggende eller ved første tegn 
på at en infeksjon er tilstede.  
 
FUMIGATION: Gassing, røking, desinfeksjon, 
enhver desinfeksjonsprosess der levende organ-
ismer, sopp, bakterier, leddyr og smågnagere, 
eller virus, blir drept gjennom bruk av desin-
feksjons- eller steriliseringsmidler, gifter, i gass-
form under lukkede omgivelser. Fuktighets-
kontroll har vist seg viktig for gassingens 
effektivitet. Strukturell gassing (structural 
fumigation) er pest kontroll gjennom å fylle luften 
innen en eller annen struktur, med giftig gass.  
 
FUNCTION: (1) Funksjon, hensikten med en 
gjenstand, objekt eller struktur; (2) Virksomhet, 
oppgave; (3) Innen fysiologi, biokjemisk aktivitet 
eller prosess i et eller annet system i en 
organisme, organ, vev, celle eller molekyl; (4) 
Innen evolusjonær biologi, årsaken til at en 
struktur eller prosess forekommer i et system 
utviklet gjennom naturlig evolusjon; (5) Innen 
etologi, spesifikk adferd som tjener til overlevelse 
eller reproduksjonssuksess (ultimate function), 
eller de umiddelbare konsekvenser av en 
handling (proximate function); (6) Innen mate-
matikk, relasjonen mellom variabler der 
variasjonen i én variabel avhenger av variasjonen 
i en annen variabel. En relasjon er til stede hvis 
forandringsraten hos en avhengig variabel, er 
proporsjonal med tilsvarende verdi hos en 
uavhengig variabel. Når forskjellige verdier 
varierer slik at én synes avhengig av verdien av 
en annen, sies den første å variere som en 
funksjon av den annen.  
 
FUNCTIONAL GROUP: Innen organisk kjemi, 
funksjonell gruppe, enhver spesifikk gruppe 
atomer som er ansvarlig for reaksjonsevnen til et 
stoff selv om de kun utgjør komponenter av gitte 
molekyler. For aldehyder er det f.eks. –CHO og 
for alkoholer -OH. 
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FUNCTIONAL MORPHOLOGY: Funksjonell 
morfologi, funksjonen og relasjonene mellom 
strukturene i en organisme; tolkningen av de 
adaptive sider av funksjonen til et organ eller 
organsystem på basis av dets form, omriss, 
struktur eller utseende. «Form følger funksjon» er 
et prinsipp innen funksjonell morfologi, da 
funksjonen av et organ, vev, lem eller annen 
kroppsdel, bestemmer dets form.  
 
FUNCTIONAL MOSAIC: Innen genetikk, funk-
sjonell mosaikk, hybrid som uttrykker et allel i 
noen vev eller celler og et annet allel i andre vev 
eller celler. 
 
FUNDAMENTAL: (1) Fundamental, prinsipiell, 
grunn-, hoved-; universets fundamentale lover; 
(2) Sentral, vesentlig, som danner eller utgjør de 
essensielle komponentene i en funksjon, struktur, 
system eller utsagn (basic); (3) Av sentral eller 
stor betydning (principal); som medfører vesent-
lige forandringer; (4) Som angår generelle 
prinsipper, ikke rent praktiske anvendelser; (5) 
Som hører til ens medfødte, innebygde karak-
teristikker (deep-rooted); (6) Relatert til den 
lavest mulige frekvens, eller den laveste frek-
venskomponent i et vibrerende system, periodisk 
bølge eller mengde. 
 
FUNDAMENTAL FORCES: Fundamentale kref-
ter, de fire universelle kreftene som kontrollerer 
og styrer hele universet: Den elektromagnetiske 
kraften, gravitasjonen, den sterke kjernekraften 
og den svake kjernekraften. Alle andre krefter 
stammer fra disse fire fundamentale kreftene i 
naturen, som f.eks. adhesjonskrefter og friksjon 
blant tallrike andre. Se: Electromagnetism, 
Gravity, Strong interaction og Weak interaction. 
 
FUNDAMENTAL CONSTANTS: Se: Universal 
constants. 
 
FUNDAMENTALISM: Se: Creationism. 
 
FUNDAMENTAL NICHE (Ecospace, Preinter-
active niche, Prospective ecospace): Funda-
mental nisje, den maksimale dimensjon, rommet 
(det multidimensjonale rom, hyperspace,) en art 
eller populasjon kan okkupere når det ikke 
forekommer begrensende faktorer, dvs. det er 
fravær av enhver form for konkurranse fra inter-
akterende arter, predatorer og parasitter. Den 

realiserte nisjen er det aktuelle rommet med sine 
resurser for en organisme som resultat av de 
begrensninger som settes pga. interakteringen 
med andre arter. Se: Niche og Realized niche. 
 
FUNDAMENTAL NUMBER: Innen genetikk, an-
tall kromosom-armer i en somatisk celle hos en 
gitt art. Hvert kromosom har et innsnøringspunkt 
kalt centromer som deler kromosomet i to armer, 
der den korte armen er «p-armen», den lange, 
«q-armen». Lokaliseringen av centromeren gir 
kromosomet sitt karakteristiske utseende, og er til 
hjelp ved lokaliseringene av de enkelte genene. 
Se: Chromosome, Centromere og Karyotype. 
 
FUNDAMENTAL UNITS: (1) Fundamentale en-
heter, enhver av et sett av urelaterte måleenheter 
som er (vilkårlig) definert og fra hvilke andre 
enheter kan utredes og defineres. Innen SI-
systemet er de fundamentale enhetene (det 
metriske system): Lengde (meter), masse (kilo-
gram) og tid (sekund) (andre enheter er også 
leilighetsvis betraktet som fundamentale, selv om 
de ikke er direkte uavhengige); (2) Ting som er 
eller antas å være den minste delen som et mer 
komplekst hele kan analyseres ut fra.    
 
FUNDUS: Basis, bunn. 
 
FUNGAL: Av eller med referanse til sopp. Se: 
Fungus. 
 
FUNGAL DISEASE: Soppsykdom. 
 
FUNGICIDAL: Som dreper sopp, i det minste 
noen arter eller typer av sopp. 
 
FUNGICIDE: Soppmiddel, soppdreper, beis (til 
såkorn), kjemisk stoff (biocidalt) som dreper sopp 
eller soppens sporer. Fungistatic, et kjemisk stoff 
som inhiberer soppvekst. Fungistasis, inhibering 
av soppvekst. Se: Pesticide. 
 
FUNGICOLE: Enhver organisme som vokser på 
eller i sopp. 
 
FUNGICOLOUS: Som lever i eller på sopp. 
 
FUNGIFORM: Sopp-formet. 
 
FUNGIVOROUS (Mycetophagous, Mycophag-
ous): Som eter sopphatter eller soppmycel. 
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FUNGOID: Som ligner sopp. 
 
FUNGUS (Mycota, pl. Fungi): (1) Skyte opp av 
jorden som sopp; (2) Sopp, riket Fungi, de 
eukaryotiske éncellede eller flercellede hetero-
trofer som primært er flerkjernet (Se: Coenocyte), 
danner sporer, mangler et fotosyntetisk pigment 
(kloroplaster), blad og røtter, og som har en solid 
cellevegg som inneholder kitin (til forskjell fra 
plantene der celleveggen inneholder cellulose). 
Mange sopp danner filamentøse strukturer 
(hyfer) i jorden, som vokser fra enden og kan 
inneholde mange kjerner. Sopp har i det minste 
to genomer som stammer fra mikroorganismer. 
Sopp utvikles fra sporer (conidia, zygo-, asco- 
eller basidiosporer) med bare ett sett av kromo-
somer i kjernen (haploid tilstand). De er 
amastigot i alle livssyklus stadier og har zygotisk 
meiose (Se: Amastigot og Meisosis). Sopp kan 
ha ukjønnet eller kjønnet formering; hvis kjønnet 
formering, skjer det gjennom konjugasjon som 
resulterer i celler med to kjerner som når de 
sammensmelter, danner sporer via meiose. Da 
sopp mangler klorofyll, får de sin næring fra 
organiske stoffer som opptas gjennom 
absorpsjon, de er derfor saprofytter eller para-
sitter. Tradisjonelt har sopp blitt klassifisert som 
ikke-grønne planter, men de er ikke planter. 
Mange arter av sopp forårsaker plantesyk-
dommer, mens et fåtall (ca. 100 av de tusener av 
arter som er kjent) forårsaker sykdommer hos 
mennesket og dyr. Humanpatogene sopp hører 
til Fungi imperfecti (Deuteromycetes) som har 
ukjønnet formering ved sporer av diverse typer. 
Følgende grupper av disse kan nevnes: (a) 
Dermatofytter (muggsopper), tre slekter: Tricho-
phyton (i Norge særlig T. rubrum og T. menta-
grophytes), Epidermophyton (i Norge særlig E. 
floccosum) og Microsporum (M. canis) som 
forårsaker infeksjoner (tinea) i de ytre lag av 
huden i hår og negler, (b) muggsopp, 
Pityrosporum furfur (forårsaker pityriosis versi-
color) og Claudosporium werneckii (forårsaker 
tinea nigra), (c) Aspergillus, oportunistiske 
muggsopper, f.eks. A. fumigatus, A. niger og A. 
flavus, (d) «Farmer's lung», diverse sopparter av 
etiologisk betydning, (e) mucomycoser (Phyco-
mycosis), omfatter arter som kan gi akutte og 
alvorlige sykdommer, f.eks. arter i slektene 
Rhizopus, Mucor og Absida; (e) Candida, 
opportunistiske sopper som omfatter en rekke 
arter, den viktigste er C. albicans som infiserer 

slimhinnene i munnhule, tarm og (kvinnelige) 
genitalier, (f) Rhodotorula, gjærsopp som kan 
fremkalle sepsis ved nedsatt infeksjonsresistens, 
(g) Cryptococcus neoformans, gjærsopp som kan 
smitte mennesket gjennom inhalering (er 
vanligvis subklinisk), og (h) dimorfe sopper 
(overgangssopper mellom mugg og gjærsopper) 
der en rekke arter har medisinsk betydning, 
f.eks.: Histoplasma capsulatum, Coccidioides 
immitis, Paracoccidioides brasilensis, Blasto-
myces dermatitidis og Sporothrix schenkii. Se: 
Mycorrhizae og Kingdom. 
 
FUNICULATE: Det å ha form som en streng. 
 
FUR: (1) Pels, skinn, skinnfell, pelsverk, pelsvilt; 
hår; (2) Fôre med skinn; (3) Belegge; belegg på 
tunga.  
 
FURCATE: Kløftet, gaffeldelt, grenet; det å ha to 
avvikende grener fra samme basis. Furca, 
enhver gaffeldelt utvekst, prosess. 
 
FURCATION: Gaffelform, forgrening. 
 
FURCILIA: Furcilia, sent Zoea (frittsvømmende 
planktonisk larvestadium hos mange tifotkreps) 
stadium av lyskreps, krill (overordenen Eucarida).  
 
FURCOCERCOUS CERCARIA(E): Haleikte 
(cercarie) med en forgrenet hale og som kroppen 
ikke kan trekkes inn i (som er haleikte-utseendet 
til Schistosoma artene). 
 
FURFURACEOUS (Scurfy): Som er skurvet, 
skjellet; dekket med små skjell. 
 
FURIOUS: Rasende, desperat, voldsom; bitter. 
 
FURROWING: Se: Cleavage. 
 
FURRY: (1) Skinnkledd, pelskledd; (2) Lite pels-
kledd dyr, vanligvis en gnager.  
 
FURUNCLE: Furunkel, byll, kong, kvise. Fur-
unkel (boil), avgrenset betennelse, hudinfeksjon 
(furunkulitis) som danner et pussfyllt hulrom i 
vevet og som ofte starter i en hårfollikel. Årsaken 
er gjerne en bakteriell infeksjon, men enkelte 
sopparter og amøber kan også medføre 
dannelse av byller (abscesser). 
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FURUNCULOSIS: Furunkulose, byllesyke, bak-
teriesykdom på laksefisk, særlig i ferskvann, 
forårsaket av Aeromonas salmonicida var. (eller 
underart) salmonicida som kan gi alvorlige syk-
domsutbrudd på vill-laks og laksefisk i oppdrett 
da den kan føre til bakterier i blodet (bacteremia, 
septicemia) og ødeleggelse av blodårer. Syk-
dommen opptrer i to former, en akutt form der de 
ytre symptomene mangler, men hvor de indre 
organene er betente med bloduttredelser og der 
død kan inntreffe meget raskt. I den subakutte 
formen opptrer byller (furuncler) på kroppen (et 
kronisk subklinisk stadium er også kjent). Infek-
sjonen skjer via gjeller eller sår; høy temperatur 
disponerer for sykdommen. A. salmonicida 
produserer en rekke ekstracellulære toksiner. 
Furunkulose avviker fra andre Aeromonas 
infeksjoner på fisk, f.eks. A. hydrophila, ved at A. 
salmonicida ikke kan leve lenge adskilt fra verten. 
Infeksjon med A. s. var. achromogenes gir 
infeksiøs dermatitt, Laholms sjuke. 
 
FUSCOUS: Som er mørk, mørkfarget, dystert 
farget, dunkel (dusky); brunlig eller gråsvart. 
 
FUSED: Det å være blandet, forent; kondensert. 
 
FUSIFORM (Fuscoid, Spindle-shaped): Spin-
del-formet, torpedo-formet, strømlinjet, tilspisset i 
begge ender. Se: Atractoid. 
 
FUSING POINT: Smeltepunkt, temperaturen da 
et gitt stoff smelter. 
 
FUSION: (1) Syntese, fusjon, prosessen å 
kombinere to eller flere enheter til et nytt hele; (2) 
Innen cytologi, fusjon, forening, sammensmelting, 
kombinasjon av to distinkte celler eller makro-
molekyler til en integrert enhet; (3) Innen fysikk, 
overgang fra fast til flytende form (fase) ved en 
gitt temperatur og trykk; (3) Se: Nuclear energy, 
Nuclear fusion and Fission. 
 
FUSION GENE: Fusjonsgen, et hybrid gen 
dannet fra to tidligere separate gener; fusjons-
gener kan oppstå som et resultat av 
translokasjoner (reorganisering av deler mellom 
ikke-homologe kromosomer), tap eller sletting av 
gener (gene deletion, deletion mutation) eller 
kromosomale inversjoner (omsnudde kromosom-
segmenter), men kan gjennomløpe transkripsjon 

og translasjon. Hybridgener kan produseres ved 
hjelp av rekombinant DNA teknologi. 
 
FUSOGEN: Fusogen, enhver agens som 
fremmer cellefusjoner in vitro. 
 
FUSOMES: Intercellulære broer mellom celler i 
forskjellige vev. Det antas at disse broene kan 
tillate fri passasje av cytoplasmisk materiale og 
mitokondrier. Se: Desmosome.  
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G (g): Forkortelse for: (1) Giga- (109); (2) 
Nukleinsyren guanin (Glu); (3) Aminosyren glycin 
(Gly); (4) Ledningsevne (conductance); (5) Gram 
(Gramme); (6) Gravitasjonskonstanten. 
 
Ga: Forkortelse for: Gallium. Se: Gallium.  
 
GABA (gamma-aminobutyric acid): Gaba, den 
viktigste inhibitoriske neurotransmitter i det 
sentrale nervesystem hos pattedyr. 
 
GADFLY: (1) Klegg (fluer i familien Tabanidae): 
Chrysops, blindinger (7 arter i Norge), Atylos (4 
arter), Hybomitra (17 arter), Tabanus (stor-
klegger, 6 arter, deriblant høstklegg, kuklegg, 
mørk kjempeklegg), Heptatoma (1 art), og 
Haematopota (regnklegger, 2 arter). Larvene til 
klegg snylter på pattedyr (Se: Horse flies); (2) 
Person som stimulerer eller irriterer andre folk 
spesielt pga. vedvarende kritikk (Se: Galli-
nippers). 
 
GADID: Fisk i torskefamilien Gadidae (under-
familien Gadinae), en gruppe strålefinnede fisker 
som omfatter 22 arter (tidligere ble artene i 
brosmeunderfamilien (Lotinae) og skjellbrosme-
underfamilien (Physinae) også regnet til torske-
familien). De mest kjente torskefisker er: Torsk 
(Gadus morhua), hvitting (kviting, bleike) (Mer-
langius merlangus), kolje (Melanogrammus 
aeglefinus), kolmule (Micromesistius poutassou), 
sei (Pollachius virens) og øyepål (Trisopterus 
esmarkii). 
 
GADOLINIUM: Gadolinium (Gd), bløtt sølvaktig 
grunnstoff som hører til lantanoidene i det 
periodiske system, med atomnummer 64, 
atommasse (u) 157,25, smeltepunkt 1 312oC og 
kokepunkt 3 273oC. Det finnes 7 stabile, naturlige 
isotoper og 11 kunstige. Gadolinium-155 og 
gadolinium-157 er de beste nøytronabsorberende 
elementer av alle grunnstoffene. Gadolinium 
legeringer benyttes i elektroniske komponenter. 
 
GAGGLE: Gåseflokk på bakken; en gåseflokk 
som flyr i formasjon, kalles gåseplog (skein). 
 

GAIA: (1) Gaia, moder jord (Se: Tellus); (2) 
Jordgudinnen (jorden personifisert som Gud 
innen Gresk mytologi), datter av Kaos (chaos), 
mor (og kone) til Uranus (Himmelen) med barna 
Titan og Kyklops (Cyclops); (3) Jorden sett som 
et selvregulerende system (Se: Gaia hypo-
thesis).  
 
GAIA HYPHOTESIS (Gaian hypothesis, Gaia 
theory): Gaia hypotesen utviklet av James E. 
Lovelock (1919-) og Lynn Margulis (1938-2011), 
hypotesen som sier at hele jorden inkludert alle 
levende (biotiske) og ikke-levende (abiotiske) 
komponenter, fungerer som et eget selv-
regulerende system. Årsaken er at utviklingen og 
responsen til de levende organismene på 
planeten jordens miljøbetingelser, medfører 
tilbakevirkende forandringer i planetens kjemiske 
og fysiske betingelser slik at planetens klima og 
biokjemiske sykler gjør den bedre egnet for liv 
samtidig som systemet kvitter seg med liv som 
virker negativt på systemet. Hypotesen postulerer 
med andre ord at organismene (planetens biota), 
havene, atmosfæren og jordbunnen utgjør et 
globalt system som er selvregulerende og selv-
opprettholdende og kan betraktes totalt sett, som 
«levende». Gaia (biosfæren, sonen der levende 
organismer kan eksistere) omfatter organismene, 
atmosfæren, hydrosfæren og det øvre tynne lag 
av litosfæren og er som nevnt, regulert gjennom 
aktivitetene til de levende organismene selv. 
Gaias ytre grenser går der hvor jordens 
atmosfære slutter, de indre grenser der jorden 
forblir upåvirket av overflateprosessene. Livet på 
jorden danner et metabolsk og fysiologisk system 
der alle levende organismer har metabolisme, de 
fødes, vokser og dør, samtidig som organismene 
både produserer og fjerner gasser fra luften, og 
påvirker og interakterer med jordens hoved-
elementer: Karbon (C), hydrogen (H), oksygen 
(O), nitrogen (N), fosfor (P) og svovel (S). 
Interaksjonen mellom det biotiske og abiotiske 
har en modifiserende effekt på jordens atmos-
færiske sammensetning, temperatur og surhet 
(pH). Hypotesen beskriver derfor biosfæren som 
én «organisme» der den totale biotaen, faunaen 
og floraen på jorden, og klimaet, hydrologien og 
geologien, samvirker i dannelse og utvikling av 

G 
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omgivelsene og miljøet som under prosessen blir 
gjort mer levelig sett i global målestokk. Biotaen 
kan sies å regulere det globale klima og å drive 
de biogeokjemiske syklene. Gaia er antatt å 
vedlikeholde livet på jorden mot indre og ytre 
forstyrrelser. Akvatiske, klimatiske og geologiske 
katastrofer, naturlige som menneskeskapte, kan 
etter teorien betraktes som sykdommer i 
biosfæren, Gaia eller «organismen». Geofysikk 
er i dette perspektivet, geofysiologi. Samtidig 
antyder hypotesen at overflatebetingelsene på 
jorden ville gått tilbake til en tilstand lik en 
mellomting mellom Mars og Venus, hvis alt liv i et 
Gaia perspektiv, elimineres. 
 
GAIT: Holdning, gang, ganglag, måten en person 
går på; stegmønsteret til en hest eller hund ved 
en gitt hastighet.  
 
GALACTOSE: Galaktose, enkelt heksose sukker 
(C6H12O6) (monosaccarid), isomer av glykose 
(stereoisometrisk). Galaktose er en komponent i 
disakkarid laktose i tillegg til forskjellige glyko-
proteiner. Glykose forekommer naturlig som et av 
produktene som dannes gjennom enzymatisk 
fordøyelse av melkesukker (laktose). 
 
GALAXY: Galakse, melkevei, en gigantisk 
samling av stjerner, gass og støv holdt sammen 
og overveiende organisert gjennom gravitasjons-
kreftene mellom galaksens komponenter. Gal-
aksene inneholder det meste av den materien en 
kan observere i verdensrommet (Se: Dark 
matter). De fleste galakser opptrer i grupper 
(clusters of galaxies), der melkeveien hvor jorden 
befinner seg, opptrer i den lokale gruppe på en 
20 - 30 galakser. Noen grupper omfatter opp til et 
per tusen galakser. Galaksene kan overveiende 
deles i tre grupper: Elliptiske galakser, spiral-
galakser og irregulære galakser. Elliptiske 
galakser er tette sfæriske systemer uten noen 
definerbar indre struktur. Stjernene er vesentlig 
kalde og gamle og det forekommer lite av gass 
og støv. Spiralgalaksene er flatformede systemer 
med armer som vinder seg ut fra et sentrum, en 
tett kjerne som ofte er kule-formet. Armene 
omfatter hovedsakelig lyssterke unge stjerner og 
interstellart støv og gass, mens de eldre 
stjernene befinner seg nærmere sentrum. 
Irregulære galakser har ikke noen spesiell form 
eller struktur, de er ofte mindre enn de andre og 
inneholder store mengder gass og støv. Mange 

irregulære galakser er intenst aktive og sender ut 
enorme mengder stråling. Vår galakse er spiral-
formet der solen ligger omkring 10 kiloparsec fra 
sentrum nær kanten på en av spiralarmene. 
Dannelsen av galaksene er antatt å ha skjedd 
mange hundre tusen år etter big bang og har 
skyldes små fluktuasjoner i tettheten i den 
opprinnelige gassen (universets rynker). Se: Big 
bang. 
 
GALE: (1) Pors (Myrica gale), planteart i 
porsfamilien (Myricaceae); (2) Blåst, kulig, storm, 
sterk vind målt som en gjennomsnittsvind over 10 
minutters perioder 10 m over bakken (kan klassi-
fiseres etter Beaufort skalaen, Se: Beaufort 
scale): (a) Stiv kuling (moderate gale), (b) sterk 
kuling (fresh gale), (c) liten storm (strong gale), 
(d) full storm (whole gale, storm). 
 
GALENA: Blyglans, naturlig mineralform av bly-
sulfid (PbS), et av de vanligste og vidt utbredte 
sulfidmineraler.  
 
GALEO-: Prefiks som betyr hjelm. 
  
GALL: (1) Innne botanikk, galle, unormal plante-
struktur som skyldes en vekstrespons på grunn 
av vevsirritasjoner, vanligvis pga. angrep av visse 
parasittiske insekter og mikroorganismer som 
(sannsynligvis) har medført produksjon av et eller 
annet veksthormon. Den infiserte planten blir 
sjelden drept. De parasittiske insektene kan 
omfatte gallemygg (familien Cecidomyidae), 
gallemidd (familien Eriophyidae), rundmark, 
sopp, bakterier eller virus. Galler utvikler seg 
enten som en forøkelse i antall celler (hyperplasi) 
eller pga. økning i cellestørrelsen (hypertrofi). 
Galle-induserende organismer er ofte meget 
vertsspesifisifikke. Årsaken til galledannelse er 
lite kjent, men kan skyldes ved siden av 
parasittiske angrep og veksthormoner, også 
genetiske forandringer eller kjemiske påvirk-
ninger av selve plantegenomet; (2) Galleeple; (3) 
Gnagsår, et hudløst sted; gnage eller irritere så 
det dannes et sår; (4) Galle, et leverprodukt som 
produseres av leveren, lagres i galleblæren 
(gallbladder) og som emulgerer fettstoffer (dvs. 
blander væsker som ikke er blandbare).   
 
GALLERY FOREST: Skog begrenset til elve-
breddene i et ellers nakent landskap (f.eks. en 
skogkledt brem langs elvebredder, omgitt av 
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tropiske gressletter, savanner). Gallery, passasje 
eller korridor laget av et dyr. 
 
GALLFLY: Gallveps, gallevepser, en familie 
(Cynipidae) av stilkvepser (Apocrita) som er en 
underorden av veps (årevinger, Hymenoptera). 
Gallvepsene danner utvekster (galler) der larve-
stadiene lever på planter og trær. 
 
GALLICOLOUS: Som lever i galler. 
 
GALLINA: Høne, høns, tamhøns (Gallus gallus 
domesticus), domestisert utgave av arten jungel-
høne som omfatter forskjellige raser. Det finnes 
ca. 500 forskjellige hønseraser i verden. Hannen 
kalles hane, hunnen høne og avkommet kylling, 
mens fellesnavnet er høns.  
 
GALLINACEAN: Med referanse til hønsefugler 
(Galliformes). 
 
GALLINIPPERS: (1) Store mygg eller insekter 
der mange arter har smertefullt bitt eller stikk; 
omfatter: Mygg (Nematocera), klegg (Tabanidae) 
og brems (Oestridae) blant tovingene (Diptera). 
Brems omfatter underfamiliene: Nesebremser 
(Cephenemyiinae og Oestrinae), hudbremser 
(Oestromyiinae og Hypodermatinae) og mage-
bremser (Gasterophilinae og Cobboldiinae) (Se: 
Gallfly); (2) Stankelben (også kalt crane fly, 
daddy longlegs, gollywhopper). 
 
GALLIPHAGOUS (Gallivorous): Som eter galler 
eller galle vev. Se: Gall. 
 
GALLIUM: Gallium (Ga), bløtt metallisk grunn-
stoff som hører til gruppe IIIA i det periodiske 
system, med atomnummer 31, atommasse 
69,723, smeltepunkt 29,78oC og kokepunkt 2 
403oC. Det forekommer to stabile isotoper av 
Gallium: Gallium-69 og Gallium-71, og 8 radio-
aktive isotoper som alle har meget kort 
halveringstid. Gallium korroderer de fleste andre 
metaller. 
 
GALLIVOROUS: Se: Galliphagous. 
 
GALLOUSE: Bladlus (Aphidoidea, orden Nebb-
munner, Hemiptera), små insekter som lever av å 
suge saft av planter. Bladlus har mange 
generasjoner per år og regnes som skadedyr; 
men kun rundt 250 av de ca. 4 000 artene er 

virkelig plagsomme i land- og skogbruk, og for 
hageeiere. 
 
GALL SICKNESS: Se: Anaplasmosis. 
 
GALTON'S LAW OF FILIAL REGRESSION: 
Galtons lov, viser til at en person arver 1/2 av 
sine nedarvede karakterer fra sine to foreldre, 1/4 
fra besteforeldre, 1/8 fra sine oldeforeldre, etc. 
Loven viser til en statistisk fordeling, uavhengig 
av genetiske teorier. Se: Filial regression. 
 
GALVANOMETER: Galvanometer, instrument 
for å måle eller registrere svak strøm, vanligvis 
basert på den mekaniske reaksjonen mellom 
strømmens magnetfelt og det hos en magnet.  
 
GALVANOTAXIS: Galvanotaxis, forandring i 
bevegelsesretningen til en organisme eller celle 
som resultat av en elektrisk stimulus. Se: Taxis. 
 
GALVANOTROPISM: Galvanotropisme, orien-
terende respons hos en organisme til en elektrisk 
stimulus. Se: Tropism. 
 
-GAM-: Affiks som betyr seksuell, forent; repro-
duksjon som involverer befruktning. 
 
GAMASID: Lusmidd, mikroleddyr (mikroartro-
poder) som er viktige i jorddekompostering, 
næringssyklus og for plantevekst. Gamaside 
midd (klasse Arachnida, underklasse Acari 
(Acarina), infraorden Gamasina), er hovedpred-
atorene i næringsnettets mesofauna i jord-
bruksområder. Se: Mesofauna. 
 
GAMBIA FEVER: Gambia feber, sykdom 
(nagana, sovesyke) på dyr forårsaket av plod-
parasitten, protozoen Trypanosoma congolense 
gambiense. Se: Trypanosomosis. 
 
GAME: (1) Spill, lek, aktiviteter som omfatter 
underholdning, forlystelse og moro (fun, play); 
spesielt konkurranser (kamp) der det spilles etter 
regler og som avgjøres ut fra fysisk eller mental 
styrke, dyktighet eller flaks (competition); eller ett 
tilfelle av slike aktiviteter; (2) Tidsperioden en gitt 
aktivitet tar (én periode, ett poeng, et game i 
tennis); antall poeng oppnådd eller det utstyr som 
benyttes; (3) Beskjefelse, foretak, forretning, 
virksomhet, yrke; (4) Modig, parat, villig; (5) 
Regelsettet for individer eller grupper av individer 

https://no.wikipedia.org/wiki/Stilkvepser
https://no.wikipedia.org/wiki/Orden_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85revinger
https://no.wikipedia.org/wiki/Domestisering
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Jungelh%C3%B8ne&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Jungelh%C3%B8ne&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Rase
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8nseraser
https://no.wikipedia.org/wiki/Hane
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8ne
https://no.wikipedia.org/wiki/Kylling
https://no.wikipedia.org/wiki/Nesebremser
https://no.wikipedia.org/wiki/Hudbremser
https://no.wikipedia.org/wiki/Magebremser
https://no.wikipedia.org/wiki/Magebremser
https://no.wikipedia.org/wiki/Insekter
https://no.wikipedia.org/wiki/Plante
https://no.wikipedia.org/wiki/Art
https://no.wikipedia.org/wiki/Landbruk
https://no.wikipedia.org/wiki/Skogbruk
https://no.wikipedia.org/wiki/Hage


 

632 

i en konkurransesituasjon; (6) Innen biologi, vilt, 
dyr eller fugler (game animals, game birds) som 
blir jaktet på for sport eller mat, eller kjøttet av 
disse dyrene benyttet til mat. Game cropping, 
viltstell for å kunne høste mat eller andre 
produkter, spesielt for mennesket; (7) Innen 
matematikk, spill teori (Se: Game theory), en 
modell for en konkurransesituasjon for å 
identifisere de aktuelle komponentene, bestem-
me reglene og den optimale aktiviteten eller 
handlingen. 
 
GAMETANGIUM: Gametangium, struktur eller 
organ som produserer kjønnsceller (gameter) og 
som forekommer hos alger, bregner, moser og 
sopp. Se: Archegonium, Gamete og Oogonium. 
 
GAMETE (Germ cell, Reproductive cell, Sex 
gamete, Sex cell): Gamet, kjønnscelle, haploid 
reproduskjonscelle. To gameter, en av hvert 
kjønn, sammensmelter under seksuell befrukt-
ning (fertiliseringen) og danner en diploid zygote 
(Se: Zygote), dvs. gjennomløper syngami (Se: 
Syngamy). De hannlige gametene kalles 
spermier (spermatozoer; sperm, spermatozoon), 
de hunnlige gametene, egg (ovum, pl. ova). 
Gameter produseres av både dyr og planter som 
en del av prosessen kalt kjønnet reproduksjon, 
og har som oppgave å bære det genetiske 
budskapet videre fra foreldre til avkom. 
Gametenes genetiske komposisjon er bestemt av 
foreldrenes genom og kromosomenes adferd 
under meiosen, slik at det nye individ blir unikt og 
med en genetisk kode forskjellig fra foreldrene. 
Reduksjonen i kromosomantall i gametene til 
haploid, skjer gjennom meiose (Se: Meiosis). De 
hannlige gametene (spermier eller spermatozoer 
hos dyr, spermatozoider eller anterozoider hos 
mange planter, hannlige kjerne hos frøplanter) er 
normalt ekstremt tallrike, små og bevegelige. De 
hunnlige gametene (oocyter, ova) er færre, større 
og ubevegelige med relativt mye cytoplasma. 
Hos enkelte alger, sopp og protozoer, er 
gametene like (isogameter), fusjonen kalles da 
isogami; anisogami er kjønnet formering der de 
to typer kjønnsceller har ulik størrelse (Se: 
Anisogamy og Isogamy). Heterogameter er 
meget forskjellige i størrelse og form der den 
hannlige gameten er liten og bevegelig, den 
hunnlige relativt stor og ubevegelig; fusjonen 
kalles da heterogami (Se: Heterogamy). Hos 
mange éncellede organismer er gametene ofte 

meget like de vegetative voksne individer i 
størrelse og form (Se: Hologamy); ved merogami 
er de hannlige gameter mindre med forskjellig 
form enn opphavscellene, og ofte bevegelige 
(Se: Merogamy). Oogami er kjønnet formering 
der den hunnlige kjønnscellen er ubevegelig og 
stor i forhold til den hannlige (Se: Oogamy). 
Gameter kan også være hunnlige diploide celler 
som ved partenogenese utvikler seg til et nytt 
individ. Gameter som har det somatiske 
kromosomantall, kalles ureduserte gameter; 
fusjonerer to ureduserte gameter dannes en 
polyploid zygote eller individ. Se: Agamete, Germ 
cell, Germ line, Ovum, Sexual reproduction og 
Sperm. 
 
GAME THEORY: Spill teori, matematisk teori 
som omhandler det å finne optimale strategier i 
konkurransesituasjoner innen et samfunn med én 
til flere konkurrerende individer eller arter der 
sannsynlighetene for å vinne eller tape varierer 
med strategiene som velges av partnerne. 
Teorien baserer seg på at relasjonene innen et 
samfunn kan illustreres som en konkurranse 
(game) der hvert individ eller medlem, kjemper 
eller spiller til sin egen fordel. Numeriske verdier 
kan angi tap og vinning slik at man kan simulere 
relasjonene matematisk ved hjelp av datapro-
grammer. Disse kan hjelpe til med å identifisere 
og karakterisere de seirende strategier og 
dermed medføre større forståelse av de 
økologiske og sosiale relasjoner innen et 
samfunn. Bruk av spill teori har gitt økt innsikt i 
de økologiske relasjonene og betydningen av 
visse adferder. Se: ESS, Sociobiology og 
Strategy. 
 
GAMETIC: (1) Moden, seksuell reproduksjons-
celle (sperm eller egg) som forenes med en 
annen celle under dannelse av en ny organisme; 
(2) Adferd som fører til syngami (pollen kan 
betraktes som gametofytter med gametiske 
egenskaper) (Se: Syngamy). 
 
GAMETIC DISEQUILIBRIUM (Linkage disequi-
librium): Gametisk ulikevekt, ikke-tilfeldig assos-
iasjon av alleler ved forskjellige loci i en gitt 
populasjon. Det kan f.eks. skyldes seleksjon, 
genetisk drift, migrasjoner og mutasjoner. 
 
GAMETIC EXCESS: Se: Linkage disequilibrium. 
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GAMETIC INCOMPATIBILITY: Gametisk uforen-
lighet, fravær av kryssbefruktning pga. at fysio-
logiske forskjeller mellom gametene forhindrer 
befruktning og utvikling. 
 
GAMETIC MEIOSIS: Gametisk meiose, meiose 
hvis produkter umiddelbart kan funksjonere som 
gameter, dvs. viser til meiosen umiddelbart forut 
for dannelsen av gametene eller gamet kjernene 
(gametogenesen) noe som er karakteristisk for 
enkelte protoktister og for alle dyrene. Se: 
Gametogenesis. 
 
GAMETIC NUMBER: Gametisk antall, refererer 
til antall kromosomer i kjernen til en gamet, 
vanligvis halvparten av det somatiske kromosom-
antall; det haploide kromosomantall. 
 
GAMETIC PHASE UNBALANCE: Se: Linkage 
disequilibrium. 
 
GAMETO- (Gamo-): Prefiks som betyr ekteskap. 
 
GAMETOBLAST: (1) Gametoblast, celle som 
utvikles til en gametocytt eller gamet, spesielt en 
sporozoitt hos visse protozoer (eldre term for 
sporozoitt); (2) Udifferensiert vev. Se: Arche-
sporium. 
 
GAMETOCYST: Gametocyste, cyste (skallaktig 
dekke) dannet rundt et par forente gamonter og 
der gameter dannes hos enkelte protozoer, f.eks. 
sporozoene i klassen Gregarinidea som infiserer 
virvelløse dyr, spesielt leddyr. Se: Gamete og 
Gametocyte.   
 
GAMETOCYTE (Gamont): (1) Gametocytt, 
eukaryot celle som gjennom delinger gir opphav 
til gameter hos organismer som reproduserer 
seksuelt. En celle som gir opphav til en hannlig 
gamet (spermatozoon), kalles spermatocytt 
(spermatocyte), til en hunnlig gamet (ovum), 
oocytt (oocyte). En gametocytt kan være enten 
haploid eller diploid (Se: Eukaryote, Germ cell, 
Oocyte og Spermatocyte); (2) Det seksuelle 
stadiet til en malaria parasitt i blodet til 
mennesket som når det opptas i en malariamygg, 
produserer gameter (Se: Gametogony). 
 
GAMETOGAMY (Hylogamy, Syngamy): Gam-
etogami, seksuell sammensmelting (paring, 
fusjon, befruktning, fertilisering) av to (éncellede) 

gameter (kjerner) av motsatt kjønn (hannlig og 
hunnlig) under dannelse av en zygote (zygotisk 
kjerne og cytoplasma). Gametogami regnes som 
første trinn i en befruktningsprosess. Se: 
Gametogenesis, Gametogony, Syngamy og 
Zygote. 
 
GAMETOGENESIS (Gamogenesis, Meiosis): 
Gametogenese, gamogenese, produksjonen av 
gameter; prosessen i gametocytter som fører til 
dannelse av hannlige (spermatogonier blir 
spermier) og hunnlige (oogonier blir egg, ova) 
gameter. Gameter dannes normalt gjennom 
meiose, men kan også dannes gjennom mitose 
som hos gametofytt-generasjonen hos bregner. 
Hos pattedyr kalles gametogenesen hos 
hunnene, oogenese, hos hannene, spermato-
genese. Se: Gametogamy, Gametogony, Gamo-
genetic, Gamogony, Meiosis, Oogenesis, Repro-
duction, Sexual reproduction og Spermato-
genesis. 
 
GAMETOGENIC GENERATION: En seksuell 
generasjon I motsetning til en partenogenetisk 
generasjon. Se: Parthenogenesis.  
 
GAMETOGONY (Gametogonia, Gamogony): 
(1) Gametogoni, gametogenese spesielt hos 
protozoer, det stadium i den seksuelle livsyklus 
hos visse protozoer der gameter dannes (Se: 
Gametogamy, Gametogenesis, Reproduction, 
Sexual reproduction, Schizogony og Sporogony); 
(2) Fasen i utviklingssyklus hos malaria parasitt i 
de røde blodcellene hos mennesket der de 
hannlige og hunnlige gametene (gametocyttene) 
dannes (Se: Gametocyte). 
 
GAMETOPHYTE (Gamophyte): Gametofytt, 
forkim, kjønnsplante, den seksuelle fase av de to 
alternerende fasene i livssyklusen til alger, 
moser, sopp, lav og planter som har gene-
rasjonsveksling med vekslende ploiditall, dvs. 
som utgjør den haploide generasjonen i 
livssyklus som produserer haploide kjønnsceller 
(gameter) via mitose. Disse befruktes senere 
under dannelse av en diploid zygote (to sett av 
kromosomer) og som videre gjennom celle-
delinger danner en diploid multicellulær organ-
isme, det andre stadiet i livssyklus kjent som en 
sporofytt. Sporofyttens oppgave er å produsere 
haploide sporer gjennom meiose. Gametofytten 
representerer altså den seksuelle fasen i 
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livssyklusen, dannet fra en haploid spore (via 
meiotiske delinger fra en diploid sporofytt), og 
utgjør det dominerende stadium hos de mer 
primitive plantene; stadiet er redusert eller 
parasittisk hos de mer utviklede karplanter (kan 
utvikle seg i helhet inni sporen uten å bryte ut, 
såkalt endospori). Hos enkelte multicellulære 
grønn-, rød- og brunalger er gametofytten og 
sporofytten meget like (isomorfe). Hos 
landplantene er anisogami det vanlige, dvs. at de 
to gametene som fusjoner avviker i størrelse og 
form (den mindre hann, den større hunn). Hos 
moser og lav er gametofytten det mest synlige 
stadium i livssyklus og lever lengre og er 
ernæringsmessig uavhengig; sporofytten er 
normalt festet til gametofytten og avhengig av 
den. Hos bregner er gametofytten en foto-
syntetisk, frittlevende autotrof organisme 
(prothallus) som produserer gameter og forsørger 
sporofytten under sin tidligste multicellulære 
utvikling. Hos frøplantene er gametofytt-stadiet 
meget redusert; hann og hunn gametofytten er 
innkapslet i henholdsvis pollenkornet og 
frøemnet. Frøplantene sprer seg med frø, ikke 
sporer, men de danner haploide sporer 
innkapslet i sporofytten (den flercellede diploide 
fasen) der de vokser ut til små fåcellede 
gametofytter (dvs. de er ikke fritt-levende som 
hos moser og karsporeplanter). Inni frøemnet 
utvikles hunngametofytten (kimsekken) seg; 
hanngametofytten (den såkalte pollenslangen) 
utvikles i pollenkornet dannet inne i selve pollen-
knappene. Se: Archegonium, Haplophyte, Macro-
spore, Microspore, Oogonium, Sporophyte og 
Sporangium. 
 
GAMETOTOKY (Amphitoky): Gametotoki, par-
tenogenese der ubefruktede egg kan utvikles til 
ethvert av kjønnene (Se: Amphitoky). Se: Amph-
itoky, Arrhenotoky og Deuterotoky. 
 
GAMETROPISM: Gametropisme, orienterende 
bevegelse hos plantestrukturer umiddelbart før 
eller etter befruktningen. Se: Tropism. 
 
GAMIC: Seksuell, har seksuell karakter; krever 
fusjon av gameter, dvs. kan kun utvikles etter 
befruktning. 
 
GAMMA DIVERSITY: Gamma diversitet, artsrik-
dommen i diverse habitater i et geografisk om-
råde. En form for diversitet som er avhengig av 

både alfa-diversiteten i habitatene i området og 
grad av beta-diversitet mellom dem. Se: Alpha 
diversity og Beta diversity. 
 
GAMMA GLOBULIN: Gammaglobulin, spesifikk 
fraksjon av serum-proteiner som omfatter immun-
globulinene; proteiner i gamma regionen etter 
elektroforese av serum. Gamma globuliner 
omfatter størstedelen er antistoffene. Termen 
immunglobulin brukes først når det er påvist at 
proteinet inneholder «tunge og lette» kjeder. Se: 
Serum. 
 
GAMMA KARYOLOGY: Se: Karyology. 
 

GAMMA RAY (Gamma radiation, -rays): 
Gammastråling, elektromagnetisk stråling som er 
emittert fra en eksitert atomkjerne (kjerne i 
overgang mellom to energinivåer); et foton som 
sendes spontant ut av en radioaktiv substans 
(foton med høyere energi enn røntgenstråler). 
Energien til gammastrålene er større enn 
100 000 elektron volt (bølgelengdene er mindre 
enn ca. 0,01 nm; 10-10 - 2x10-13 meter); gamma-
stråler emitteres under nedbrytning av visse 
radioaktive kjerner og under elektron-positron 
annihilering. Gammastråler med lengre bølge-
lengder absorberes lett, mens de med kortere 
bølgelengde kan registreres gjennom et flere 
centimeter tykt blylag. En vanlig kilde til 
gammastråling er kobolt-60. Se: Annihilation, X-
ray og Ionizing radiation.  
 
GAMMARUS: Tangloppe (Gammarus locusta), 
art innen familien Gammaridae (orden Gammar-
idea) som inngår i gruppen tanglopper (marfloer), 
også kalt amfipoder (Amphipoda). Det finnes 
rundt 9 725 arter av tanglopper i verden der ca. 
500 arter av disse, lever i farvannene rundt 
Norge. Fem arter marfloer forekommer i 
ferskvann i Norge. 
 
GAMMA TAXONOMY: Gamma taksonomi, det 
nivå av det taksonomiske studiet som er opptatt 
av de biologiske aspekter av taksa (Se: Taxon), 
de intraspesifikke populasjonene, artsdannelses-
prosesser og de evolusjonære, fylogenetiske 
rater og trender. Innen gamma taksonomi be-
nyttes all tilgjengelig biologisk informasjon. Se: 
Alpha taxonomy og Beta taxonomy. 
 
GAMO-: Se: Gameto-. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Art
https://no.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Gammaridea
https://no.wikipedia.org/wiki/Gammaridea
https://no.wikipedia.org/wiki/Gruppe_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Tanglopper
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge


 

635 

GAMOBIUM: Gamobium, den seksuelle fasen i 
løpet av en generasjonsveksling der seksuelle og 
aseksuelle generasjoner alternerer. 
 
GAMODEME: Gamodeme, en gruppe individer 
som danner en mer eller mindre isolert, naturlig 
kryssbefruktende populasjon. Se: Deme. 
 
GAMOGENETIC: (1) Gamogenetisk, med refer-
anse til gamogenese, seksuell reproduksjon, dvs. 
dannelse av gameter (Se: Gamogenesis); (2) 
Reproduksjon av gameter; produsert gjennom 
forening av gameter; (3) Seksuell. 
 
GAMOGENESIS: Seksuell reproduksjon. Se: 
Gametogony, Gamogenic, Sexual reproduction 
og Reproduction. 
 
GAMOGONY: (1) Gamogoni, multiple delinger 
som produserer sporozoiske gameter (Se: 
Gamogenesis); (2) Reproduksjon gjennom sporer 
(Se: Sporogony). Se: Gametogony, Sexual repro-
duction og Reproduction. 
 
GAMONE: Gamon, substans produsert av en 
gamet av et kjønn som letter befruktningen av en 
gamet av et annet kjønn; biologiske agenser, 
kjønnsferomoner eller hormoner, som frigjøres 
fra en gamet for å tiltrekke en annen og initiere 
prosessen som fører til befruktning. Gyno-
gamoner er hunnlige substanser som frigjøres fra 
egget og virker attraktiv på spermiene; andro-
gamoner er stoffer som utskilles fra spermiene. 
 
GAMONT (Gametocyte): Gamont, gametocytten 
til sporozoer; eukaryotisk celle som er i stand til å 
produsere gameter (spermie eller oocytt). Se: 
Gametocyte, Gametogony og Germ cell. 
 
GAMONTOGAMY: Gamontogami, aggregering 
eller forening (paring) av gamonter (gamont-
kjerner) ved seksuell reproduksjonen for produk-
sjon av agamonter (agamonts, celler som ved 
aseksuell formering danner datterceller). Se: 
Gamont og Hologamy. 
 
GAMOPHASE (Haplophase): Gamofase, haplo-
fase, den haploide fasen i en arts livssyklus. Se: 
Haplophase og Zygophase. 
 
GAMOPHYLLOUS: Som har forente blad i 
kantene, eller deler som ligner blad.  

GAMOPHYTE: Se: Gametophyte. 
 
GAMOSEMATIC: Gamosematisk, farge, mark-
ering, lyd eller adferdsmønster som tjener til at 
individene i et par skal kunne lokalisere og finne 
hverandre. Se: Sematic. 
 
GAMOTROPIC: (1) Gamotropisk, av eller relatert 
til geotropisme (Se: Geotropism); (2) Blomster 
som alternerer mellom å være åpne og helt 
lukket (Se: Agamotropic og Hemigamotropic). 
 
GAMOTROPISM: Gamotropisme, orienterende 
respons hos gameter mot hverandre; gjensidig 
tiltrekningen mellom gameter. Se: Tropism.  
 
-GAMY: Suffiks som betyr befruktning, seksuell 
forening; ekteskap. 
 
GANGLIFORM: Gangliform, det å ha form som 
en nerveknute (Se: Ganglion), eller cyste, 
væskefyllt dannelse omgitt av en hinne og med et 
geleaktig innhold.  
 
GANGLION (pl. Ganglia): (1) Kraftsentrum; (2) 
Ganglion, nerveknute, nervesentrum; kompakt 
masse av nervevev vanligvis omgitt av en 
bindevevshinne, og som inneholder mange 
nerveceller og synapser. Utgangspunktet for et 
ganglion er en leddkapsel eller en seneskjede. 
Hos virveldyr forekommer de fleste ganglioner 
utenfor det sentrale nervesystem, mens man kan 
finne disse langs nervestrengen hos de virvelløse 
dyrene. Her er det fremre ganglion paret analogt 
til virveldyrenes hjerne. 
 
GANGRENE: (1) Angripet av koldbrann, gå over 
til koldbrann; (2) Gangren, koldbrann, dødt vev i 
kroppen pga. infeksjon eller sirkulasjonsfor-
tyrrelse med tap eller nedsatt lokal blodtilførsel 
(Se: Necrosis). Årsaken kan være forfrysning, 
blodpropp eller lokal skade av en pulsåre. 
Koldbrann kan være en gradvis (dry gangrene) 
eller akutt reaksjon (moist gangrene), sistnevnte 
spesielt pga. bakterieangrep og vevsskader som 
kan spre seg raskt og føre til amputasjon eller 
død. Føtter er mest utsatt. Se: Mortification. 
 
GANNET: Havsule (Morus bassanus), fugleart 
innen pelikanfuglene (Pelecaniformes). 
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GANOID: Fiskeskjell som har en hard minerali-
sert (emaljert) overflate. Se: Enamel. 
 
GAP: (1) Åpning, gap, spalte, hakk; (2) Tomrom, 
hull, kløft, skar; (2) Innen genetikk: (a) Region i et 
dobbelttrådet DNA molekyl hvor i det minste én 
nukleotid mangler i en av trådene (gapped 
region), eller (b) en akromatisk (ufarget) region i 
et eller begge kromatider i et metafase-kromo-
som som representerer en kromosomal struk-
turell forandring forårsaket av mutagener (Se: 
Mutagen); (3) Diskontinuitet i en variasjonsrekke; 
(4) Glycer-Aldehyde-3-Phosphate.  
 
GAPE: (1) Gape, måping, glo med åpen munn; 
(2) Gaping, gjesping; gjespe; (3) Munnåpningen 
mellom øvre (overkjeven) og nedre (under-
kjeven) kjeve (mandibler). 
 
GAPEWORMS (Gapes, Syngamosis): Gape-
marker, luftrørsmarker, rundmarker i slekten 
Syngamus som infiserer fuglenes luftveier; 
fremkaller gape- eller gjespesyke hos f.eks. 
kråker, stær, ender og høns pga. at fuglene 
gjesper etter luft da luftrøret tilstoppes. 
 
GAP JUNCTION (Nexus): Intercellulær port, 
spesialisert område i en cellemembran der to 
cellemembraner møtes. Et slikt område er antatt 
å utgjøre stedet for intercellulær kommunikasjon 
mellom celler og hvor elektroniske og metabolske 
utvekslinger av ioner og små molekyler finner 
sted. Ved en slik intercellulær port er mem-
branene bare 2 - 3 nm fra hverandre, og i 
mellomrommet finnes det tettpakket med hule rør 
på ca. 7 nm i diameter. Celler knyttet sammen 
med slike områder, f.eks. nerve- og muskelceller, 
har ofte elektriske funksjoner. Se: Tight junction. 
 
GARBAGE (Trash, Rubbish, Refuse): Kjøkken-
avfall, skyller, søppel, slo, skitt, slakteriavfall; 
avfallsmateriale vanligvis antatt å være ubrukelig. 
Termen omfatter normalt ikke kroppslige 
avfallsprodukter, mer eller mindre rene væsker, 
gassaktige avfallsstoffer eller giftige avfallsprod-
ukter. Hva som regnes som avfall er meget 
subjektivt, ikke minst geografisk.  
 
GARBAGE WORM: Se: Trichina worm. 
 
GARDEN: (1) Gartneri, hage, park; land kultivert 
til hobby eller fornøyelse; (2) Gjøre hagearbeid. 

GARLIC: Hvitløk (Allium sativum), plante i 
løkfamilien (Amaryllidaceae) som er beslektet 
med kepaløk (vanlig løk), sjalottløk, purreløk og 
bjørneløk. Hvitløk vokser ikke vilt, og er antatt å 
ha oppstått ved kultivering, sannsynligvis avledet 
fra arten Allium longicuspis som vokser vilt i de 
sørvestre deler av Asia. 
 
GARNER: (1) Kornloft, kornkammer, magasin; 
(2) Samle på, samle opp, gjemme; kjøre i hus.  
 
GARNET: Granat, mineralgruppe som har vært 
brukt siden bronsealderen som edelstener eller 
slipemiddel. Man skiller mellom sju forskjellige 
typer granater etter den kjemiske sammen-
setningen av granatkrystallen. 
 
GARRISON'S FLUKE INFECTION: Se: Echino-
stomosis. 
 
GAROTTE (Garote): (1) Kvelning, kvele, garot-
tere; (2) Våpen, håndholdt våpen; omfatter en 
rekke redskaper, f.eks. ligaturer (suturer, tråder 
for å stoppe blodtilførselen), rep (ståltråd eller 
vaier) for å kvele en person. Andorra var det siste 
landet som offisielt avskaffet dødsstraff ved 
garottering (1990; men ikke benyttet siden 1200-
tallet).     
 
GAS: (1) Gasse, gassforgifte; (2) Bensin (US); 
(3) Gass, en stofftilstand der stoffet utfyller hele 
den beholder stoffet befinner seg i uansett 
mengde stoff, og uten forandring av fase. Hvis 
stoffet er under den kritiske temperaturen (Se: 
Critical temperature), kalles det damp (Se: 
Vapour; ofte betraktes damp som en form for 
gass, ikke en egen spesiell form). I enhver 
substans har molekylene en kinetisk og en 
potensiell energi basert på de molekylære 
interaksjonene. I en gass er den totale energien 
til molekylene positiv, mens i den kondenserte 
fasen (flytende eller fast), er den negativ. I en 
ideell gass som følger gasslovene, har mole-
kylene et minimalt volum med minimale krefter 
mellom dem og kollisjonen mellom dem er 
fullstendig elastiske, dvs. de støter sammen uten 
tap av kinetisk energi. Idealgassloven som er en 
matematisk modell som beskriver tilstanden i en 
«ideell gass», er mest presis ved høy temperatur 
(da energi ikke tapes under støt) og ved lavt trykk 
(da distansen mellom molekylene er større). Gas 
contant (R; universal gas constant, ideal gas 

https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8kfamilien
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constant), er en gass konstant som er universell 
for alle ideelle gasser (PV = nRT, der V er 
volumet, n mengden substans, T absolutt 
termodynamisk temperatur (kelvin); 8,314 joule 
per kelvin per mol). 
 
GAS CHROMATOGRAPHY: Gasskromatografi, 
teknikk for å adskille og analysere blandinger av 
gasser. De enkelte komponentene i gassen kan 
senere analyseres i et massespektrometer 
(gasskromatografi-massespektroskopi). 
 
GASEOUS EXCHANGE: Gass utveksling, ut-
vekslingen av gasser mellom organismer og det 
omgivende miljø. 
 
GAS EXCHANGE: Gassutveksling, gassenes 
transport og overgang mellom atmosfæren (eller 
hydrosfæren) og organismene, og da spesielt 
med tanke på oksygen (O2) og karbondioksid 
(CO2). De fleste aerobe dyr opptar oksygen for å 
forbrenne mat og lagre kjemisk energi (Se: ATP). 
Disse kjemiske reaksjonene produserer karbon-
dioksid som et avfallsprodukt som transporteres 
bort med blodet og via lungene ut til om-
givelsene. Grønne planter gjør det motsatte, de 
opptar karbondioksid under fotosyntesen og 
frigjør oksygen som et avfallsprodukt til om-
givelsene. Gassutvekslingen skjer som diffusjon 
over en konsentrasjonsgradient som f.eks. for 
oksygen og karbondioksid under respirasjonen 
og fotosyntesen, og da over store flater som alve-
olene i lungene og over plantenes spalteåpninger 
(stomata) i bladverket til de høyere plantene. 
 
GAS GANGRENE: Gassgangren, myonekrose, 
en sårinfeksjon (betennelse) forårsaket av 
diverse anaerobe Gram-positive klostridie-
bakterier som forekommer i jord og menneskets 
tarmkanal. Gassgangren er akutte sykdommer 
som sprer seg raskt, og skyldes vanligvis 
sårinfeksjoner med Clostridium perfringens type 
A, C. novyi og C. septicum. Når bakteriene ut-
vikler seg i anaerobe sår, akkumuleres hydro-
gengass produsert via gjæringsprosesser. 
Bakteriene produserer også forskjellige ekstra-
cellulære enzymer (løselige toksiner) som 
ødelegger vevet. Gassgangren kan forekomme i 
det subkutane vevet, men også muskler eller de 
indre organene. Se: Clostridial diseases. 
 
GAS (O)EDEMA: Se: Bradsot og Gas gangrene. 

GASH: Stort gapende sår, gapende flenge; 
flenge, skjære i. 
 
GAS, INERT: Ikke-reaktiv gass, gass som ikke 
reagerer med andre materialer den kommer i 
kontakt med, f.eks. nitrogen som blir brukt i 
industrien pga. sine ikke-reaktive egenskaper. 
 
GAS LAWS: Gasslovene, lovene som angår 
temperatur, trykk og volum til en «ideell gass»: 
(a) Charles lov som sier at volumet er direkte 
proporsjonalt med den termodynamiske 
temperatur ved konstant trykk, (b) Boyles lov som 
sier at trykket er inverst proporsjonalt med 
volumet ved konstant temperatur, og (c) trykk-
loven som sier at trykket er direkte proporsjonalt 
med den termodynamiske temperatur ved 
konstant volum. Disse tre lovene kombineres i 
den universelle gassligning: pV= nRT, der p er 
trykket, V volumet, T temperaturen, n mengden 
gass, og R er gasskonstanten. 
 
GAS, NATURAL: Naturgass, gass som fore-
kommer naturlig og vanligvis i forbindelse med 
oljelag. Naturgass er en spesiell ren gass og et 
godt brennstoff (og kanskje for verdifull til kun 
bruk for oppvarming). En antar at gassreservene 
i verden tilsvarer oljereservene i energimengde, 
men selv om gassreservene kan representere en 
lettere utvinnbar ressurs enn oljereservene, er 
gass langt dyrere å transportere enn olje. 
Gassrørledninger bygges nå i marine områder til 
meget store kostnader, selv om gass kan 
presses sammen (tettheten er proporsjonal med 
trykket når alt annet er konstant). Gassene 
ekspanderer også i forhold til temperaturen, slik 
at desto varmere det er jo mindre tetthet og 
dermed lettere er gassen. Men gass kan også 
gjøres flytende gjennom kraftig senkning av 
temperaturen, men den prosessen er meget 
kostbart i større skala.  
 
GASOPLANKTON: Gasoplankton, planktoniske 
organismer som benytter gassfylte blærer eller 
sekker som flyteorganer. 
 
GASP: Gispe, gisping, gisp, higste, snappe etter 
pusten; puste tungt, tungt åndedrag; stønne. 
 
GASSING: Emittere gass; gassing, gassfor-
giftning, utrydding ved hjelp av gass. 
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GASTER: Mage. 
 
GASTERO-: Se: -gast-. 
 
GASTEROSTOME: Gasterostom, digen ikte med 
munnen på undersiden, midt på kroppen. 
 
GAS THERMOMETER: Gasstermometer, appa-
rat til å måle temperatur der målevæsken er en 
gass. Gasstermometre gir den mest nøyaktige 
temperaturmåling mellom 2,5 og 1 337 K. 
 
-GAST- (-gastr-, -gastro-, -gaster, -gastero): 
Affiks som betyr mage. 
 
GASTRAEA: Hypotetisk voksen stamfar hos de 
høyere dyrene som alle har en gastrula som et 
felles stadium i deres ontogeni. Se: Gastrula og 
Ontogeny. 
 
GASTRAEUM: Kroppens ventrale side. 
 
GASTRIC: Av eller med referanse til magen. 
 
GASTRIC JUICE: Magesaft, tynn, fargeløs, sur 
fordøyelsesvæske, en blanding av saltsyre, 
pepsin, rennin og mucin som sekreres av diverse 
kjertler i den mukøse membranen i magen og 
som aktivt fremmer fordøyelsen av mat.  
 
GASTRIN: Gastrin, hormon som produseres i 
magen og tolvfingertarmens mukosa og som 
kontrollerer frigjøringen av magesaft.  
 
GASTRIOLE: Se: Food vacuole. 
 
GASTRITIS: Gastritt, magekatarr, kronisk eller 
akutt inflammasjon i magens epitel. 
 
GASTROCOLITIS: Gastrokolitt, mage- og tykk-
tarmsbetennelse. 
 
GASTROCOELE: Se: Archenteron. 
 
GASTRODERMIS: Gastrodermis, en endodermis 
som dekker tarmhulen hos huldyrene (Cnidaria). 
Gastrodermis benyttes isteden for endodermis 
siden huldyrene har kun to vevslag (kimblad), 
ikke tre. Se: Endodermis. 
 
GASTRODISCOIDOSIS (Amphistomosis): 
Gastrodiscoidose, ikteinfeksjon i blindtarmene 

hos mennesket og svin. Skyldes den digene 
arten Gastrodiscoides (=Amphistomum) hominis. 
Infeksjonen skjer ved å få i seg metacercarier 
encystert på vannplanter som benyttes til føde. 
 
GASTROENTERITIS: Gastroenteritt, inflamma-
sjon i mage og (vanligvis) tynntarm som resul-
terer i diaré og oppkast. Kan skyldes både 
allergiske reaksjoner, kjemisk forgiftning eller 
infeksjoner av mikroorganismer. Se: Enteric 
fevers. 
 
GASTROINTESTINAL: Gastrointestinal, av eller 
med referanse til mage og tarm. 
 
GASTROINTESTINAL TRACT FLORA (Gut 
flora): Tarmflora; tarmen hos pattedyr er vanlig-
vis steril ved fødsel, men blir hurtig kolonisert av 
en rekke bakteriearter via mat. Tarmens 
mikroflora synes å spille en viktig rolle i tarmens 
normale utvikling og funksjon. Tarmbakterier er 
involvert i resykling av gallesalter og i produksjon 
av vitamin K. De beskytter også tarmen mot 
kolonisering av tarmpatogener, og det er også 
økt forståelse for deres betydning for hele 
kroppens helse og velbefinnende. 
 
GASTROLITHS: Magegrus, små stener som kan 
forekomme i magen hos visse krypdyr, fisk og 
fugl. I muskelmagen hos fugl hjelper stenene på 
nedbrytingen av maten. 
 
GASTROPODA (Snails, med skall, Slugs, uten 
ytre skall): Snegler, klasse innen rekken bløtdyr 
(Mollusca) som omfatter tallrike arter (mellom 
50 000 - 120 000) som lever både i saltvann, 
ferskvann og på land.    
 
GASTROTOMY: Gastrotomi, magesnitt. 
 
GASTROVASCULAR CAVITY: Kroppshule for 
både fordøyelse og sirkulasjon. 
 
GASTROZOOID: Gastrozoid, polypp i en poly-
morf koloni av huldyr (rekken Coelenterata, 
Cnidaria) som kan ta til seg næring. 
 
GASTRULA: Gastrula, et tidlig multicellulært 
embryo stadium hos dyr (etterfølger blastula 
stadiet, en hul, enkeltlaget celleball utviklet fra et 
befruktet egg, Se: Blastula) som består av to 
cellelag (kimlag, germ layers) (ekto- og endo-
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derm) eller tre (pluss mesoderm) cellelag hos de 
mer komplekse dyrene, og som kroppens 
forskjellige organer senere utvikler seg fra. 
Gastrula stadiet karakteriseres ved en rekon-
struksjon av formen av blastulaen gjennom 
cellemigrasjoner som medfører en invaginasjon 
(folding innover) av kimbladene som gir en kopp-
lignende struktur der hulrommet (Se: Archen-
teron) åpner til utsiden gjennom en pore (Se: 
Blastophore). Se: Ectoderm, Endoderm, Gastru-
lation, Mesoderm og Morula. 
  
GASTRULATION: Gastrulasjon, prosessen som 
danner en gastrula, en tidlig fase i den 
embryologiske utvikling hos de fleste dyr når en 
enkeltlaget blastula reorganiseres til en flerlaget 
struktur kalt gastrula med til slutt tre (eller to) 
cellelag (kimlag), ektoderm, mesoderm og endo-
derm, og der man på slutten av gastruleringen får 
en begynnende differensiering av distinkte 
cellelinjer i definerte posisjoner gjennom kom-
plekse cellevandringer. Disse cellelinjene gir 
deretter opphav til alle kroppsorganene i de 
påfølgende utviklingsstadiene, ved siden av å 
sette opp kroppens hovedakser: Framover 
(anterior) og bakover (posterior), og oppover 
(rygg, dorsal) og nedover (buk, ventral). Se: 
Cleavage, Embryology og Gastrula. 
 
GATHER: (1) Utlede, konkludere fra bevis; 
summere opp; (2) Høste, plukke, håndplukke, 
samle, samle inn; (3) Sanke sammen, samle fra 
forskjellige kilder (assemble); (3) Sammenkalle, 
forårsake at man kommer sammen; (4) Samle 
krefter; (3) Trekke sammen, snurpe sammen, 
krølle sammen; (4) Øke, vokse; oppnå noe 
gjennom en prosess av gradvis økning; (5) 
Smeltet glass ved enden av et glassblåserrør. 
 
GATHERING: (1) Sammenkomst, forsamling; en 
sosial samling personer for et visst formål 
(assembly, meeting); (2) Væskende, betent byll 
(boil) eller svulst (abcess); (3) innsamlig av mat 
eller råmaterialer fra naturen; (4) Samling, 
kompilasjon (collection, compilation)  
 
GAUGE: (1) Måleinstrument, apparat for å måle 
kvaliteter, dimensjoner, kvaliteten eller innholdet 
av noe, og ofte med en skjerm der resultatet kan 
avleses; (2) Størrelsen, tykkelsen, mengden eller 
kapasiteten av noe, spesielt uttrykt som et 

standardmål, (3) En måte å estimere eller 
evaluere noe på; et kriterium eller en test.  
 
GAUSE·S RULE (Gause's principle): Se: 
Competitive exclusion. 
 
GAUSSIAN CURVE (Bell-shaped curve, Gaus-
sian distribution, Normal distribution (curve)): 
Gausskurven, normalkurven, normalfordelings-
kurven, en symmetrisk klokke-formet kurve over 
frekvensfordelingen i en normalfordeling; normal-
fordelt populasjon. Gausskurven er den viktigste 
sannsynlighetsfordeling innen en rekke fag-
områder, f.eks. innen naturfag, sosiologi og 
økonomi, noe som henger sammen med det 
matematiske resultat kalt sentralgrenseteoremet, 
dvs. at summen av et stort antall uavhengige, 
tilfeldige variabler, er tilnærmet normalfordelt 
(under visse forutsetninger) uavhengig av 
fordelingen som variablene hadde i utgangs-
punktet. Det medfører at et utall hendelser i 
naturen og samfunnet kan nøyaktig beskrives 
ved hjelp av en slik normalfordeling. Se: Normal 
distribution (curve). 

GAUSSIAN DISTRIBUTION: Se: Gaussian curve 
og Normal distribution (curve). 
 
GAY-LUSSAC’S LAW (Dalton’s law, Pressure 
law): Gay-Lussacs lov, relasjonen mellom trykk 
og temperatur i en gass ved konstant volum; 
trykket i en gitt mengde gass er direkte 
proporsjonal med gassens temperatur når 
volumet holdes konstant. Se: Boyle’s law, 
Charle’s law, Dalton’s law og Ideal gas. 
 
GB: Se: Gilbert. 
 
G-BANDS: Innen genetikk, G-bånd, mørke bånd 
på kromosomene som fremkommer under 
Giemsa farging. G-båndene opptrer særlig på de 
AT-rike (adenosine, thymine) regionene av kro-
mosomene. 
 
GC-RICH REGION: Innen genetikk, GC-rik 
region, region i kromosomet der baseparet G-C 
(guanine, cytosine) opptrer hyppig noe som 
indikerer en region rik på gener.  
 
Gd: Se: Gadolinium. 
 
GEIGER COUNTER (Geiger-Müller counter): 
Geigerteller, instrument for å påvise og måle 

https://no.wikipedia.org/wiki/Sentralgrenseteoremet
https://no.wikipedia.org/wiki/Stokastisk_variabel
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ioniserende stråling, partikler og fotoner, som 
passerer gjennom en hul tube med en gass 
(argon, neon, metan) under lavt trykk. Det 
dannes da ioner som vandrer mot en elektrode 
og forårsaker videre kollisjoner og ioniseringer. 
Strømmen som dette produserer, kan registreres 
og måles, eller høres. 
 
GEITONOGAMY: Geitonogami, kryssbefruktning 
som involverer en pollinerende agens, genetisk 
likt autogami da pollenet kommer fra forskjellige 
blomster på samme plante. Se: Autogamy og 
Xenogamy. 
 
GEL: Gelé, stivne til en geléaktig masse, et fast 
koaguleringsprodukt; fast materiale som dannes 
gjennom fysisk koagulering av en kolloidal 
oppløsning (f.eks. kollagen/gelatin, agarose, 
polyacrylamid, stivelse; Se: Sol) som skyldes et 
nettverk av bindinger mellom molekylene. En gel 
kan inneholde < 0,5 % av fast stoff, men egen-
skapene er allikevel mer lik faste stoffer enn 
væsker. 
 
GELATIN(E): Gelatin, (delvis) nedbrutt kollagen, 
hovedbestanddelen i bindevevet hos dyr som 
utgjør et fargeløst eller blekgult vannløselig 
protein som produseres gjennom koking av ben, 
hover, skinn, ligamenter, etc. i fortynnet syre for 
deretter å fordampe løsningen. Gelatin sveller i 
vann og smelter i varmt vann, for deretter å bli til 
en gel når løsningen avkjøles (Se: Gel). Gelatin 
brukes i fotografiske emulsjoner, i geléer og 
andre matretter og som kulturmedium innen 
bakteriologi. 
 
GELATINOUS: Som har en geléaktig konsistens, 
gelatinøs; som produserer gelatin. Se: Gelatine. 
 
GELD (Emasculation): Gjelde, kastrere, sterili-
sere, kapunere; fjerning av hannens testikler eller 
et eller annet kirurgisk inngrep som har negativ 
påvirkning på sædproduksjonen i hannens test-
ikler. Se: Emasculation og Spay. 
 
GELDING: (1) Gjelding, kastrering, kastrasjon 
(Se: Geld); (2) Kastrat, evnukk (eunukk); vallak, 
kastrert hest, esel eller muldyr. Se: Emasculation. 
 
GEL ELECTROPHORESIS (Gel filtration): Gel 
elektroforese, separasjonsteknikk hvor det nyttes 
en gel av stivelse, agar eller polyacrylamid som 

et porøst medium for adskillelse av molekyler 
(Se: Gel). Små molekyler beveger seg saktere 
enn store i den geléaktige massen, slik at i en 
blanding av molekyler kan man adskille de 
enkelte komponentene på basis av størrelse. 
 
GELICOLOUS: Som lever i en gelisol, en jord-
type i kalde klimaer med permafrost nær 
overflaten, og karakterisert ved et lavt innhold av 
salter (svake løsninger), sterke kolloidale 
egenskaper og et krystalloid innhold på fra 0,2 til 
0,5 ppt.  Se: Geloid soil, Halicolous, Pergeli-
colous og Perhalicolous. 
 
GELID: Iskald, iskulde, ekstremt kalt; isete. 
Gelidity, kvaliteten, betingelsene, tilstanden eller 
forholdene av å være ekstrem kald eller isete.  
 
GELOID SOIL (Gelisol): Geloid jord, jordtype 
karakterisert ved et lavt innhold av salter (svake 
løsninger), sterke kolloidale egenskaper og et 
krystalloid innhold på fra 0,2 til 0,5 ppt. Se: Haloid 
soil. 
 
GEM: (1) Edelsten, verdifull, meget kostbar sten; 
(2) Ting satt pris på pga. sin skjønnhet, farge og 
glans; (3) Dyrebar, kjær og høyt skattet person. 
 
GEMINATE: Å fordoble; tvilling, som forekommer 
i par. 
 
GEMINOUS: Som er doblet (paret), gjort to 
ganger så mye som det er.  
 
GEMMA: Gemma, knopp; aseksuell knopplign-
ende spredningsenhet som kan adskilles fra mor-
organismen og vokse opp til en ny organisme, et 
nytt uavhengig individ. Se: Bud og Gemmule. 
 
GEMMATE: Innen botanikk, har knopper, form-
erer seg ved hjelp av knopper. Se: Bud, Gem-ma 
og Gemmule. 
  
GEMMATION: Knoppdannelse, form for vege-
tativ eller aseksuell reproduksjon der små 
knopper, klumper av celler utvikles på overflaten 
av mororganismen og kan danne nye individer. 
Knoppdannelse forekommer hos enkelte moser 
og lav der en spesialisert gruppe celler (gemmae) 
produseres som er i stand til å leve et uavhengig 
liv. Hos dyr benyttes begrepet knoppskyting om 
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fenomenet (Se: Budding). Se: Gemma og Gem-
mule. 
 
GEMMIPAROUS: Som er knoppskytende, form-
erer seg ved knoppskyting. Gemmiparous 
stolonization, en kjede av zooider som er dannet 
under gjentatte knoppskytninger hos visse 
flerbørstemark og som senere adskilles gjennom 
fisjoner som distinkte individer. Se: Zooid. 
 
GEMMULE: Gemmule, hvilespore, aseksuell, 
rund til irregulært formet hvilespore hos svamper; 
en knopp som produseres av alle ferskvanns-
svampene (og noen marine former) og som 
utgjør en samling av embryonale celler omgitt av 
et beskyttende, tykkvegget skall. Når svampen 
dør, blir gemmulene frigjort og kan overleve 
ufordelaktige perioder; forbedres betingelsene, 
frigjøres de embryonale cellene og danner en ny 
svamp. Se: Bud, Gemma og Gemmation. 
 
GEN. (Genus): Forkortelse for: Slekt. 
 
-GEN-: Affiks som kan bety gen, fødsel, rase, 
slekt; produsent. 
 
GENDER: Gender, genus (grammatisk), 
kjønnsidentitet, og da spesielt brukt med 
referanse til sosiale eller kulturelle forskjeller 
(sex-baserte sosiale strukturer) i motsetning til 
biologiske kjønnsforskjeller. Gender er benyttet 
for å vise til et spekter av kjønnsidentiteter utover 
hann og hunn (genderqueers, third genders) eller 
for å hentyde til de karakteristika som differ-
ensierer mellom maskulinitet og feminitet. Innen 
biologi representerer gender hann og hunn der 
arten har adskilte kjønn, eller makro- og 
mikrogameter hos anisogame amfimikter. Se: 
Anisogametic amphimicts og Sex. 
 
GENE (Genetic factor, Mendelian factor): Gen, 
arveanlegg, DNA enhet av arvelig informasjon på 
kromosomene som spesifiserer et gitt produkt av 
RNA; segment av DNA som inneholder den 
genetiske informasjonen for en gitt peptid, 
polypetid eller protein og som representerer den 
grunnleggende fysiske enhet for arvelig informa-
sjon hos levende organismer (Se: Peptid). Et gen 
er en sekvens av nukleotider på et DNA molekyl 
(kromosom) som okkuperer en spesifikk posisjon 
(locus) på kromosomet og koder for et spesifikt, 
funksjonelt produkt (hvis det er et strukturelt gen, 

ikke regulatorgen). Med andre ord, et gen er en 
liten del av et kromosom som produserer et 
spesifikt mRNA, rRNA, tRNA, peptid, polyptid 
eller protein, og er adskilt fra andre slike deler 
eller kromosom enheter. Gener er basisenheten 
for arv (Mendelsk arv) og overføres fra en 
generasjon til den neste, og ansvarlig for feno-
typen og egenskapene til individet som mottar 
arveanlegget. DNA segmentet (RNA i enkelte 
virus), den funksjonelle arveenheten, er vanligvis 
en kontinuerlig sekvens av nukleotider i en 
nukleinsyre (kromosom, plasmid) og represen-
terer vanligvis én transkripsjonsenhet (Se: 
Transcripton) og en regulatorisk sekvens med en 
spesifikk funksjon (defineres operasjonelt med en 
cis-trans test). Det forekommer fire gen-klasser: 
(a) Strukturelle gener (Se: Cistron) som over-
settes til mRNA som senere koder og oversettes 
til proteiner (peptider, polypeptider), (b) struktur-
elle gener som oversettes til tRNA og rRNA som 
benyttes direkte (Se: tRNA og rRNA), (c) 
regulatoriske gener som oversettes og er 
involvert i kontrollen med uttrykket av én eller 
flere andre gener, dvs. kontrollerer (som 
repressor eller aktivator) produksjonen av et 
protein som igjen regulerer translasjonen av 
disse genene (Se: Genetic transcription, Genetic 
translation og Operon), og (d) gener som ikke 
oversettes og koder for protein (pseudogener) 
eller blir oversatt til funksjonelt ikke-kodende 
RNA molekyler (non-coding DNA). I enkelte 
tilfeller kan et gen dele en sekvens med et annet 
gen (overlappende gener). Alternative former for 
et gen som oppstår som et resultat av mutasjoner 
i et gitt locus, kalles alleler. Hos diploide 
organismer opptrer genene som par av alleler 
som adskilles (segregeres) under meiosen slik at 
avkommet får bare ett allel fra hver av foreldrene. 
Det fenotypiske uttrykk hos individet er først og 
fremst et resultat av effektene fra idividets alleler 
(Se: Gene interaction). Gener kan forårsake både 
kontinuerlig (kvantitativ) og diskontinuerlig (kvali-
tativ) variasjon, variasjoner som kan påvises i 
individets morfologi, fysiologi eller adferd. Et gen 
kan mutere på forskjellige steder (Se: Muton), og 
også genetisk rekombineres (Se: Recon). Gener 
på forskjellige kromosomer viser uavhengig 
assortering (independent assortment), mens 
genene på samme kromosom er ordnet i en 
lineær sekvens med mer eller mindre sterke 
bindinger seg imellom. Slike koplete gener med 
definerte posisjoner (Se: Linkage group), kan 



 

642 

imidlertid adskilles gjennom overkrysninger hvis 
hyppighet avtar jo nærmere loci ligger. Hos 
eukaryotene er mange gener diskontinuerlige, 
dvs. at de kodende sekvenser (Se: Exon) veksler 
med ikke-kodende mellomliggende sekvenser 
(Se: Intron). Begge oversettes, men intronene 
fjernes senere fra det første RNA-transkriptet 
(Se: RNA splicing). Andre sekvenser igjen 
kontrollerer transkripsjonen (oversettelsen) 
gjennom å styre RNA-polymerase aktiviteten (Se: 
Promoter og Enhancer sequences). Genene for 
tRNA og rRNA og dem som koder for histoner 
(proteiner bundet til kjernens DNA-molekyler), 
omfatter utallige kopier etter hverandre på kromo-
somet. Etter dette kan gener inndeles i flere 
grupper: (a) Gener som består av én kopi, (b) 
gener som består av tette klustere av ett gen i et 
antall fra to til ti (multikopier), (c) gener som 
består av multikopier spredt rundt i genomet, og 
(d) gener som består av tallrike kopier etter 
hverandre på et kromosom. Hos høyerestående 
organismer kan et gen være lokalisert til ett av 
kjønnskromosomene (Se: Sex-linkage) eller et av 
de kromosomene som ikke er kjønnskromosomer 
(autosomer; som koder for de fleste egen-
skapene i et indvid). Med hensyn til det genetiske 
uttrykk kan et gen være: Semidominant (Se: 
Semidominant), recessivt (Se: Recessive) eller 
kombinant (Se: Combinant); og i relasjon til ikke-
alleler: Epistatisk (Se: Epistatic), komplementært 
(Se: Complementary) eller upåvirket. Et gens 
evne til å bli uttrykt kan variere, også i de to 
kjønn. Vanligvis finnes ingen direkte relasjon 
mellom et karaktertrekk og et gen, de fleste 
karaktertrekk er et resultat av mange gener 
(pleiotropisme), og de fleste gener (polygener) 
påvirker mer enn ett karaktertrekk. Hos 
eukaryotene finnes ved siden av genene i 
kjernen, også ekstrakromosomale (ekstra-
nukleære) gener som ikke nedarves etter 
Mendels lover. Disse kan omfatte infeksiøse, 
intracellulære parasitter eller normale bestand-
deler av cellen (som plastider (kloroplaster, 
amyloplaster, leukoplaster, etioplaster, proteino-
plaster, gerontoplaster, kleptoplaster), mitokon-
drier, kinetosomer og kinetoplaster som etter 
endosymbioseteorien er etterkommere fra 
infeksiøse organismer i tidligere tider) som også 
kan operere i samvirke med kjernens gener. Hos 
prokaryoter befinner genene seg ofte i klustere 
som medfører overlappende transkripsjons-
enheter og RNA. Prokaryotene har også en rekke 

mekanismer som gjør at ett gen kan kode for mer 
enn én aminosyre. Se: Allele, Gene expression, 
Linkage map, Locus og Plasmagene. 
 
GENE ACTION: Gen aksjon, måten gener utøver 
sin effekt på organismen; utrykningen av gener 
gjennom oversettelsen, transkripsjonen til 
komplementære RNA sekvenser, og den videre 
translasjonen av mRNA til peptider, polypeptider 
eller proteiner som sluttprodukt (når det gjelder 
de strukturelle genene). Se: Gene. 
 
GENE ACTIVATION: Genaktivering, klargjøring 
av genene for oversettelse, transkripsjon; struk-
turell forandring av kromatinet som øker 
mottageligheten for angrep av nukleaser. 
 
GENEAGENESIS: Se: Parthenogenesis. 
 
GENEALOGY (Geneology): (1) Genealogi, 
slektsforskning, slektshistorie; (2) Stamtavle, 
stamtre (Se: Pedigree); (3) Avstamning, rela-
sjonene mellom taksa basert på deres evolu-
sjonære utvikling og forgreningsmønster som 
utgjør et kombinert studium over den embryonale 
og evolusjonære utviklingen til en organisme.  
 
GENE AMPLIFICATION: Gen amplifikasjon, gen 
mangfoldiggjørelse, en økning av antall kopier av 
et gen uten proporsjonal økning i antallet av 
andre gener. Det kan være et resultat av 
dubliseringer av en region av DNA som inne-
holder et gitt gen eller feil i DNA kopieringen 
(replikasjonen) og reparasjonsmekanismene. 
Amplifisering forekommer både hos eukaryoter 
og prokaryoter; f.eks. hos enkelte bakterier eller 
pattedyrceller i kultur, medfører resistensen mot 
enkelte gifter en amplifisering av genene som 
spesifiserer enzymet som kan uskadeliggjøre 
giftstoffet. 
 
GENE ASSIGNMENT: Gen fordeling, fysisk eller 
funksjonell lokalisering av spesifikke gener til de 
individuelle kromosomene. Det finnes flere 
metoder for å påvise lokaliseringen av gener. 
 
GENE BANK (Gene library, Colony bank): 
Genbank, institusjon eller fasilitet (ex situ) som er 
opprettet med den hensikt å redde og bevare 
samlinger av cellekulturer eller reproduktive celler 
(spermier, egg, frø, etc.) for fremtiden, dvs. repre-
sentative genomer fra de arter som er truet eller i 
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ferd med å dø ut i sine naturlige omgivelser og 
levesteder. 
 
GENE CLONING (DNA cloning, Gene mani-
pulation, Molecular cloning): Gen kloning (ved 
rekombinant DNA teknologi), en prosess der et 
gitt gen (DNA) i en organisme har blitt lokalisert 
og kopiert, ekstrahert og renset (ofte amplifisert 
ved hjelp av PCR-metodikk; Se: Polymerase 
chain reaction), for å produsere nøyaktig like 
kopier (kloner) ved hjelp av genteknologi (gen-
sløyd). Det aktuelle genet splittes i fragmenter 
ved bruk av restriksjonsenzymer, fragmentene 
innlemmes i vektorer (plasmider, bakterifager) 
som overfører det rekombinante DNA til en 
passende vertscelle (f.eks. bakterien E. coli) som 
danner en koloni av celler med det klonede 
genet, og dermed et stort antall kopier av DNA 
sekvensen. Insulin produseres nå av bakterier 
som inneholder det klonete insulin-genet. Se: 
Gene manipulation, Molecular cloning og 
Recombinant DNA technology. 
 
GENE CLUSTER (Gene complex): (1) Gen 
klynge, en samling av to eller flere funksjonelt 
relaterte (koplete) gener (som oftest lokalisert 
nær hverandre) som koder for det samme eller 
lignende peptider, polypeptider eller proteiner 
som utfører den samme funksjon i en organisme; 
(2) Gen kompleks, totalkomplekset av genetiske 
faktorer som samspiller i en organisme. 
 
GENECOLOGY: Genøkologi, gren av økologien 
som studerer den genetiske variasjonen hos arter 
og samfunn i relasjon til populasjonens utbred-
else i miljøet; den genetiske intra- og inter-
spesifikke variasjonen i relasjon til den 
økologiske differensiering som observeres hos 
dyr og planter som gjør at organismene er mer 
eller mindre godt tilpasset sine respektive 
omgivelser. 
 
GENE COMPLEX: Se: Gene cluster. 
 
GENE CONVERSION (Conversion, Non-
reciprocal recombination): Gen konvertering, 
en prosess der en DNA sekvens erstatter en 
komplementær sekvens slik at sekvensene blir 
identiske. Gen konverteringer kan omfatte både 
alleliske (allelic, dvs. at et allel i samme gen 
erstatter et annet allel), ikke-alleliske, ortologe 
(orthologous, dvs. to gener har avviket fra 

hverandre etter en artsdannelsesprosess) eller 
paraloge (paralogous, dvs. to gener har avviket 
fra hverandre etter en dublikasjonsprosess) 
gener, loci. Gen konverteringer under meiosen er 
antatt og skyldes feil ved gen reparasjonene (Se: 
Mismatch og Mismatch repair) i heteroduplexer 
(dobbelttrådet molekyl) mellom en mutant og et 
vill-type allel, eller en assymmetrisk DNA syn-
tese. Se: Convertant og Heteroduplex DNA. 
 
GENE CORRECTION: Gen korreksjon, mekan-
ismene som retter og kompenserer for gen-
skader og som også medfører at DNA familier 
(Se: Multigene family) viser større likhet innen 
arten enn mellom arter. Forskjellige DNA repara-
sjonsmekanismer er kontinuerlig i funksjon for å 
sikre paring av de rette nukleotid parene. Se: 
Mismatch repair. 
 
GENE DIVERSITY: Se: Heterogeneity index. 
 
GENE DOSE (Gene dosage): (1) Gen dose, det 
effektive antall kopier av et gitt gen som er til 
stede i genomet hos en eukaryotisk celle eller 
organisme. I diploide celler er antall strukturelle 
gen kopier vanligvis to, men langt høyere antall 
kan finnes blant de ikke-strukturelle genene (eller 
strukturelle gener i plastider eller mitokondrier). 
En økning i gen dosen kan resultere i dannelsen 
av en større mengde gen produkter (hvis ikke 
genet er underlagt en eller annen form for 
autogen regulering); (2) Antall alleler tilstede i en 
gitt genotype avhengig av grad av ploidi (hos 
haploider er hvert allel tilstede én gang, hos 
diploider to ganger og hos polyploider flere enn to 
ganger). Alleler til kjønnskoplete gener kan ha 
forskjellig gen dose avhengig av kjønn. 
 
GENE DOSAGE EFFECT: Gen dose effekt, den 
kvantitative effekten av alle allelene i et gen på 
det fenotypiske uttrykk av den karakter genet 
koder for. 
 
GENE DUBLICATION (Chromosomal dubli-
cation, Gene amplification). Gen dublisering, 
enhver dublisering av en DNA sekvens som 
inneholder et gen; en evolusjonsprosess der nytt 
genetisk materiale genereres gjennom molekylær 
evolusjon. Gen kopier som blir liggende inntil 
hverandre i samme kromosom, kan medføre 
dannelse av et nytt gen enten innenfor eller 
utenfor start og stoppsignalene for protein-
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syntesen til det opprinnelige genet. Fenomenet 
kan forekomme hos mange forskjellige arter. 
Siden den originale funksjonen kan bibeholdes i 
ett av kopiene, kan det nye genet unngå 
seleksjonstrykket og derfor utvikle nye funksjoner 
via mutasjoner. Forskjellige gen dubliserings-
prosesser kan resultere i multigenfamilier, 
supergener og pseudogener. Det er antatt at gen 
dublisering og senere differensiering av det 
dubliserte gen, har spilt og spiller en stor rolle 
innen evolusjonen av de genetiske systemene. 
Se: Gene evolution, Multigene family, Pseudo-
gene og Supergene. 
 
GENE ENGINEERING: Se: Gene manipulation. 
  
GENE EVOLUTION: Gen evolusjon, den evolu-
sjonære omdannelse av et gen til et annet med 
nye funksjoner, basert på to fundamentale 
prosesser: (a) En strukturell forandring av selve 
genet, eller (b) en forandring i selve reguleringen 
av genet. Gen dubliseringer gir råmateriale for 
evolusjonen. Se: Gene dublication. 
 
GENE EXCHANGE: Gen utveksling, seksuell 
reproduksjon innen en art som medfører re-
kombinasjon av foreldrenes gener; en meka-
nisme som kan danne nye genotyper (mutasjoner 
er den andre mekanismen som kan gi nye 
genotyper).  
 
GENE EXPRESSION: Gen uttrykk, den feno-
typiske manifesteringen av et gen; prosessen der 
informasjonen fra et gen lagret i DNA, benyttes til 
syntesen av et funksjonelt gen produkt slik som 
det korrresponderende peptid, polypeptid eller 
protein molekyl som senere kan utføre bestemte 
strukturelle eller fysiologiske funksjoner. I regula-
toriske gener og ikke-proteinkodende gener som 
tRNA (transfer RNA) og snRNA (small nuclear 
RNA), har produktet andre funksjoner (Se: RNA). 
Gen prosessen omfatter for strukturelle gener, 
utnyttelsen av den genetiske informasjonen i et 
gitt gen via oversettelse (transkripsjon), RNA 
modifisering og transport av det endelige 
transkript til cytoplasmaet (hos eukaryoter) for 
senere oversettelse (translasjon) i ribosomene 
med dannelse av et protein-produkt. Gjennom 
proteinene formes individets fenotypiske uttrykk, 
som opprinnelig bestemt av genet. Feil i én eller 
flere av disse prosessene kan medføre at genet 
blir galt uttrykt eller ikke uttrykt i fenotypen. RNA 

polymerase er det viktigste enzymet i denne 
prosessen, da det sikrer at den genetiske 
informasjonen i DNA blir avlest korrekt. De 
enkelte genene kan slås på eller av i henhold til 
cellens eller organismens behov til enhver tid. 
Mekanismene bak disse prosessene hos pro-
karyotene og eukaryotene, er det mange teorier 
om.   
 
GENE FAMILY: Se: Multigene family. 
 
GENE FARMING (Genetic farming): Refererer 
til arbeidet med å forandre et dyrs eget DNA eller 
spesielt innlemme nytt DNA fra en annen art 
(transgen); oppformering og uttrykning av 
fremmede gener i nye verter etter gen overførsel. 
Disse genetisk modifiserte (transgene) dyrene, 
benyttes for det meste til produksjon av diverse 
proteiner av medisinsk betydning.  
 
GENE FIXATION TIME: Innen populasjons-
genetikk, gjennomsnittstiden det tar for et nytt 
gen (mutant allel) å bli fiksert i en populasjon, 
eller forandringen i en gitt populasjons gen pool 
der det forekommer (minst) to varianter (alleler) 
av et gitt gen til en situasjon der bare ett av 
allelene gjenstår.  
 
GENE FLOW (Allel flow, Gen migration): Gen- 
flyt, overførsel av genetisk informasjon fra en 
populasjon til en annen; utvekslingen av genetisk 
variasjon (alleler) gjennom migrasjoner og 
seksuell kontakt mellom populasjoner av samme 
art (utkrysning). Er genflyten stor nok mellom to 
populasjoner kan de oppnå tilsvarende genetisk 
variasjon og i praksis representere én popula-
sjon. Høy grad av genflyt mellom populasjoner er 
en viktig faktor for å bevare artens enhet. 
Oppstår det begrensninger eller stopp i genflyten 
vil det over tid oppstå oppsplitting i forskjellige 
genetiske enheter med artsdannelser som det 
endelige resultat. Seleksjonskreftenes forskjellige 
påvirkning på adskilte (allopatriske) populasjoner, 
vil imidlertid dempes gjennom genflyt som 
bevarer artens genetiske likhet. Selve genflyten 
kan observeres og måles direkte gjennom å følge 
spredningen av gitte alleler både mellom og 
innen populasjonen da en genflyt selvsagt også 
forekommer gjennom paringer og genutveks-
linger mellom individene innen samme popula-
sjon.  
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GENE FREQUENCY (Allele frequency): Gen 
frekvens, den relative frekvens av et allel (en 
variant av et gen) ved et gitt locus i en 
populasjon, uttrykt i prosent eller som en fraksjon 
(forholdstall), eller fraksjonen av alle kromo-
somene i en populasjon som bærer det allelet. 
(Eller forholdet mellom et gitt allel ved et bestemt 
locus og det totale antall alleler (allelomorfer) ved 
det samme locus i den totale populasjonen (gen 
poolen), eller antall loci hvor et gitt allel er funnet 
delt på antall loci hvor allelet kunne opptre, eller 
sannsynligheten for å finne et gitt allel når et allel 
velges tilfeldig fra en populasjon.) En mikro-
evolusjon er forandringen av allel frekvensene 
over tid i en populasjon. Den genetiske sammen-
setningen i en populasjon (gene pool), beskrives 
gjennom populasjonens gen frekvenser, dvs. 
antall og typer av forskjellige gener ved hvert 
locus. Forandringer i gen frekvensene kan særlig 
skyldes tre prosesser: (a) Systematiske pro-
sesser, dvs. gjentagende mutasjoner, selek-
sjoner og immigrasjoner (som tenderer over tid til 
å bringe gen frekvensene til stabile likevekter), 
(b) tilfeldige prosesser (fluktuasjoner i gen frek-
vensene spesielt i forbindelse med seleksjon og 
migrasjon), og (c) spesielle prosesser (unike 
tilfeller av mutasjon, seleksjon og migrasjon med 
tilfeldig fiksering av alleler). De to sistnevnte 
prosesser tenderer til å forskyve gen frek-
vensene slik at gener enten fikseres eller tapes. 
Ved siden av disse prosessene kan forandringer 
også oppstå pga. av forandringer i omgivelsene 
eller i de kreftene som virker på de tre nevnte 
prosessene. Innen populasjonsgenetikk er studiet 
av gen frekvenser meget viktig og kan innen 
visse grenser, beskrive populasjonens genetiske 
forhistorie. 
 
GENE FUSION (Fusion gene): Gen fusjon, 
fusjon gen, hybrid gen dannet fra to tidligere 
adskilte gener, noe som kan utgjøre et resultat av 
gen translokasjoner (Se: Translocation), slet-
tinger (Se: Delition) eller kromosomale inver-
sjoner (Se: Inversion). Med andre ord, gentekno-
logisk kombinasjon (fusjon) mellom to adskilte 
DNA sekvenser fra forskjellige strukturelle gener 
med dannelse av et hybrid gen (ny sekvens som 
koder for proteiner; cistron fusjon), eller en fusjon 
mellom en regulatorisk del av et gen og et 
strukturelt gen. Gen fusjoner benyttes til å danne 
nye gen produkter og til studier i regulering av 
gen uttrykninger. Termen benyttes også leilig-

hetsvis synonymt med en operon fusjon. Se: 
Cistron og Operon. 
 
GENE IDENTITY: Gen identitet, sannsynligheten 
for at to alleler har felles opphav, dvs. at de utgjør 
kopier av det samme opprinnelige allel. 
 
GENE INSERT: (1) DNA sekvens som er en del 
av et eukaryotisk gen, men ikke representert i det 
ferdige mRNA; (2) DNA sekvens som er innsatt i 
en DNA vektor gjennom rekombinant DNA 
teknologi (ligation, recombination), og som gjør 
det mulig å oppformere, selektere og manipulere 
sekvensen eller få det uttrykt i en vertsorgan-
isme.  
 
GENE INTERACTION: (1) Gen interaksjon, sam-
virket mellom mange forskjellige gener (allele 
eller ikke-allele gener) i den samme genotypen 
for produksjon av en fenotypisk karakter (eller 
relatert gruppe av karakterer). Den vanligste form 
for interaksjon mellom alleler, er dominans. Ikke-
allele interaksjoner som omfatter to allel-par, 
resulterer i forskjellige typer av segresjoner 
basert på det opprinnelige dihybrid-skjema: 
9AABB:3AAbb:3aaBB:1aabb; (2) Direkte fysiske 
interaksjoner mellom gen produkter, vanligvis 
protein-protein interaksjoner, men protein-RNA, 
protein-DNA, RNA-RNA og RNA-DNA inter-
aksjoner kan og forekomme.  
 
GENE ISOLATION: (1) Gen isolasjon, et gene-
tisk isolat, populasjon med minimal genetisk 
miksing (blanding) med individer fra andre 
populasjoner av samme art, noe som kan over tid 
medføre artsdannelse; (2) Isolering av genetisk 
informasjon i form av en DNA sekvens fra et 
genom eller utvalgt organisme, for å studere 
sekvensens struktur, eller det å overføre DNA 
sekvensen til en vektor ved genmanipulering. 
Istedenfor DNA begynner prosessen ofte med 
mRNA, som etter isolering kan danne en 
komplementær DNA sekvens ved hjelp av 
enzymet revers transkriptase. Denne sekvensen 
kan igjen bli benyttet som en templett for å 
produsere en dobbelttrådet DNA-sekvens ved 
hjelp av DNA polymerase. Sluttproduktet av DNA 
vil tilsvare en original DNA sekvens av et gen, 
uten intronene. For å sikre seg at genet 
inneholder alle regulatoriske signaler for 
transkripsjon og translasjon, kan den bli overført 
til et passende plasmid for videre testing. 
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GENE LIBRARY (Colony bank, Gene bank): 
Gen bibliotek, en samling av klonede DNA 
fragmenter som skal ideelt sett, representere alt 
genetisk materiale fra et enkelt individ. 
Menneskets gen bank ville måtte omfatte rundt 
500 000 adskilte kloner i vektorer holdt i kultur 
eller i nedfryste vertsceller. Se: Gene bank. 
 
GENE LOCATION: Gen lokasjon, lokaliseringen 
av et gen på et kromosom basert på genets 
avstand til koplede gener på samme kromosom. 
Hos mennesket finnes rundt 20 000 (haploid) 
kodende strukturelle gener, der en variant av en 
lik DNA sekvens lokalisert på et gitt locus, er et 
allel. En liste over rekkefølgen på de loci som en 
kjenner for et gitt kromosom, kalles gen kart. Se: 
Allele, Chromosome map og Genetic map. 
 
GENE LOCUS (pl. Loci): Gen locus, locus, den 
fikserte posisjonen et gitt gen har på et 
kromosom. Se: Gen location og Locus. 
 
GENE LOSS (LOH): Gen tap, tap av hetero-
zygositet (LOH); tap av et gen og den omgivende 
kromosomale region. Under evolusjonen kan 
gener tapes, skapes, muteres eller dubliseres. 
Alle diploide somatiske celler inneholder to kopier 
av genomet, ett fra hver av foreldrene (for 
mennesket ca. 3 millioner baser). Enkelte av 
disse basene som kan variere mellom 
genomene, kalles snips (SNP, Se: Single Nucle-
otide polymorphism). Er basene fra foreldrene 
forskjellige for SNP, er regionen heterozygot (Se: 
Heterozygous). Tapes ett av kopiene for en 
region, medfører det at regionen har kun én kopi, 
dvs. er ikke heterozygot ved SNP-lokaliteten. Tap 
av en slik kopi i en region, kalles hemizygositet 
(Se: Hemizygous (gene)). Generelt er det kun de 
celler som inngår i produksjonen av kjønnsceller 
som opprettholder det opprinnelige og komplette 
DNA komplementet. 
 
GENE MANIPULATION (Biotechnology, Gene 
cloning, Genetic engineering, Genetic modi-
fication, Molecular cloning, Recombinant DNA 
technology): Gen manipulering, gen kloning, 
gen teknologi, gen modifisering, molekylær klon-
ing; direkte manipuleringer med en organismes 
gener ved bruk av molekylær bioteknologi. Gen 
manipulering er en generell term for enhver 
metode der genetisk materiale manipuleres slik 
at den genetiske strukturen forandres gjennom 

introduksjon eller fjerning av arvestoff (DNA) (Se: 
Gene splicing, Recombinant DNA teknology og 
Polymerase chain reaction). Ett eller flere 
nukleinsyremolekyler (artsspesifikt gen eller syn-
tetisert, kunstig gen) settes inn og inkorporeres i 
et vektorsystem (virus, bakteriofag, plasmid) for å 
kunne inkorporeres i en vertsorganisme (den 
vanligste er bakterien E. coli) der de ikke naturlig 
forekommer, men er i stand til kontinuerlig 
formering. Et eksempel er isolasjonen av genet 
som koder for hormonet insulin, og inkorpo-
reringen av det i genomet til en vektor (E. coli) 
som deretter gjennom kultivering, produserer 
hormonet i store mengder (først utført i 1978; 
insulinproduserende bakterier ble kommers-
ialisert i 1982). Rekombinant DNA teknologi gjør 
det også mulig å produsere monoklonale 
antistoffer, eller studere menneskets genom i 
detalj. Gener kan også gjennom gen mani-
pulering overføres mellom arter for å forbedre 
organismene med tanke på menneskets behov, 
eller skape nye organismer. En organisme som 
er generert via gen teknologi, betraktes som 
genetisk modifisert (GM, med resultat, en 
genetisk modifisert organisme (GMO). Den første 
GMO som ble generert (1973) var en bakterie. 
Genetisk modifisert mat (tomater) har vært solgt 
siden 1994. Defekte gener hos mennesket kan 
også potensielt erstattes med friske gener via 
gen teknologi. Tradisjonell dyre- eller plante-
foredling skjer gjennom avl der en for hver 
generasjon selekterer for den ønskede feno-
typen, men ved hjelp av gen teknologi kan 
foredlingen skje direkte gjennom å ta et ønsket 
gen fra en organisme (eller lage et kunstig gen) 
og sette det inn i en annen organisme, til og med 
annen art (som per definisjon er reproduktivt 
isolert). Gjennom gen manipulering kan også gen 
kart produseres for spesifikke arter. Se: 
Biotechnology, CRISPR, Gene cloning, Gene 
mapping, Genetic engineering, Molecular cloning 
og Recombinant DNA technology. 
 
GENE MAP: Gen kart, den grafiske lineære 
arrangering av genene på et kromosom der hvert 
gen befinner seg på et gitt sted (Se: Locus) og 
som kan benyttes som molekylære markører for 
å finne avstanden mellom genene på kromo-
somet. Se: Gene mapping. 
 
GENE MAPPING: Gen kartlegging, metodene for 
å identifisere og bestemme et gitt gens 
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plassering (locus) på et kromosom (eller 
plasmid), dessuten avstanden mellom gitte 
gener. Generelt, beskrivelse og kartlegging av 
den relative lokaliseringen av gener, gen 
fragmenter eller mutasjoner på et kromosom eller 
plasmid. Et gen kart (gene map) viser den 
lineære arrangering av små kromosom 
segmenter, der f.eks. steder som viser muta-
sjoner i genet (cistronet, Se: Cistron), er plottet i 
henhold til den relative avstanden mellom dem. 
Det er frekvensen av genetisk rekombinasjon 
mellom slike steder, som definerer avstanden 
som skiller dem. 
 
GENE MIGRATION (Allele flow, Gene flow): 
Gen migrasjon, spredningen av genetisk 
materiale eller variasjon fra en populasjon til en 
annen. Dersom slik spredning (vandring) av 
gener pga. migrasjoner av individer mellom 
populasjoner, er stor nok, kan to populasjoner 
oppnå tilsvarende genetisk variablitet og derfor, 
praktisk sett, representere én populasjon. Se: 
Gene flow. 
 
GENE MODIFICATION (Genetic engineering, 
Recombinant-DNA technology): Gen modi-
fisering, direkte manipulering av en organismes 
gener ved hjelp av molekylær bioteknologi; 
kunstig (in vitro) forandring av en DNA sekvens, 
bruk av mutagener, overførsel av selekterte 
gener fra en organisme til en annen (til og med til 
ikke-relaterte arter) eller modifiseringer gjennom 
bruk av syntetiske gener eller deler av gener. Se: 
Genetic engineering, Gene manipulation. Re-
combinant DNA technology 
 
GENE MODULE: (1) Del av et gen, f.eks. intron 
eller exon (Se: Intron og Exon); (2) Sett av gener 
som uttrykkes sammen og til hvilke de samme 
transkripsjonsfaktorer bindes. Se: Transcription 
factor.  
 
GENE MUTATION (Point mutation): Gen muta-
sjon, mutasjon, punktmutasjon, enhver perma-
nent arvelig strukturell forandring i en DNA 
sekvens som utgjør et gen; en forandring fra et 
allel til et annet som avviker fra det som vanligvis 
forekommer. Mutasjoner varier i omfang og kan 
omfatte fra et enkelt basepar til flere gener i et 
større kromosomsegment. En gen mutasjon er 
forskjellig fra forandringer i selve kromosom-
strukturen (kromosom mutasjoner) eller kromo-

som antallet (genom mutasjoner) selv om 
forskjellene kan være vanskelige å påvise, 
spesielt ved små kromosom mutasjoner. Gen 
mutasjoner kan oppstå spontant uten noen 
påvisbar årsak, eller induseres eksperimentelt. 
Induserte mutasjoner gjennomløper generelt flere 
mellomstadier, og som kan være reversible i 
startfasen. Spontane mutasjoner kan gi for-
skjellige former for forandringer, der basepar 
utskiftninger og erstatninger, er de vanligste. 
Årsakene kan være mange, som pga. DNA 
reparasjoner, skader, feil i DNA replikasjonen 
eller flyttbare genetiske elementer (Se: Trans-
posable (genetic) element). Men generelt er 
spontane gen mutasjoner et resultat av oppståtte 
feil i det enzymapparatet som er involvert i DNA 
replikasjonen, DNA reparasjonsmekanismene 
eller den genetiske rekombinasjonen. Er muta-
sjonen funksjonell, vil cellens avkom også være 
mutante. Det minste fragment (basisenheten) av 
genetisk materiale innen et gen som kan 
forandres, kalles muton (Se: Muton, en mutas-
jonsenhet som er en del av et recon, den minste 
genetiske enheten som kan rekombineres, Se: 
Recon) eller cistron (Se: Cistron, en seksjon av et 
DNA eller RNA molekyl som koder for en 
spesifikk polypeptid i proteinsyntesen). Antall 
slike steder hvor (heteroallele) mutasjoner kan 
oppstå, er omkring 1 000 per gen. Mutasjoner 
som omfatter mer enn ett gen (Se: Multisite 
mutation) forekommer også; slike kan ikke 
tilbakeføres til utgangspunktet (vill-typen) og 
skyldes generelt et tap av en hel sekvens av 
mulige mutasjonssteder. Av mutasjoner, forand-
ringer i den normale sekvensen av nukleotider 
eller baser innen et gen, kan følgende typer 
adskilles: (1) Se: Forward mutation: (a) Mutasjon 
som forandrer ett funksjonelt vill-type gen eller 
allel til et ikke-funksjonelt eller mutant gen eller 
allel. («Transitions» er punktmutasjoner som 
forandrer et purin nukleotid til en annen purin 
(A↔G) eller pyrimidin nukleotid til en annen 
pyrimidin (C↔T); to av tre nukleotid polymorf-
ismer (SNP) er «transitions (Se: Transition). 
«Transversions» er punktmutasjoner der et purin 
erstattes med et pyrimidin eller omvendt, noe 
som kan skje spontant eller skyldes ioniserende 
stråling, Se: Transversion), (b) forandringer på 
protein-nivå, nøytrale mutasjoner (Se: Neutral 
mutation) som gir tripletter som koder for den 
samme eller en forskjellig, men kjemisk lik, 
aminosyre, feil-mutasjoner (Se: Missense 
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mutation), en triplett som koder for en forskjellig 
og ikke-funksjonell aminosyre og nonsens 
mutasjoner (Se: Nonsense mutation), en triplett 
som koder for avslutningen av et gen, (c) tap eller 
tillegg av et enkelt nukleotid par (Se: Frameshift 
mutation), og (d) tap av en rekke nukleotid-par; 
(2) Se: Back mutation: Mutasjoner som nøyaktig 
tilbakefører den opprinnelige nukleotid sek-
vensen (vill-typen) eller tilsvarende mutasjoner 
som gir en type tilsynelatende lik vill-typen; (3) 
Se: Suppressor mutation, undertrykkende muta-
sjoner eller faktorer av ytre årsaker (extragenic) 
som forandrer en tidligere mutasjon (eller annen 
type forandring) tilbake til vill-typen. Mutasjons-
raten (Se: Mutation rate) er den gjennomsnittlige 
frekvensen en gitt mutasjon opptrer på per individ 
(eller celle) per generasjon (beregnes ut fra antall 
mutanter). Mutasjonsfrekvensen (Se: Mutation 
frequency) er hyppigheten av gitte mutasjoner i 
en populasjon (som ikke nødvendigvis reflekterer 
mutasjonsraten). Mutasjonsspektere (mutation 
spectra) er det genetiske resultat i et gen etter 
bruk av mutagener, og viser til utbredelsen av 
muterte steder i genet. Disse stedene er vanligvis 
forskjellige fra de steder hvor spontane 
mutasjoner opptrer, noe som kan vises ved at 
krysningsprodukter alltid gir rekombinanter. 
Hotspots kalles steder der mange mutasjoner 
opptrer på et begrenset område. Den primære 
effekten av en gen mutasjon er en forandring i en 
aminosyre sekvens i et polypeptid molekyl, dvs. 
et mutert gen gir mutert mRNA som gir et mutert 
peptid, popypeptid eller protein. Selv om en 
mutasjon forbytter på kun ett sted (single-site 
mutation) en aminosyre med en annen i et 
protein, kan den biologiske effekten variere stort 
avhengig av hvilket protein eller enzym det 
angår. En slik primæreffekt av en gen mutasjon, 
kan imidlertid etterfølges av en rekke sekundære 
effekter som tilsammen utgjør og former den 
mutante, vanligvis recessive, fenotypen. Gen 
mutasjoner er den fundamentale årsak til 
genetisk variasjon og derfor en av de viktigste 
primære evolusjonsfaktorene da alt genetisk 
råmateriale mutasjonene fremskaffer, senere blir 
gjenstand for seleksjon, genetisk drift og 
rekombinasjoner.   Gen mutasjonenes betydning 
er uansett avhengig av resultatets adaptive verdi 
som kan være mindre enn den normale formen 
uansett miljøbetingelser (f.eks. mutanten elimin-
eres), høyere uansett miljøbetingelser (f.eks. 
mutanten fikseres og erstatter den opprinnelige 

formen) eller tilsvarende uavhengig av miljøbe-
tingelsene (dvs. likevekt mellom den normale og 
mutanten). Generelt har flertallet gen mutasjoner 
negativ verdi for organismen, dvs. de er letale, 
letale under visse betingelser eller i beste fall 
nøytrale.  
 
GENEOGENOUS: Se: Congenital. 
 
GENEOLOGICAL: Geneologisk, studiet eller 
oppsporingen av en families avstamningslinjer, 
eller historien knyttet til genetisk arv (vanligvis) 
innen en familie eller en art.  
 
GENEOLOGY: Se: Genealogy. 
 
GENE OVERLAP: Gen overlapping, fenomenet 
at en nukleotid sekvens som uttrykkes delvis 
overlapper en tilsvarende nukleotid-sekvens i et 
annet gen slik at nukleotid sekvensen bidrar til 
funksjonen av fra ett til flere genprodukter.  Over-
lappende gener er observert også hos høyere-
stående organismer. 
 
GENE PAIR: Gen par, de to kopiene (allelene) av 
et gitt gen som er til stede i en diploid celle (en i 
hvert kromosomsett). 
 
GENE POOL: (1) Gen pool, den totale genetiske 
variasjon hos en fritt seksuelt kryssbefruktende 
populasjon ved en gitt tid (T1); alle allelene av 
alle genene av alle individene i en populasjon 
eller art ved T1 (sett i evolusjonær sammenheng 
kan alle gen-poolene i virkeligheten betraktes 
som gen elver (gene rivers)). Det er gametene fra 
alle de reproduserende organismene i en 
populasjon som utgjør den gen poolen genene til 
neste generasjonen hentes fra. Biologisk 
evolusjon er basert på forandringene i gen 
poolen mellom populasjonene, noe som igjen kan 
skyldes (eller fremmes) gjennom liten popula-
sjonsstørrelse (genetisk drift), mutasjoner, selek-
sjon for visse genotyper eller immigrasjoner av 
fremmede genotyper. Biologisk evolusjon 
medfører forandringer i gener og genotype-
frekvenser inntil etablering av nye likevekter; (2) 
Gen settet, alle gener ved et gitt locus hos en fritt 
seksuelt kryssbefruktende populasjon ved en gitt 
tid. Er gen settet konstant gjennom en rekke 
populasjoner, er populasjonen i likevekt, balan-
sert og tilpasset. 
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GENE PROBE (DNA probe): Gen probe, enkelt-
trådet DNA (eller RNA fragment) som benyttes 
innen genteknologi for å påvise et gitt gen eller 
en eller annen DNA sekvens. Gen proben er 
komplementær til gen sekvensen man leter etter 
og vil derfor feste seg til denne gjennom base-
paring. Merker man proben (som kan omfatte 
opptil 100 nukleotider) med en radioaktiv isotop, 
vil man kunne identifisere baseparingen etter 
separasjon og rensning.  
 
GENE PRODUCT: Gen produkt, protein, enzym, 
mRNA eller annet makromolekyl, som er synteti-
sert ved hjelp av den genetiske informasjonen 
som er lagret i genets DNA. Aktiviteten til et gen 
kan måles gjennom mengde genprodukter 
produsert av det gitte genet. Se: mRNA. 
  
GENERA: Se: Genus. 
 
GENERAL: (1) Generell, allmenn, alminnelig, 
vanlig; relatert til, involverer eller er anvendelig 
på ethvert medlem av en klasse, gruppe, sort 
eller slag; (2) Ubestemt, uspesifikt, som involv-
erer eller påvirker det hele; (3) Uspesialisert, ikke 
begrenset gjennom spesialisering; (4) Som hører 
til det som er felles i en gruppe like organismer 
(generic); (5) Det som er karakteristisk eller 
relevant for flertallet av organismer involvert 
(prevalent); (6) Det som er universelt, ikke 
spesielt; hovedelementene, ikke detaljene; (7) 
Som har en overordnet rang (er general), eller 
som har forrang over andre på tilsvarende nivå.  
 
GENERAL ADAPTATION: Generell tilpasning, 
en organismes generelle tilpasning til et gitt miljø 
i motsetning til en spesiell tilpasning (special 
adaptation) knyttet til de enkelte spesifikke 
spesialiseringene som er nødvendige for å kunne 
leve på den måten arten gjør.  
 
GENERAL ADAPTATION SYNDROM (GAS): 
GAS, begrensningen i et dyrs populasjonsvekst 
basert på adfersmessige årsaker; en begrens-
ning som resultat av fysiologiske reaksjoner pga. 
sosialt stress. Tre stadier forekommer i en kropps 
svar på stress (stressorer): Første stadium er 
alarmstadiet der et nødsignal sendes hypo-
thalamus som sender beskjed til hypofysen som 
utskiller hormoner (glukokortikoider, glucocorti-
coids) som respons ved siden av at binyrene 
frigjør kortisol (cortisol) og adrelanin som gir 

kroppen energi til å håndtere stresset. Det andre 
stadium er motstandsstadiet der kroppen prøver 
å motstå eller tilpasse seg stresset, og det siste 
er et stadium av utmattelse da alle energireserver 
er uttappet. GAS kan bl.a. medføre forstørrede 
binyre kjertler (adrenal kjertler), undertrykkelse av 
melkeproduksjon og økt aggresjon som kan 
innvirke eller regulere populasjonsveksten selv 
om det ikke foreligger umiddelbare begrens-
ninger i de ytre ressurser. Se: Stress. 
 
GENERAL CHARACTER: (1) Innen kladistikk, 
generell karakter, karakter som opptrer tidlig i en 
ontogenetisk sekvens og som karakteriserer en 
mer omfattende gruppe dyr; (2) Generell 
karakter, karakter som generelt sett blir mer 
hyppig observert enn andre karakterer.  
 
GENERALIST: Innen biologi, generalist, art som 
har et stort habitat, vidt fødevalg og kan leve 
under variable og vide miljøbetingelser, dvs. er 
ikke spesialisert til å leve i kun én miljøtype. Se: 
Niche og Specialist. 
 
GENERALIZE: Generalisere, gjøre alminnelig 
kjent (og lett tilgjengelig). 
 
GENERAL LIFE HISTORY PROBLEMS: Se: 
Reproductive effort model. 
 
GENERATE: (1) Generere, frembringe, utvikle, 
produsere energi (spesielt strøm); (2) Avle, avle 
fram; (3) Innen matematikk, utføre spesifiserte 
matematiske og logiske operasjoner på et sett av 
data.  
 
GENERATION: (1) Generering, dannelse, frem-
bringelse, utvikling, produksjon; (2) Avkom, avl; 
(3) Generasjon, slektsledd, ættledd; en gruppe 
organismer av tilnærmet samme alder innen en 
populasjon. Krysses individer for produksjon av 
avkom, kalles opphavet, foreldergenerasjonen 
(parental generation, P), ungene avkomgene-
rasjonen (filial generation, F); (4) Tiden fra et gitt 
stadium i livssyklus hos en organisme til samme 
stadiet hos avkommet; (5) Ved genera-
sjonsveksling i løpet av livssyklus: Den livsfasen 
som ligger mellom to påfølgende reproduksjoner, 
dvs. en generasjon omfatter alle individene som 
blir produsert innen en livssyklus (eller definert 
del av en livssyklus). En generasjon begrenses 
ofte til alle individer fra samme foreldre eller 
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samme opphav, dvs. alle er tilsvarende langt fra 
det felles opphav (særlig ved genetiske forsøk). 
 
GENERATION TIME: (1) Generasjonstid, den 
gjennomsnittlige varighet av en livssyklus mellom 
to suksessive generasjoner, dvs. mellom repro-
duksjonen hos en foreldergenerasjon (P) og 
reproduksjonen hos det første avkom (F1); (2) 
Gjennomsnittsalder til hunnene som føder i en 
populasjon ved stabil aldersfordeling; (3) Den tid 
det tar for en cellepopulasjon å fullføre én 
vekstsyklus. Hvis alle celler gir to datterceller og 
har samme gjennomsnittlige generasjonstid og 
ikke dør, tilsvarer generasjonstiden den tid det tar 
for en cellepopulasjon og fordoble sitt antall 
(gjennomsnittstid fra profasen i en celledeling til 
profasen i den neste for en populasjon av 
eukaryotiske celler, eller fra en celledeling til den 
neste hos bakterieceller, for bakterier kan 
fordoblingstiden være så lav som 20 minutter); 
(4) Innen epidemiologi (smitteøkologi, trans-
misjonsøkologi), summen av gjennomsnitts 
latensperiode og den gjennomsnittlige infeksiøse 
periode refereres vanligvis til som infeksjonens 
gjennomsnittlige generasjonstid. Se: Incubation 
og Latent period. 
 
GENERATIVE: (1) Produktiv; frembringer, utvik-
ler; (2) Fruktbar, kapabel til produksjon eller 
reproduksjon. Generative organer er forplant-
ningsorganene. 
 
GENERATIVE PARTHENOGENESIS: Se: Hapl-
oid parthenogenesis. 
 
GENERATOR: Generator, maskin som produ-
serer elektrisk strøm når den selv blir drevet 
mekanisk. I en elektromagnetisk generator 
(dynamo) produseres strøm ved at en spole 
roteres slik at den bryter induksjonslinjene i et 
magnetisk felt. En elektrostatisk generator 
produserer statisk elektrisitet gjennom elektro-
statisk induksjon eller friksjon. 
 
GENE REDUNDANCY: Gen overflod, tilstede-
værelse av multiple former av gener hos eukary-
oter. Fenomenet kan skyldes polyploidi, polytene 
kromosomer, ekstrakopier av deler av genomet 
eller en lineær oppformering av gener i kromo-
somene. Se: Gene og Eukaryota. 
 
GENE REGULATION: Se: Genetic regulation. 

GENE REPLACEMENT (Homogenotization, 
Marker exchange): Gen erstatning, gen knock-
out, teknikk som involverer homolog rekombi-
nasjon av klonete gener, eller deler av gener til å 
erstatte et endogent gen. Det kan omfatte 
punktmutasjoner, fjerning av et gen/exon eller 
introduksjon av nye gener. Se: Exon og Gene. 
 
GENE REITERATIONS: Gen gjentagelser, gener 
representert i tallrike kopier gruppert på spesi-
fikke kromosomer. Ribosomale RNA (rRNA) 
gener, transfer RNA (tRNA) gener og histon 
gener er eksempler på slike multigene familier 
som opptrer i tandem på kromosomene. Se: 
Histone, rRNA og tRNA. 
 
GENERIC: (1) Slektsmessig, slekt, relatert til eller 
som har rang av en biologisk slekt; slekts- (Se: 
Genetic); (2) Felles, felles klasse av objekter; (3) 
Relatert til eller som er karakteristisk for en hel 
gruppe eller klasse (general); (4) Generell, som 
mangler spesifisitet; ikke spesifikk; (5) Innen 
grammatikk, som spesifiserer verken et maskulint 
eller feminint kjønn (gender); (6) Produkt eller 
substans som forhandles eller identifiseres ved et 
fellesnavn; (7) Vin som er et blandingsprodukt av 
forskjellige vinsorter; (8) Produkt som ikke har et 
merkenavn (brand name), og derfor ikke et 
beskyttet varemerke (trademark).  
 
GENERIC CYCLES, THEORY OF: Teori som 
sier at en art eller slekts livssyklus tilsvarer et 
individs livssyklus, dvs.: Først en startfase med 
sterk spredning, deretter en fase med sterk 
oppsplitting i nye former (fyletisk) for så en fase 
med økende konkurranse mellom de nye 
formene før de fleste eller alle formene eller 
artene i siste stadium dør ut. Det er ikke bevist at 
arter (eller utviklingslinjer) naturnødvendig før 
eller senere blir «senile» og dør ut. 
 
GENERIC DESIGNATION: Slektsmessig betegn-
else, slekt eller gruppe som har én eller flere 
egenskaper felles som gjør at de kan skilles fra 
andre slike slekter eller grupper. 
 
GENERIC DRUG: Medisin som er en kopi av en 
tilsvarende medisin med et godkjent merkenavn, 
og med de samme virkestoffene og effekter 
(doser og bruk), men produsert uten patent be-
skyttelse (og som vanligvis er billigere). 
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GENERIC NAME (Genus name): (1) Innen 
biologisk nomenklatur, slektsnavn, det viten-
skapelige navnet til et takson i kategorien slekt 
(genus; slekts rang); første ord i et binomen eller 
trinomen (Se: Genus); (2) Samnavn, fellesnavn. 
 
GENERIC TYPE: Slektstypen, typearten til en 
slekt. Se: Generic name og Type species. 
 
GENEROTYPE: Se: Type species 
 
GENE SEGREGATION: Se: Mendel's laws (of 
inheritance). 
 
GENE SEQUENCING (DNA sequencing): Gen 
sekvensering; (Maxam-Gilbert og Sanger) meto-
dene for å bestemme basesekvensenes (nukleo-
tidenes) orden i et DNA molekyl som koder for et 
spesifikt peptid, polypeptid eller protein; tek-
nikkene for å bestemme rekkefølgen til de fire 
basene: Adenin, guanin, cytosin og thymin. Se: 
Gene. 
 
GENE SHARING (Protein moonlighting): Gen 
deling, fenomenet at ett gen kan kode for 
forskjellige funksjoner, dvs. genet har gjennom 
evolusjonen fått én ny funksjon eller tilleggs-
funksjoner uten dublisering og tap av primær-
funksjonen. Se: Gene. 
 
GENE SILENCING: Gen utkopling, fenomenet at 
et strukturelt eller regulatorisk gen ikke lengre 
kan uttrykkes; noe som vanligvis skyldes en 
mutasjon i genet. Se: Gene. 
  
GENES IN COMMON: Se: Common genes. 
 
GENESIOLOGY: Genesiologi, det vitenskapelige 
studiet av generering og reproduksjon av nytt liv. 
 
GENESIS (-genesis): (1) Begynnelse, skapelse, 
opphav, opprinnelse, tilblivelse, skapelseshist-
orie; opprinnelsen til at noe blir til, får eksistens 
(beginning, the origin); (2) Genesis, skapelses-
beretningen i Det gamle testamentet. 
 
GENE SPACER: Se: Spacer sequence. 
 
GENE-SPECIFIC PROBE: Gen spesifikk probe, 
enkelttrådet DNA (eller RNA) fragment som 
benyttes innen gen teknologi for å påvise et gitt 
gen eller en eller annen DNA sekvens. Proben 

har en basesekvens komplementær til mål-
sekvensen (som den spesifiserer) og vil derfor 
bindes (hybridisere seg) til den via baseparing. 
Gen spesifikke prober benyttes særlig for gener 
som koder for rRNA eller mRNA som produseres 
i større mengder. Se: rRNA og mRNA. 
 
GENE SPLICING: Gen spleising, en prosess der 
DNA fra en organisme kuttes og et gen, f.eks. fra 
en annen organisme, inkorporeres (Se: Genetic 
engineering). Gen spleising benyttes også for å 
innlemme et ønsket gen i en kloningsvektor. 
Metoden er benyttet industrielt for å få éncellede 
organismer til å produsere nyttige produkter, som 
f.eks. insulin eller for å produsere genetisk 
modifiserte organismer (GMO). Gen spleising er 
også et post-transkripsjonelt stadium i produk-
sjonen av RNA i eukaryote celler der en gen 
spleising foregår før mRNA-translasjonen 
gjennom en differensiert eksklusjon (eller inklu-
sjon) av pre-mRNA regioner (ikke kodende 
sekvenser (introner) fjernes fra det primære RNA 
transkript slik at de kodende regionene (exonene) 
forenes til et funksjonelt RNA molekyl). Se: RNA 
splicing, Recombinant DNA technology og 
Cloning vector. 
 
GENE SUBSTITUTION: Gen erstatning, gen-
substitusjon, en mutasjon som erstatter en base 
(nukleotid) med en annen, f.eks. A (adenin) med 
G (guanin) En slik substitusjon kan forandre et 
kodon (Se: Codon) til en som koder for en 
forskjellig aminosyre som igjen kan gi en liten 
forandring (Se: Silent mutant) i proteinet genet 
koder for. Gen substitusjoner er regnet å spille en 
viktig rolle i artsdannelsesprosessene, men 
medfører også en belastning på populasjonen 
(cost of natural selection; Se: Genetic load). 
 
GENE SYMBOLS: Se: Genetic nomenclature. 
 
GENET: (1) En individuell organisme som er 
genetisk forskjellig fra alle andre, eller en klon fra 
en slik organisme dannet gjennom aseksuell 
reproduksjon fra en enkel zygote; (3) Vanlig 
genetta, genettakatt (Genetta genetta); omfatter 
rundt 15 arter av små afrikanske rovdyr. 
 
GENE TECHNOLOGY: Se: Recombinant DNA 
technology. 
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GENE THERAPHY: Gen terapi, eksperimentell 
medisinsk teknikk for å erstatte, manipulere og 
korrigere genetiske defekter i en celle gjennom å 
forandre eller erstatte det DNA som er ødelagt. 
En slik innlemmelse av et normalt gen i en 
organisme, kan rette opp igjen en genetisk 
defekt. Metoden krever isolering av det ønskete 
gen og integrering av dette i én eller flere av 
vertens eller pasientens celler og da på et 
funksjonelt sted i et kromosom, et sted som gir 
korrekt regulering av både transkripsjonen og 
translasjonen av det genetiske budskap. 
 
GENETIC: (1) Genetisk, det å ha en arvelig basis 
i motsetning til miljøforårsaket; (2) Med referanse 
til et gen, produsert av eller som er et gen; 
genenes struktur, mutasjoner, kopieringer (repli-
kasjoner) og overførsel mellom organismer og 
generasjoner; (3) Arvebiologisk, arvelighets-, 
tilblivelses-, opphavs-, som angår relasjoner 
basert på felles opprinnelse. Se: Generic. 
 
GENETICALLY HETEROGENEOUS: Genetisk 
heterogen, mutasjoner i to eller flere genetiske 
loci som produserer den samme eller lignende 
fenotyper; heterogenitet som oppstår gjennom 
produksjon av én eller flere like fenotyper 
gjennom forskjellige genetiske mekanismer. 
Allelisk heterogenitet (allelic heterogeneity) skjer 
ved at den samme fenotypen produseres av 
forskjellige alleler innen samme gen, mens locus 
heterogenitet (locus heterogeneity) skjer ved at 
den samme fenotypen produseres gjennom 
mutasjoner på forskjellige loci. Se: Locus og 
Phenotype. 
 
GENETIC ANALYSIS: Genetisk analyse, for-
skning og analyse innen de vitenskapelige 
fagfeltene som omfatter genetikk og molekylær 
biologi, dvs. forskning på de fundamentale 
byggestenene i det genetiske materialet til alle 
levende organismer, og virus. 
 
GENETIC ASSIMILATION: Se: Baldwin effect. 
 
GENETIC BACKGROUND: Se: Genotype. 
 
GENETIC BALANCE (Genic balance): Genetisk 
balanse, rela-sjonen der et enkelt gen deltar som 
del av et gen kompleks i produksjonen av en gitt 
fenotypisk karakter; koordineringen og balansen 
mellom coadapterte gener og gen systemer i en 

gitt genotype. Noe som kreves hvis en organisme 
skal kunne utvikles og funksjonere som et 
balansert hele. Se: Genic balance. 
 
GENETIC-BEHAVIOURAL POLYMORPHISM 
HYPOTHESIS: Se: Polymorphic behaviour hypo-
thesis. 
 
GENETIC BLOCK: Genetisk blokkering, større 
eller mindre reduksjon eller stopp i en biokjemisk 
reaksjon på grunn av en mutasjon som forhindrer 
syntesen av et essensielt enzym eller dannelse 
av et defekt enzym.  
 
GENETIC BOTTLENECK: Se: Bottleneck effect 
og Genetic drift. 
 
GENETIC BURDEN: Se: Genetic load. 
 
GENETIC CARRIER: Genetisk bærer, en organ-
isme som har arvet et recessivt allel for en eller 
annen genetisk egenskap eller mutasjon, men 
som (vanligvis) ikke utvikler egenskapen eller 
viser symptom på sykdom. Innen human 
genetikk, en person som er heterozygot for et vill-
type allel og et allel som disponerer for en arvelig 
sykdom, men på tross av at vedkommende er 
klinisk frisk, kan personen gjennom reproduksjon, 
produsere individer som er homozygote bærere 
av det recessive genet og dermed utvikle 
sykdom. Se: Genetic counseling. 
 
GENETIC CODE (The code): Den genetiske 
koden, koden, systemet levende celler benytter 
for å oversette genetisk informasjon kodet i det 
genetiske materialet (DNA og RNA), til proteiner; 
samsvaret eller korrespondansen mellom 
nukleinsyrene, dvs. nukleotidene i DNA og RNA 
(Se: DNA og RNA), og aminosyrene i proteinene 
(Se: Amino acid). Med andre ord, den genetiske 
koden er måten den genetiske informasjonen i 
cellenes DNA kontrollerer syntesen av de 
viktigste strukturelle molekylene hos organ-
ismene, proteinene. Selve koden er en serie DNA 
baser (tripletter, Se: Codon) som under tran-
skripsjonen, oversettes til en komplementær 
sekvens av tripletter i mRNA som igjen under 
translasjonen av disse, bestemmer sekvensen av 
aminosyrer under proteinsyntesen. Sekvensene 
av nukleotider (tripletter) i nukleinsyrene (DNA, 
RNA) er lagerenheten for all genetisk informasjon 
hos de levende organismene, og kontrollerer 
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arven fra en generasjon til den neste gjennom å 
overføre kopier (replika) videre av seg selv. 
Termen «kode» henviser til at nukleotidene 
(triplettene) bestemmer (uttrykker) aminosyre-
rekkefølgen i de enzymer og andre proteiner som 
cellen/organismen produserer, ved siden av start 
og stoppsignalene for deres syntese. Tran-
skripsjonen av DNA finner sted når en nukleotid-
tråd i dobbelttrådet DNA (duplex-DNA) benyttes 
som templett i syntesen av én tråd RNA (mRNA). 
Én triplett (kodon) tilsvarer en gruppe på tre 
baser og definerer (koder) for en spesifikk 
aminosyre. I kroppsproteinene forekommer 
vanligvis 20 aminosyrer. Kombinasjoner av de 
fire basene: A (adenin) og C (cytosin), og G 
(guanin) og U (uracil) som er til stede i DNA og 
mRNA, gir 64 mulige koder som hver består av 
tre baser. Med andre ord, i de fleste tilfeller er én 
aminosyre kodet for av mer enn én (synonym) 
kodon, dvs. koden er såkalt degenerert da den 
har en overflødighet av kodoner (gene 
redundancy).  Men det medfører at feil, f.eks. i 
den tredje posisjonen i en triplett, kan ha ingen 
virkning (silent mutation) eller syntetiserer ikke en 
annen aminosyre. Noen kodoner har også andre 
funksjoner, f.eks. er de tre UAA (ochre codon), 
UAG (amber codon) og UGA (opal, umber 
codon), stopp kodoner (nonsens codons) som 
spesifiserer en avslutning på en polypeptidkjede-
syntese. Den genetiske koden bestemmes av 
spesifisiteten triplett antikodonene i tRNA har til 
triplett kodonene i mRNA, og spesifisiteten som 
tRNA igjen har til aminosyrene. Den genetiske 
koden er universell, dvs. den gjelder for alle 
levende kjente systemer. Men hos enkelte 
organismer og mitokondrier (kloroplastene har 
standard koden) forekommer unntak der enkelte 
tripletter spesifiserer forskjellig. Men koden er 
universell så langt man vet når det gjelder at tre-
bokstav kodoner (tripletter) bruker det samme 
fire-bokstav nukleotid alfabetet. 
 
GENETIC COHERENCE: Se: Character coher-
ence. 
 
GENETIC COHESION: Genetisk kohesjon, det at 
i større populasjoner (særlig sentralt i disse), 
forekommer kryssbefruktning og (kontinuerlig) 
fenotypisk likhet forårsaket av genflyt og 
genetiske homeostatiske mekanismer. En art er 
er betraktet på denne måten, én populasjon eller 

en serie eller rekke av populasjoner som har en 
genetisk og demografisk samhørighet.  
 
GENETIC COMPLEMENTATION: Genetisk kom-
plementering, når to strainer av en art med 
forskjellige homozygote recessive mutasjoner 
(dobbelt-mutante organismer) produserer den 
samme mutante fenotype, produserer avkom 
med vill-type fenotypen når de pares eller 
krysses. Med andre ord, produksjonen av en vill-
type fenotype der to forskjellige mutante alleler 
virker uavhengig i den samme diploide celle i en 
heterokaryon (Se: Heterokaryon). Genetisk 
komplementering har fundamental betydning i 
definisjonen av et gen og i analysene av genenes 
funksjon. 
 
GENETIC CONSERVATION: Genetisk konser-
vering, den systematiske bevaring i gen banker 
(gene resource centers) av et så omfattende 
genetisk materiale som mulig av biodiversiteten, 
biomangfoldet på jorden, og som omfatter både 
ville og kultiverte plantearter, for derigjennom å 
kunne bevare det genetiske mangfoldet for 
eventuelt å restaurere arter som er utdødd eller i 
ferd med å dø ut i naturen. Se: Concervation 
genetics. 
 
GENETIC CORRECTION: Genetisk korreksjon, 
utbedring av genetiske defekter, medfødte 
genetiske sykdommer pga. mutasjoner, gjennom 
å injeksere og integrere korrigerende gener fra 
fremmed DNA inn i kromosomene.  
 
GENETIC CORRELATION (rg eller ra): Genetisk 
korrelasjon, den del av den fenotypiske 
korrelasjon mellom to eller flere karakterer i en 
populasjon som kan tilføres additive genetiske 
effekter; f.eks. pleiotropi, Se: Pleiotrophy). 
Genetisk korrelasjon måles ved hjelp av korre-
lasjonskoeffisient (rg) som varierer mellom -1,0 
og +1,0, der negativt eller positivt angir en 
negativ eller positiv relasjon mellom to variabler. 
En rg på 0,0 gir ingen korrelasjon, dvs. uav-
hengighet mellom variablene. Siden hver forelder 
bidrar med halvparten av genene til avkommet, 
er den genetiske korrelasjon mellom forelder og 
barn, 0,5, mellom identiske tvillinger, 1,0, mellom 
helsøsken (full-sibs), 0,5, og mellom halvsøsken 
(half-sibs), 0,25. Se: Linkage og Pleiotropy. 
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GENETIC COUNSELING: Genetisk rådgivning, 
det å kalkulere, beskrive og råde om den risiko 
foreldre med genetiske sykdommer har for å få 
barn med tilsvarende sykdomer og for å hjelpe 
dem å tilpasse seg til de medisinske, psyko-
logiske og familiære implikasjonene det eventuelt 
måtte medføre. Forutsigelsene baseres på den 
mendelske forventning ved enkel recessiv og 
dominant arv, eller andre empirisk understøttede 
teorier, og der det totale sykdomsbildet ved den 
genetiske sykdommen, vurderes sammen med 
familiens forhistorie. 
  
GENETIC COVARIANCE: Genetisk covarians, 
korrelasjonen mellom to karakterer eller karakter-
trekk i en populasjon som skyldes additive 
genetiske effekter, eller korrelasjonen mellom 
aldersspesifikke karakterverdier som kvantitativt 
beskriver den genetiske kopling mellom uttrykket 
av én karakter ved forskjellige tidspunkt under 
den ontogenetiske utvikling. Se: Ontogeny. 
 
GENETIC DEATH (Genetic extinction): Gene-
tisk død, genetisk utryddelse, dvs. enten: (a) Død 
av en bærer av et gen uansett alder, og før 
produksjon av levende avkom, (b) død av en 
organisme pga. sin genetiske konstitusjon (make-
up), eller (c) tapet av et allel eller genotype fra en 
populasjons gen pool pga. reduksjon i den 
fysiske livsevne, seksuall evne og/eller fertilitet, 
høyere mortalitetsrate i de tidligste stadier av 
individet (som har den kritiske genotype, allel) 
eller død av alle individene som bærer det. Ved 
genetisk død fjernes fra en populasjons gen pool, 
de mutante allelene som reduserer fitness eller 
populasjonens adaptive evne. Genetisk død kan 
dreie seg om et enkelt gen eller to eller flere 
avhengige eller uavhengige overlappende gener. 
Hvis ett mutant gen i genotypen, totalt elimineres 
fra en populasjon gjennom mutasjon i den 
samme generasjonen som den oppsto, sies den 
å ha en overlevelse (persistens, persistence) på 
én generasjon. En dominant skadelig mutant 
med en seleksjonskoeffisient på 0,2 og en 
adaptiv verdi på 0,8, vil i gjennomsnitt sam-
menlignet med den normale, vedvare i 5 
generasjoner før den er genetisk død. Det er 
derfor i hver generasjon, 20 % sjanse for at det 
mutante individ ikke vil overføre genet til 
avkommet. Desto skadeligere en mutant er, jo 
kortere er dens overlevelse eller persistens. 
Gjennomsnittstid i persistens for recessive 

mutasjoner hos mennesket, er tilnærmet 40 
generasjoner eller 1 200 år. 
 
GENETIC DEFICIENCY (Genetic disorder): 
Genetisk mangel, genetisk forstyrrelse, abnorm-
iteter i genomet pga. arvemessige mangler 
overført via foreldrenes gener eller gjennom nye 
mutasjoner. De fleste genetiske feil i genomet er 
sjeldne og kan kun overføres videre hvis de 
omfatter reproduksjonscellene (germline). Et 
homozygot tap er som oftest letalt. 
 
GENETIC DISEASE (Hereditary disease): 
Genetisk sykdom, enhver større eller mindre 
mangel eller feil i et individs genom. Det kan 
skyldes mutasjon i én DNA base i et enkelt gen 
eller et tillegg eller tap av et kromosom eller sett 
av kromosomer. Genetiske (molekylære) syk-
dommer som gir biokjemiske defekter, er enten 
medfødte metabolske feil eller kan oppstå tilfeldig 
senere i livet pga. mutasjoner eller miljøpå-
virkninger. Alle sykdommer er influert av både 
genetikk og omgivelser, men til forskjellig grad. 
Genetiske sykdommer hos mennesket kan 
skyldes: (a) Monogenetisk arv, skadelige 
forandringer i et enkelt gen. Det er kjent ca. 6 000 
mutasjoner (forandringer) i DNA sekvensen til et 
enkelt gen, f.eks. cystisk fibrose og sickle cell 
anemi, (b) multifaktoriell genetisk arv (polygen 
arv), skadelige forandringer pga. en kombinasjon 
av miljøfaktorer og mutasjoner i flere gener, f.eks. 
brystkreft, hjertesykdommer, høyt blodtrykk, 
diabetes, overvekt og leddgikt, (c) kromosom 
abnormiteter, feil i antall eller strukturen hos 
kromosomer og som oftest oppstått pga. 
problemer under celledelingen, f.eks. Downs syn-
drom (trisomi 21), Turners syndrom, Kinefelters 
syndrom), og (d) mitokondrielle feil, mutasjoner i 
det ikke-nukleære DNA (hvert mitokondrium 
inneholder fra 5 - 10 sirkulære sekvenser av DNA 
arvet fra mor), f.eks. epilepsi og demens. 
Relasjonene mellom arv og sykdom studeres 
innen medisinsk genetikk. I dag kan enkelte 
genetiske sykdommer kureres. Se: CRISPR og 
Gene therapy. 
 
GENETIC DISHARMONY: Genetisk disharmoni, 
uforenlighet mellom foreldergener i avkommet. 
 
GENETIC DISOPERATION: Se: Genetic facili-
tation. 
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GENETIC DISPLACEMENT: Genetisk forskyv-
ning, fenomenet der forskjeller blant like arter 
som har overlappende geografisk utbredelse, 
forsterkes i regioner der artene overlapper, men 
minimeres eller forsvinner der artenes utbredelse 
ikke overlapper. Forsterkningen eller forskyv-
ningen i allel frekvensene er en konsekvens av 
avvikende tilpasninger til omgivelsene og drevet 
fram av den interspesifikke konkurransen i 
overlappingssonen. Se: Character displacment. 
 
GENETIC DISSECTION: Genetisk disseksjon, 
bruk av genetiske rekombinasjoner og/eller muta-
sjoner for å analysere de forskjellige kompo-
nentene av en gitt genetisk bestemt biologisk 
funksjon. 
 
GENETIC DISTANCE (Genotypic distance): (1) 
Genetisk distanse, genetisk avstand, et kvanti-
tativt mål på genetisk divergens eller evolu-
sjonært slektskap mellom arter eller populasjoner 
innen en art, basert på enten den genetiske 
avstanden de har til en felles stamfar eller grad 
av differensiering mellom dem. Populasjoner med 
mange like alleler (gener) står genetisk nærmere 
hverandre enn de med færre like alleler. 
Avhengig av hvilken evolusjonær modell som 
benyttes, varierer de statistiske mål man benytter 
på genetisk divergens. Fra genetiske avstands-
relasjoner kan et evolusjonært tre konstrueres. 
Den kumulative genetiske forskjell mellom to 
populasjoner, er et resultat av deres evolu-
sjonære forhistorie og proporsjonal med tiden 
siden adskillelsen; (2) Avstanden mellom to gen 
loci definert gjennom gjennomsnittsantall over-
krysninger per kromatid. Se: Genotypic distance. 
 
GENETIC DIVERSITY: Genetisk diversitet, den 
arvbare genetiske variasjon innen en populasjon; 
den totale variasjonen i den genetiske sam-
mensetningen av alle individene innen en gitt gen 
pool som beskriver den genetiske strukturen med 
referanse til frekvens og antall alleler per gen. 
 
GENETIC DRIFT (Sewall-Wright effect): Gene-
tisk drift, enhver forandring, rettet (steady drift) 
eller tilfeldig (random drift), i den relative frek-
vensen av de forskjellige genotypene i en liten 
avgrenset populasjon pga. tilfeldige (stokastiske) 
tap av spesielle gener hvis individer dør eller ikke 
reproduserer (hvis ikke prøvefeil pga. små 
populasjoner). Med andre ord, genetisk drift er 

stokastiske fluktuasjonsforandringer i gen- eller 
allel-frekvensene i en populasjon over suksessive 
generasjoner pga. tilfeldige prosesser uavhengig 
av den naturlige seleksjonen (avkommets gener 
er ikke et representativt sample av foreldrenes 
gener). Hver ny generasjon vil avvike genetisk fra 
den foregående mht. allel-frekvensene pga. 
variasjonen i fordelingen av gametene. Tilfeldig 
drift i gen frekvensene, forekommer spesielt i 
små isolerte populasjoner (vedvarende drift, 
persistent drift) eller i populasjoner som plutselig 
og tilfeldigvis (i én til to generasjoner) har blitt 
små (periodevis drift, intermittent drift). Slik 
genetisk drift kan skyldes vedvarende nøytrale 
mutasjoner, eller fluktuerende seleksjonsintensi-
teter som tilsynelatende ikke er verken 
fordelaktige eller negative for individet over tid, 
og dermed akkumuleres gjennom tilfeldige 
prosesser over generasjoner. En plutselig 
reduksjon i størrelse på den reproduktive del av 
en populasjon og genetisk drift, er evolusjonære 
sjansefaktorer. Fluktuasjonene i gen frekvensene 
kan føre til fiksering eller tap av alleler uten 
hensyn til deres adaptive verdi, og medføre 
redusert genetisk diversitet. Slike tilfeldige 
fikseringer av alternative alleler i en liten 
populasjon, kan medføre at variasjonen kommer 
best tilsyne i variasjonen mellom reproduktivt 
isolerte populasjoner. Slik tilfeldig drift sett i lys av 
evolusjonen, refereres til som «Sewall Wright 
effekten». Se: Bottleneck Effect, Effective 
breeding population, Evolution, Founder effect, 
Gene frequency og Random fixation. 
 
GENETIC ENDOWMENT: Se: Genom(e). 
 
GENETIC ENGINEERING (Gene manipulation, 
Genetic manipulation, Genetic modification, 
Recombinant DNA technology): Genteknologi 
(gensløyd, genteknikk, genmanipulering), direkte 
menneskeskapte forandringer i det genetiske 
materialet (DNA) for å få det til å produsere nye 
produkter og utføre nye funksjoner; biokjemiske 
in vitro teknikker for manipulering av gener innen 
eller mellom arter i den hensikt å foreta en 
genetisk analyse, eller forandre karakterer eller 
produsere gen produkter. Rekombinant-DNA 
teknologi er vanligvis resultatet av gen kloning, 
produksjon av DNA fragmenter ved hjelp av 
restriksjonsendonukleaser og senere enzymatisk 
gen-spleising av fragmentene inn i klonings-
vektorer (virus, plasmider) som overfører frag-
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mentene til en dertil egnet celle for oppformering 
(Se: Recombinant DNA technology). Gjennom 
slik gen-spleising kan man f.eks. produsere 
insulin (blodsukkersenkende hormon) industrielt, 
og en rekke vaksiner. Se: Biotechnology og Gene 
manipulation. 
 
GENETIC EQUILIBRIUM (Hardy-Weinberg 
equilibrium, Linkage equilibrium): Genetisk 
likevekt, tilstanden for en allel eller genotype i en 
populasjon (gen pool) der frekvensen er ufor-
andret mellom generasjoner, dvs. det fore-
kommer ingen forandringer i allel-fordelingen (to 
eller flere alleler ved et gitt locus) eller genotype 
fordelingen over mange generasjoner. I en stor 
populasjon hvor det foregår tilfeldig paring (Se: 
Panmixis), er både gen- og genotype-frekven-
sene konstante gjennom suksessive genera-
sjoner og i samsvar med Hardy-Weinbergs lov 
som er det matematiske uttrykk for genetisk 
likevekt. En slik likevekt krever visse forutset-
ninger: Ingen gen mutasjoner, stor populasjons-
størrelse, begrenset immigrasjon, emigrasjon og 
migrasjon (begrenset genflyt), ingen naturlig 
seleksjon i det angjeldende locus/karakter og 
tilfeldig paring (panmixi). Likevekter i nøytrale 
populasjoner er imidlertid sjeldne, populasjoner 
gjennomgår vanligvis både mutasjoner, selek-
sjoner, migrasjoner, differensieringer i subpopula-
sjoner, gen reduksjoner (særlig i små popula-
sjoner) og forskyvninger fra heterozygoti til 
homozygoti. Tendensen hos en populasjon til å 
motstå forandringer og opprettholde sin gene-
tiske sammensetning i likevekt, kalles genetisk 
homeostase. Se: Hardy-Weinberg equilibrium. 
 
GENETIC EXTINCTION: Se: Genetic death. 
 
GENETIC FACTOR: Se: Gene. 
 
GENETIC FINGERPRINTING (DNA finger-
printing): Se: Fingerprinting. 
 
GENETIC FLEXIBILITY: Genetisk fleksibilitet, 
evnen en populasjon har til å produsere avkom 
som avviker fra opphavet. Årsakene kan være en 
spesiell høy mutasjonsrate, stor grad av 
heterozygositet eller krysninger mellom fjernt 
relaterte foreldre (utkrysninger). Se: Outbreeding. 
 

GENETIC HAZARD: Genetisk risiko, muligheten 
for kvalitative eller kvantitative skadelige forand-
ringer i DNA i en celle eller organisme. 
 
GENETIC HITCHHIKING (Genetic draft, Hitch-
hiking effect): Genetisk haiking, en prosess der 
frekvensen til et nøytralt allel eller gen 
gjennomgår forandringer pga. nær tilknytning til 
et annet allel eller gen med høy seleksjonsverdi 
som det selekteres for. Fenomenet kan lede til at 
allelet eller genet fikseres i populasjonen uten 
selv å være utsatt for naturlig seleksjon.  
 
GENETIC HOMEOSTASIS: Genetisk homeo-
stase, tendensen en populasjon har til å regulere 
eller stabilisere sin egen gen pool, dvs. bevege 
seg mot en genetisk likevekt etter forstyrrelser 
eller kunne motstå mer eller mindre plutselige 
forandringer i den genetiske sammensetningen. 
Se: Gene pool og Genetic equilibrium. 
 
GENETIC HOMOLOGY: Genetisk homologi, en 
mer eller mindre fullkommen likhet mellom taksa i 
strukturer, gener eller nukleotid sekvenser i DNA 
pga. felles herkomst (aner, forfedre).    
 
GENETIC INERTIA: Se: Homeostasis. 
 
GENETIC INFORMATION: Genetisk informa-
sjon, den informasjonen som en gitt nukleotid- 
sekvens i et DNA eller RNA molekyl inneholder. 
Den primære genetiske informasjonen er kodet i 
deoxyribonukleinsyrene hos eukaryoter, prokary-
oter og virus (ribonukleinsyrene i Retrovirus). Hos 
eukaryotene forekommer den genetiske informa-
sjon kodet i kromosomene i kjernen og i 
mitokondriene i cytoplasmaet, hos planter også i 
kloroplastene (plastidene). Overførselen av den 
genetiske informasjonen fra generasjon til 
generasjon, skjer gjennom replikasjoner (dubli-
sering og reproduksjon) av kromosomalt DNA 
(eventuelt RNA), transkripsjonen fra DNA til RNA 
og translasjonen av RNA til en aminosyre-
sekvens eller protein. 
 
GENETIC INSTABILITY (Genome instability, 
Genomic instability): Genetisk ustabilitet, høy 
mutasjonsfrekvens i genomet til en celle eller 
cellelinje som gir fenotypiske variasjoner med 
bakgrunn i forandringer i nukleinsyresekvens-
ene, kromosomale rearangementer eller unor-
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male kromosom antall (aneuploidi). Se: Aneu-
ploidy, Mosaicism og Variegation. 
 
GENETIC INTERACTION: Genetisk interaksjon, 
avvik fra det normale på grunn av et samspill 
mellom flere mutasjoner; interaksjoner mellom 
gener på uttrykket av en karakter som repre-
senterer et avvik fra den normale fenotypen. Se: 
Character og Gene action. 
 
GENETIC ISOLATION: Genetisk isolasjon, 
mangel på genetisk utveksling mellom popula-
sjoner av en gitt art på grunn av geografisk 
isolasjon før paring (pre-mating) eller andre 
former for isolerende mekanismer etter paring 
(postmating). Et genetisk isolat er en relativt liten 
kryssbefruktende populasjon som har liten eller 
ingen utveksling av gener med andre popula-
sjoner. 
 
GENETICIST: Genetiker, arvelighetsforsker, en 
biolog som studerer molekylær biologi, genetikk, 
arv (heredity) og genetiske variasjoner mellom 
levende organismer (eller mellom virus).  
 
GENETIC LINKAGE: Genetisk kopling, det at to 
eller flere gener (DNA sekvenser) på samme 
kromosom tenderer til og nedarves sammen ved 
seksuell reproduksjon (under meiosen), hvis de 
befinner seg nær hverandre på kromosomet. To 
genetiske markører som er nær hverandre med 
redusert sjanse til å bli adskilt til forskjellige 
kromatider under overkrysningsprosessene, sies 
og være mer koplet enn slike som er lengre fra 
hverandre. Se: Chromatid. 
 
GENETIC LOAD (Genetic burden): Genetisk 
belastning, mål på i hvilken utstrekning den 
gjennomsnittlige fitness (Se: Fitness), livsdyk-
tighet (Se: Viability) eller fordelaktige karakter-
egenskaper i en populasjon, er nedsatt pga. den 
faktor som betraktes, eller reduksjonen i gjen-
nomsnittlig fitness i en populasjon i forhold til en 
populasjon av individer med optimale genotyper 
(eller populasjonens optimale genotype). En 
genetisk belastning skyldes konsentrasjonen av 
dårlige eller suboptimale gener innen en 
populasjon pga. skadelige eller letale mutasjoner, 
genetisk drift, rekombinasjoner som reduserer 
den positive effekten av epistase (Se: Epistasis) 
eller andre negative genetiske prosesser. 
Gjennomsnitts fitness (eller en annen målbar 

karakter) i en populasjon er lavere enn for de 
best tilpassede (eller i forhold til et teoretisk 
optimum). Den totale genetiske belastning 
omfatter både en latent og en uttrykt (manifest) 
belastning. Den latente belastning skyldes gener 
som ikke er manifeste, men recessive og 
undertrykte av dominante fordelaktige gener. 
Gjennom innavl kan slike gener komme til 
uttrykk. De skadelige genene som gir genetiske 
belastninger, er: (a) Mutasjonsbelastninger 
(mutation load), skadelige mutasjoner i loci som 
normalt er homozygote for ikke-skadelige alleler, 
men hvor den genetiske belastningen opprett-
holdes gjennom stadige nye mutasjoner, (b) 
segregerende belastninger (segregation load, 
homozygote disadvantage load), gener som 
adskilles i fordelaktige heterozygoter for deretter 
å gi opphav til skadelige homozygoter, (c) 
misforholdsbelastninger (dysmetric load), ufordel-
aktige gener i relasjon til det spesifikke miljø de 
uttrykkes i, (d) introduksjonsbelastninger (input 
load), belastninger som skyldes introduksjon av 
gener til en populasjons gen pool gjennom 
innvandring (gene flow) av skadelige gener eller 
mutasjoner, (e) utskiftningsbelastninger (substi-
tution load, cost of natural selection), belast-
ninger som skyldes evolusjonære utskiftninger av 
gener som favoriserer et allel fremfor et annet og 
som medfører genetiske kostnader gjennom en 
polymorf overgangsfase (transient phase), (f) 
seleksjonsbelastninger (selection load), belast-
ninger seleksjonen av et intermediært optimum i 
en kvantitativ karakter, medfører, og (g) inter-
aksjonsbelastninger (interaction load), de 
belastninger interaksjoner mellom skadelige 
gener medfører. Balansert belastning (balanced 
load) refererer til en seleksjon som favoriserer 
alleler eller genetiske kombinasjoner som etter 
segregeringer og rekombinasjoner, danner 
fordelaktige genotyper innen generasjonene. 
(Genetisk belastning (L) kan behandles kvanti-
tativt (L = (Wmaks - meanW)/Wmaks, der 
Wmaks er fitness til den best tilpassede genotype 
(eventuelt teoretisk optimum) og meanW er den 
gjennomsnittlige fitness). Se: Epistasis, Mutation-
al load, Segregational load og Substitutional load. 
 
GENETIC LOCUS (pl. Loci): Genetisk locus, 
locus, den fikserte posisjonen til et gen, allel eller 
genetisk markør på et kromosom. Hos men-
nesket finnes ca. 19 000 – 20 000 protein-kod-
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ende gener på de 23 (haploide antall) forskjellige 
kromosomene. Se: Locus. 
 
GENETIC MANIPULATION: Se: Gene mani-
pulation. 
 
GENETIC MAP (Gene map, Linkage map): 
Genetisk kart, kromosom kart, den romlige 
fordeling av gener på kromosomene der hvert 
gen har en spesifikk plass på kromosomet, 
benevt locus, og som kan benyttes som 
molekylære markører for å bestemme den 
relative avstanden mellom ikke-allele gen loci på 
kromosomet. Et gen kart (en grafisk fremstilling) 
viser det lineære arrangementet av gener (eller 
mutasjonssteder, alleler) på et kromosom, påvist 
gjennom f.eks. genetiske rekombinasjonseksperi-
menter (Se: Genetic mapping; frekvensen av 
genetiske rekombinasjoner, overkrysninger mel-
lom og innen genene). På et gen kart er hvert 
gen (eller genetisk markør) representert som et 
punkt slik at et kromosomalt gen kart (også for 
plasmider, plastider og virus; for bakterier og 
enkelte bakteriofager, er gen kartene sirkulære) 
hjelper til med å vise genenes relative posisjon. 
På denne måten kan også lokale regioner eller 
spesielle koplingsgrupper av interesse, lokali-
seres (Se: Linkage group). Det finnes andre 
måter å generere gen kart på enn genetisk 
kartlegging basert på Mendels prinsipper (som 
fokuserer på koblingsanalyser og gen-assosia-
sjons teknikker der plasseringen av gener til 
spesielle koplingsgrupper og relative avstand til 
andre kjente gener, bestemmes), som f.eks. 
restriksjonskartlegging (Se: Restriction mapping), 
fluorescerende in situ hybridisering (Fluorescent 
In Situ Hybridization; Se: FISH) og såkalt STS 
(Se: Sequence Tagged Site). Det kan skilles 
mellom gen kart (genetiske kart) og cytologiske 
kart (Se: Cytological map). Kromosomkart eller 
koplings-kart konstrueres ut fra målinger av de 
meiotiske ovekrysningsverdiene (klassiske gen 
kart) under optimale (standard) betingelser, og 
angir frekvensen av koplinger mellom genene 
(Se: Linkage maps). Derigjennom fås et uttrykk 
for den fysiske avstand mellom dem, uttrykt i 
kartenheter (crossing-over units); en genetisk 
kartenhet er definert som den avstanden mellom 
gen par der det dannes én rekombinant som 
resultat av hundre meioser, dvs. tilsvarer en 
rekombinasjonsfrekvens på 1 % (Se: Centi-
morgan, Map distance og Morgan (unit)). 

Nøyaktigheten i slik kartlegging er avhengig av 
den presisjon som overkrysningsfrekvensen kan 
bestemmes ut fra rekombinasjonsfrekvensen. 
Radioaktiv cDNA har gjort gen kartlegging mer 
presis, men er fortsatt komplisert pga. multiple 
kopier av gen sekvenser, pseudogener og 
oppstykkingen av mange gener med introner. Se: 
Genetic mapping og Intron. 
 
GENETIC MAPPING (Linkage mapping): Gen 
kartlegging, metodene for å bestemme og 
identifisere et gens plass (locus) på kromosomet 
og distansen mellom gitte gener (loci); i prinsipp, 
det å kunne plassere diverse molekylære 
markører på deres respektive posisjoner i et 
genom. Se: Genetic map. 
 
GENETIC MARKER: (1) Genetisk markør, gen 
eller gen fragment av DNA eller RNA av varier-
ende lengde (en probe, vanligvis mellom 100 - 1 
000 bp) med kjent posisjon på et kromosom som 
kan benyttes til å identifisere spesifikke individer 
eller (sammen med genetiske markører) en art; 
genetisk variasjon som kan observeres og er 
oppstått gjennom mutasjoner eller andre 
forandringer i genomets loci. En genetisk markør 
kan være en kort DNA-sekvens som f.eks. ett 
basepar (SNP, Se: Single Nucleotide Poly-
morphism) eller et langt lik minisattelitter (Se: 
Minisatellite sequence); (2) Genetisk kontrollert 
fenotypisk forskjell benyttet ved genetiske 
analyser for å finne og identifisere genetiske 
rekombinasjoner eller for å gjenkjenne et gen, 
kjerne, kromosom, celle, vev eller individ, eller en 
spesifikk karakteristikk, slik som resistens mot 
antibiotika. 
 
GENETIC MATERIAL: Genetisk materiale, 
ethvert stoff eller materiale fra dyr eller planter 
(eller annen opprinnelse) som inneholder de 
funksjonelle arveenhetene, dvs. den primære 
genetiske informasjonen i form av dobbelt- eller 
enkelttrådet deoxyribonukleinsyre (Se: DNA) eller 
ribonukleinsyre (Se: RNA) som forekommer i 
kjernen hos eukaryotiske organismer og i 
protoplasmaet hos prokaryote celler, og som 
bestemmer organismenes utseende og kompo-
sisjon. Det genetiske materialet har to funda-
mentale funksjoner, det skal fungere som 
templett for sin egen dublisering og for syntesen 
av andre klasser av makromolekyler, enzymer og 
andre former for proteiner, og gi de nødvendige 
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regulatoriske informasjoner til cellemaskineriet 
som produserer disse proteinene. 
 
GENETIC MESSAGE: Genetisk budskap, DNA 
sekvens (gen) som oversettes til et mRNA 
molekyl (Se: mRNA) som gir instruksjonene for 
eller koder for samlingen av spesifikke amino-
syrer i en sekvens som til slutt danner et 
funksjonelt peptid, polypeptid eller protein.   
 
GENETIC MILIEU: Genetisk miljø, summen av 
alle genetiske faktorer som virker på det 
genetiske uttrykket av et gitt gen. 
 
GENETIC MIMIC: Se: Genocopy. 
 
GENETIC MODIFIED ORGANISM (GMO): 
Genetisk modifisert organisme (GMO), enhver 
organisme hvis genetiske materiale er forandret 
ved hjelp av gen teknologi, dvs. der arvestoffet er 
kunstig endret på en måte som ikke forekommer 
naturlig via forplantning eller gjennom naturlige 
rekombinasjoner (Se: Recombination). Det kan 
skyldes kunstig introduksjon av gener, elimina-
sjon av gener eller genetiske rearrangementer 
spesielt ved hjelp av rekombinant DNA teknologi 
(Se: Recombinant DNA technology). Organismer 
som er et resultat av mutasjoner, regnes ikke 
som GMO. Med organisme menes her en hvilken 
som helst biologisk enhet som er i stand til 
formering, replikasjon (Se: Replication), eller til å 
overføre arvestoff. 
 
GENETIC MOBILITY: Genetisk mobilitet, den 
individuelle evnen organismer har til å skifte 
habitat eller geografisk utbredelse og dermed i 
praksis demonstrere i hvilken grad de geo-
grafiske isolasjonsmekanismene er effektive. 
 
GENETIC MODIFICATION: Genetisk modifika-
sjon, en teknikk som resulterer forandringer i 
karakterene til et dyr, plante eller mikroorganisme 
gjennom overføring av et ønsket gen (DNA 
sekvens) fra en organisme til en forskjellig 
organisme. Metodene er mange, innen 
eukaryoter er den mest brukte teknikk i praksis, 
selektiv avl eller hybridiseringer. Se: Recom-
binant DNA technology. 
 
GENETIC MONITORING: Se: Genetic screening. 
 

GENETIC MOSAIC (Mosaic, Mosaicism): 
Genetisk mosaikk, populasjoner av celler med 
forskjellige genotyper i ett individ utviklet fra en 
enkelt befruktet celle. Genetisk mosaikkisme kan 
ha flere årsaker, deriblant mutasjon i én celle 
under utvikling som kun overføres til datter-
cellene og dermed forekommer kun i en fraksjon 
av de voksne cellene. Genetisk mosaikkisme gir 
seg forskjellige uttrykk, som somatisk eller 
gonadal (kun i gametene, germline mosaicism) 
mosaikkisme. Somatisk mosaikkisme forekom-
mer når de somatiske cellene (kroppscellene) har 
mer enn én genotype, dvs. forskjellige genotyper 
har oppstått fra en enkelt befruktet celle pga. 
mitotiske feil under celledelingene. Gonadal 
mosaikkisme oppstår hvis noen gameter (sperm 
eller oocytter) bærer en mutasjon, mens resten er 
normale celler. Genetiske kimærer (Se: Chimera) 
kalles gynandromorfer (gynandre) hvis deler av 
dyret er hann, andre deler hunn. 
 
GENETIC NOMENCLATURE (Gene nomen-
clature): Genetisk nomenklatur, den vitenskape-
lige navnsetting av enhetene for arv (genene) i 
levende organismer, dvs. det å tilegne gener 
symboler. Mendel var den første som brukte 
store bokstaver (majuskler) for å indikere 
dominante karakterer (gener, alleler) og små 
bokstaver (minuskler) for å indikere recessive 
karakterer (gener, alleler). Standard eller villtype 
allelet benevnes ofte (+) uansett om det er 
dominant eller ikke. Viktige gener gis ofte bare én 
bokstav, andre gener opptil fire bokstaver. Par av 
alleler kan oppgis på forskjellige måter (f.eks. Aa, 
+a og A/a). En del gen-navn inkluderer tilleggs-
informasjoner i parentes. Det er ingen uni-
versielle sett av regler for navnsetting av gener, 
alleler, proteinprodukter eller de assosierte feno-
typene. Men HGNC (HUGO Gene Nomenclature 
Committee) har gitt de offisielle navn og symboler 
for hvert kjent gen hos mennesket. Se: Auxo-
trophic og Prototrophic. 
 
GENETIC PLEIOTROPY: Genetisk pleiotropi, 
dvs. at ett gen påvirker mer enn én karakter i den 
totale fenotypen, til forskjell fra polygene 
karakterer (Se: Polygenic traits) som skyldes at 
flere gener påvirker samme karakter. Se: 
Pleiotropy. 
 
GENETIC POLYMORPHISM (Morphism): Gen-
etisk polymorfisme, genetisk variasjon innen én 



 

660 

populasjon; arv av en karakter eller egenskap 
kontrollert av et enkelt genetisk locus med to 
alleler, der det minst vanlige allel har en frekvens 
på rundt 1 % eller mer for å bli betraktet som 
polymorft. Med andre ord, en samtidig opptreden 
i en populasjon av to eller flere alleler (eller 
genotyper) ved samme locus med en frekvens 
som ikke alene skyldes gjentatte mutasjoner. Slik 
genetisk polymorfisme er vanligvis stabil over 
lengre tidsrom. Genetisk polymorfisme kan 
omfatte: (a) Balansert polymorfisme (Se: 
Balanced polymorphism), polymorfisme der allel 
frekvensene er i likevekt med hverandre ved et 
gitt locus (dvs. de forskjellige allelene kan opp-
rettholdes pga. at de forskjellige allelene er 
favorisert under forskjellige miljøbetingelser i tid 
og rom, noe som skyldes likevekt mellom de 
seleksjonskreftene som virker på de forskjellige 
allel kombinasjonene, eller at allelene opprett-
holdes gjennom den selektive overlegenhet av 
heterozygoten over homozygotene (Se: Hetero-
zygote advantage), (b) kortvarig eller forbi-
gående polymorfisme (Se: Transient polymorph-
ism), polymorfisme som er tidsmessig begrenset 
til den perioden da et allel erstattes med et annet 
overlegent allel, (c) nøytral polymorfisme (neutral 
polymorphism, Se: Neutral mutation), polymorf-
isme som er basert på en gen aktivitet som har 
tilnærmet nøytral effekt på overlevelsesraten til 
den genotypen der den forekommer (i mange 
populasjoner er polymorfismen så høy at en god 
del av denne antas bestemt av tilfeldige økninger 
eller reduksjoner i antall nøytrale alleler), (d) 
geografisk eller regional polymorfisme (geogra-
phic / regional polymorphism), polymorfisme som 
er karakterisert ved at to eller flere genetisk 
forskjellige morfer forekommer på forskjellige 
områder i populasjonens utbredelsesareal, (e) 
uniseksuell polymorfisme (unisexual polymorph-
ism, Se: Unisexual), polymorfisme som er be-
grenset til bare ett av kjønnene på grunn av 
kjønnsmessige begrensninger i uttrykningen av 
de aktuelle genene, og (f) kryptisk eller skjult 
polymorfisme (cryptic polymorphism, Se: 
Cryptic), polymorfisme der de genetiske for-
skjeller i morfene ikke er synlige i fenotypen. De 
selektive fordelene som bestemmer balansen 
mellom morfene kan være basert på forskjellige 
forhold, som f.eks. at heterozygotene er mer 
effektive enn homozygotene, at én eller flere av 
morfene har selektive fordeler kun hvis antall 
individer i populasjonen faller under en viss 

terskelverdi, eller at de forskjellige morfene er 
mest effektive under spesifikke miljøbetingelser 
som kan variere med sted og tid. Genetisk 
polymorfisme anses som en adaptiv karakter da 
den bidrar med økt diversitet av genotyper, noe 
som bl.a. leder til redusert intraspesifikk 
konkurranse og mulig økt fysiologisk fleksibilitet 
hvis det skjer forandringer i omgivelsene. Se: 
Morph og Polymorphism. 
 
GENETIC PROMISCUITY: Genetisk promi-
skuitet, det fenomen at DNA sekvenser kan 
forflytte seg (promiskuøst DNA) mellom den 
eukaryotiske cellekjernen og organellene, dvs. 
mellom kjernen og mitokondriene, kjernen og 
kloroplastene, og kloroplastene til mitokondriene. 
  
GENETIC RECOMBINATION (Genetic reshuff-
ling, Recombination): Genetisk rekombinasjon, 
prosessen der DNA fragmenter fra et molekyl 
(kromosom, plasmid eller fag genom) utveksles 
med eller integreres i et annet molekyl og 
produserer et rekombinant molekyl, eller 
utvekslinger av genetisk materiale mellom 
forskjellige organismer som leder til produksjonen 
av avkom med karakterkombinasjoner som 
avviker fra dem som forekom hos foreldrene. Hos 
eukaryoter vil meiosen kunne føre til ny genetisk 
informasjon som kan overføres fra foreldrene til 
avkommet, da meiosen involverer en genetisk 
paring av de homologe kromosomene etterfulgt 
av en genetisk informasjonsoverføring mellom 
kromosomene. Overførselen kan skje uten 
fysiske forandringer ved at en del av det 
genetiske materialet kopieres fra et kromosom til 
det andre uten at donor kromosomet forandres, 
eller gjennom et brudd og senere gjenforening av 
DNA trådene som da danner nye DNA molekyler. 
Rekombinasjon kan også skje hos eukaryoter 
under mitosen der det normalt involverer to 
søster-kromosomer dannet etter den kromo-
somale replikasjonen. Men her dannes det ikke 
nye kombinasjoner av alleler da søster-
kromosomene vanligvis er identiske. Under både 
meiosen og mitosen skjer det en rekombinajon 
mellom like DNA molekyler (homologe 
sekvenser), men under meiosens synapsis 
(paring av homologe kromosomer, Se: Synapsis) 
pares ikke-søster homologe kromosom par med 
hverandre slik at rekombinasjon følgelig må skje 
mellom ikke-søster kromosomer. I både 
meiotiske og mitotiske celler er rekombinasjon 
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mellom homologe kromosomer en vanlig 
mekanisme ved DNA reparasjoner (Se: DNA 
repair genes), noe som også forekommer innen 
arkebakterier og eubakterier som har aseksuell 
reproduksjon. Gen konvertering der homolge 
sekvenser blir identiske, er også en form for 
genetisk rekombinasjon (Se: Gene conversion). 
Rekombinant DNA kan også induseres 
eksperimentelt i laboratotiet in vitro, f.eks. for 
produksjon av vaksiner. Mer i detalj omfatter den 
genetiske rekombinasjonen en omsortering av 
nukleotider langs et nukleinsyre-molekyl og 
dermed dannelse av nye kombinasjoner av 
alleler hos avkommet, rekombinantene. Det 
krever en intim assosiasjon mellom det genetiske 
materialet fra to forskjellige genotyper, og hos 
eukaryotene skyldes det den tilfeldige sorteringen 
(Se: Segregation) av kromosomene i spindelen 
(metafasen) under meiosen, og overkrysninger 
(Se: Crossing-over) mellom homologe kromo-
somer eller gen konversjoner (gen conversions) 
der en sekvens eller allel erstatter en annen 
sekvens eller allel. Den intrakromosomale 
rekombinasjonen (omsorteringene innen DNA 
molekylet) kan medføre tap (delitions), omsnuing 
(inversion), forflytning (transposition) eller dubli-
sering (dublication) av gener. Den interkromo-
somale rekombinasjonen (omsorteringene 
mellom DNA molekylene) skyldes generelt en 
utveksling av DNA sekvenser mellom molekyler 
fra to kromosomer (fra AB og ab kan f.eks. 
rekombinantene Ab og aB produseres) og 
forekommer derfor kun hos organismer der den 
genetiske informasjon finnes i mer enn ett 
kromosom (eukaryoter). Hos bakterier kan også 
assosiering mellom genetisk materiale av 
forskjellig opphav, forekomme, og via forskjellige 
mekanismer: Genetisk transformasjon, konjuga-
sjon, transduksjon og F-duksjon, som igjen kan 
etterfølges av intrakromosomale rekombinasjoner 
eller gen konversjoner. Hos virus kan det samme 
oppstå ved dobbelt-infeksjoner med virus av 
forskjellige genotyper. (Variasjoner i genetisk 
rekombinasjon, omfatter: Gen konvertering (Se: 
Gene conversion), somatisk overkrysning (Se: 
Somatic crossing-over), søster kromatid utveks-
ling (Se: Sister chromatid exchange), og steds-
spesifikk rekombinasjon (Se: Site-specific 
recombination). Illegitim rekombinasjon (Se: 
Illegitimate recombination) omfatter en forening 
av DNA segmenter som har lav genetisk homo-
logitet og gjennom ikke-homolog rekombinasjon 

(Se: Nonhomologous recombination), innlemmes 
tilfeldig et fremmed DNA i et kromosom. 
Gametiske rekombinasjoner som leder til 
dannelse av et nytt genom, er grunnlaget for 
seksuell arv og spiller en stor rolle i genotypenes 
evolusjon. Se: Recombination. 
 
GENETIC REGULATION: Genetisk regulering, 
mekanismene som enten induserer eller under-
trykker uttrykningen av et gen. Det omfatter 
strukturelle og kjemiske forandringer i det 
genetiske materialet, bindingen av proteiner til 
spesifikke DNA elementer for å regulere 
transkripsjonen eller mekanismene som modu-
lerer translasjonen (oversettelsen) av mRNA. 
Denne gen aktiviteten, enzymaktiviteten som 
regulerer de spesifikke biokjemiske og meta-
bolske reaksjonene og reaksjonsrekkene, kan 
kontrolleres på forskjellige nivåer: Under tran-
skripsjonen, translasjonen eller proteindannelsen, 
og omfatte både en positiv kontroll gjennom 
stimuleringer (sigma faktorer og andre positive 
aktivatorer (CRP) som er tilstede kun som 
respons på visse ytre faktorer) og en negativ 
kontroll gjennom repressor-molekyler som 
inaktiverer genene gjennom påvirkning på deres 
promotorer som forhindre virkningen av RNA 
polymerasene. Se: Cistron, Genetic transcription, 
Genetic translation, Operon og Promoter. 
 
GENETIC RELATIONSHIP: Genetisk slektskap, 
genetisk forhold eller distanse, grad av genetisk 
slektskap mellom suksessive generasjoner som 
kan uttrykkes gjennom relasjonskoeffisienten 
(Se: Coeffisient of relatedness). Additiv genetisk 
relasjon (additive genetic relationship) viser til 
proporsjonen DNA (alleler) to organismer deler 
fordi de har felles stamfedre, og som kan 
kalkuleres ut fra en stamtavle (Se: Pedigree). Da 
halvparten av foreldrenes alleler overføres til 
avkommet så er proporsjonen foreldre og avkom 
har felles, ½ (dvs. den additive genetiske likhet 
mellom en forelder (hann, hunn) og avkom, er en 
½).  
 
GENETIC REPLICATION: Genetisk replikasjon, 
den biologiske prosessen å produsere to 
identiske replikasjoner av DNA fra ett originalt 
DNA molekyl. Prosessen er selve grunnlaget for 
biologisk arv. Kopieringen av DNA molekylet 
(allelene) skjer gjennom dannelse av hydrogen-
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bindinger mellom purin og pyrimidin baseparene i 
DNA. Se: DNA. 
 
GENETIC RESOURCES (GRs): Genetiske 
ressurser, genetisk materiale av faktisk eller 
potensiell verdi. Gen ressurser kan omfatte 
ethvert materiale av planter, dyr, sopp, mikrober 
(prokaryoter) eller annet opphav som inneholder 
funksjonelt arvemateriale. 
 
GENETIC REVOLUTION (Genetic transili-
ence): (1) Genetisk revolusjon, refererer til en 
modell for artsdannelse som postulerer at en liten 
og isolert populasjon av en tidligere vidt utbredt 
og variabel art, kan gjennomløpe store genetiske 
forandringer da sjansen for tap av alleler eller 
ødeleggelse av samvirkende genkomplekser, er 
store. Dessuten kan populasjonen gjennomgå 
sterk vekst slik at seleksjonen mot avvikende 
individer er liten, og medføre artsdannelse 
raskere enn gjennom adaptiv evolusjon i den 
opprinnelige populasjonen; (2) Genetisk revolu-
sjon, dagens ekstremt raske utvikling i genetisk 
metodikk og molekylær bioteknologi som 
utfordrer menneskeheten både i forståelse for 
implikasjonene og hvorledes man skal forholde 
seg til dem. Snart vil man kunne kjenne i detalj 
de molekylære mekanismer som ligger bak vår 
helse og våre sykdommer slik at rasjonelle 
forebyggende tiltak eller behandlinger, kan 
effektivt foretas.   
 
GENETICS: Genetikk, arvelighetslære, arvelig-
hetsforskning, avstamningslære, genteknologi; 
den del av biologien som studerer genene 
(arvens enheter), deres variasjoner og meka-
nismer for overførsel mellom generasjoner og 
deres variasjon fra generasjon til generasjon. 
Genetikk omfatter alle aspekter ved genene i alle 
former for organismer i alle riker: Arkebakterier, 
eubakterier, protoktister, sopp, planter og dyr 
(med mennesket), og virus. I mer detalj kan 
genetikk sies og omfatte: (a) Molekylær genetikk 
studiet av genene på det cellulære (molekylære) 
nivå (Se: Molecular genetics): Det genetiske 
materialets biokjemiske natur, lagringssystemer, 
replikasjoner, mutasjoner, transmisjoner fra 
generasjon til generasjon gjennom transkrip-
sjoner og translasjoner som styrer protein-
syntesen, metabolismen og individets utvikling og 
som dermed medfører at karakterer hos foreldre 
kan gjenfinnes hos avkommet (Se: Transmission 

genetics), (b) populasjonsgenetikk, studiet av 
hvorledes gen frekvensene forandres eller 
stabiliseres innen populasjonene, dvs. genenes 
oppførsel på populasjonsnivået der man ved 
hjelp av statistikk beskriver arvens konsekvenser 
(Se: Population genetics), (c) økologisk genetikk, 
studiet av genetikk i naturlige populasjoner, arv 
på populasjonsnivået (overlapper populasjons-
genetikken), der genotypen og fenotypen 
studeres ut fra interaksjoner i mutasjonsratene, 
migrasjoner og genflyt, naturlig seleksjon og 
genetisk drift, som forandrer gen frekvensene 
med evolusjonære forandringer som følge (Se: 
Ecological genetics), (d) klassisk genetikk, studiet 
som vesentlig omfatter krysninger mellom 
laboratorielinjer av organismer, der selektiv avl 
basert på Mendels arvelover benyttes for analyse 
av karaktertrekkenes fordeling mellom foreldre og 
avkom; omfatter også karyologi og cytogenetikk 
(Se: Classical genetics), (e) uviklingsmessig 
genetikk, studiet som er spesielt opptatt av 
hvorledes genetisk informasjon hentes ut og 
benyttes på de forskjellige utvikllingstrinn fra 
zygoten av (Se: Developmental genetics), (f) 
adferdsmessig genetikk, studiet som er opptatt 
av arv av adferdsmønstrene og deres dispo-
sisjoner (Se: Behavioural genetics); og (g) 
bakteriell genetikk (bacterial genetics), studiet 
som særlig belyser genenes kjemiske natur, 
replikasjonsmetoder og translasjonsprosessene, 
gjennom studier av bakterier (Se: Bacterium). 
 
GENETIC SCREENING (Genetic monitoring): 
Genetisk screening, systematiske undersøkelser 
av kromosomer for å påvise gener og genotyper 
(markører) som kan gi, disponere for eller 
produsere genetiske arvelige sykdommer hos 
avkommet. Slik genetisk helsesjekk kan foretas 
på fosterstadiet før fødselen slik at i verste fall 
kan en fosterutvikling avbrytes, eller etter 
fødselen for å påvise loci som er bærere av 
gener for alvorlige recessive sykdommer. 
Genetisk screening kan også utføres på slekt-
ningene til en som har en genetisk sykdom 
(retrospective screening), på et individ når ingen 
slektninger er kjent å ha sykdommen 
(prospective screening) eller kun for et rent 
forskningsformål urelatert til sykdom eller annen 
disponering. Sistnevnte undersøkelser kan ha 
stor betydning innen f.eks. forsikringsbransjen.  
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GENETIC SEGREGATION: Genetisk segre-
gasjon, adskillelsen av allelene under meiosen 
og deres fordeling i cellene; segresjonen under 
gamet produksjonen av de to kopiene av hver 
arvbar faktor (allel) slik at avkommet arver én 
faktor fra hver forelder. Genetisk segregasjon kan 
kun observeres i genotyper med heterozygote 
par av alleler. Meiosen medfører at de parete 
(diploide) kromosomene og deres gener, blir 
uparet (haploide) som et resultat av tilfeldig 
sortering og fordeling av allelene til hver gamet. 
Befruktningen oppretter igjen den diploide til-
standen. I mer detalj: Et heterozygot allel-par 
(Aa) gir opphav gjennom meiotisk segregasjon til 
to typer av gameter, enten A eller a. Krysses to 
slike heterozygoter vil det gjennom tilfeldig 
forening av disse ved befruktningen, kunne 
dannes tre kombinasjoner: Genotypene AA, Aa 
eller aa. Det genotypiske segregasjonsforholdet 
(genotypic segregation ratio) mellom dem, er 
1AA:2Aa:1aa. Hvis A er dominant over a vil 
imidlertid det forventede fenotypiske segre-
gasjonsforholdet (phenotypic segregation ratio), 
bli 3A:1a, da både den homozygote og 
heterozygote dominante genotypen vil gi samme 
fenotypiske karakter i motsetning til den 
homozygote recessive genotypen aa. Tre feno-
typer vil dannes hvis det ikke forekommer 
dominans mellom allelene, dvs. a1 og a2 gir 
opphav til genotypene a1a1, a1a2 og a2a2 i 
forholdet 1:2:1, der alle er fenotypisk forskjellige. 
Forekommer det en heterozygositet for mer enn 
ett par av alleler, vil segregasjonsforholdet 
mellom slike polyhybrider, være et resultat av 
kombinasjonene mellom de uavhengige mono-
hybride segregasjonene for hver av de 
heterozygote allel-parene. En hybrid med to par 
av alleler (Aa, Bb) med dominans av A over a og 
B over b, danner følgende kombinasjoner: 9/16 
AB + 3/16 Abb + 3/16 aaB + 1/16 aabb. Forand-
ringer i disse segregasjonsforholdene kan lett 
oppstå hvis dominansen ikke er absolutt i ett eller 
begge allel-par, når fenotypen er et resultat av 
gen interaksjoner mellom ikke-alleler, når 
levedyktigheten til de forskjellige allel-par er 
variable eller hvis det forekommer koplinger i de 
gen loci som studeres (dvs. er lokalisert på 
samme kromosom eller koplingsgruppe). Hvis to 
allel-par (Aa og Bb) er koplet i en cis-
konfigurasjon (Aa/Bb) vil frekvensen mellom 
genotypene i gametene være 1/2(1-p)AB:1/2p 
Ab:1/2paB:1/2(1-p)ab, med koplinger i trans-

konfigurasjon (Ab/aB) vil frekvensen være 
1/2pAB:1/2(1-p)Ab:1/2(1-p)aB:1/2pab (der p er 
rekombinasjonsprosenten). Somatisk genetisk 
segregasjon refererer til en mitotisk dannelse av 
celler som avviker genetisk fra hverandre pga. 
mutasjoner, mitotiske overkrysninger (er kjent å 
skje, antagelig pga. tilfeldig paring av homologe 
kromosomsegmenter i somatiske, aseksuelle, 
celler) eller forskjeller i sorteringen av de 
ekstrakromosomale arve-faktorene. Den gene-
tiske segregasjonen kalles effektiv gir den 
opphav til levedyktige gametiske og zygotiske 
kombinasjoner. Genene i organellene i form av 
mitokondriell DNA eller kloroplast DNA, 
segregerer regelmessig under de mitotiske celle-
delingene etter en krysning mellom organismer 
som er bærere for forskjellige alleler for et gen i 
organell genomet. Se: Mendel's laws (of 
inheritance) og Segregation, law of. 
 
GENETIC SPECIES CONCEPT (GSC): Det 
genetiske artsbegrep; en art er en gruppe av 
genetisk forenlige (kompatible) kryssbefruktende 
naturlige populasjoner som er genetisk isolert fra 
andre slike grupper. Her fokuseres det på 
genetisk isolasjon mer enn reproduktiv isolasjon 
noe som skiller dette artsbegrepet fra det 
biologiske artsbegrep. Se: Biological species 
concept, Species og Species concept. 
 
GENETIC STABILITY: Genetisk stabilitet, evnen 
som individer eller populasjoner har til å 
produsere avkom som er tilpasset sine 
omgivelser; et mål på motstanden mot forand-
ringer over tid i en gen sekvens innen et DNA 
molekyl eller en nukleotidsekvens i et gen. Det 
som først og fremst fremmer genetisk stabilitet, 
er aseksuell reproduksjon, innavl, homozygositet 
og lave mutasjonsrater. 
 
GENETIC STEP: Genetisk trinn, genetisk steg. 
Innen human genetikk, et begrep for å definere 
de genetiske relasjoner mellom én forelder og ett 
avkom (= ett genetisk trinn). Den genetiske likhet 
gjennom ett genetisk trinn blir redusert 0,5 (½) 
ganger gjennom meiosen, dvs. avkommet får 
bare halvparten av kromosomene og de 
autosomale gener, fra én av foreldrene. To trinn 
medfører at den genetiske identitet i gjennomsnitt 
er 0,25 (¼).  
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GENETIC STOCHASTICITY: Se: Demographic 
stochasticity. 
 
GENETIC SWITCH: Genetisk skifte, forandringen 
i gen uttrykningen pga. av at proteiner (Se: 
Transcription factor) binder seg til korte 
sekvenser av DNA i enden (flanken) av et gen 
(transcription factor binding site), og gjennom det 
kan slå av og på gener. Formålet er gjerne 
knyttet til cellens forsøk på å unnslippe et 
immunsystem (prokaryoter) eller for dannelse 
(generering) av antistoffer mot infeksjoner (anti-
gener) hos eukaryoter. 
 
GENETIC SYSTEM: Det genetiske system, 
organiseringen av det genetiske materialet hos 
en gitt art, og prosessen for overførsel fra 
forelder generasjonen (parental generation) til 
avkommet (filial generation); omfatter populasjon-
ens reproduksjonsmåte, de kromosomale anord-
ningene, rekombinasjonsratene og grad av 
kromosom polymorfisme. Det er det genetiske 
systemets oppbygning som bestemmer popula-
sjonens evner og muligheter til å gjennomløpe 
evolusjonære forandringer. Evolusjonen av det 
genetiske systemet skjer gjennom evolusjonære 
forandringer i de mekanismene som påvirker den 
genetiske variabiliteten.  
 
GENETIC TOXICOLOGY (Environmental muta-
genesis): Genetisk toksikologi, det viten-
skapelige studiet av effekten av kjemiske, bio-
kjemiske og fysiske stoffer eller andre agenser på 
det genetiske materialet i levende organismer, 
dvs. det som kan medføre skader på DNA 
gjennom mutasjoner, kromosombrudd eller andre 
gen eller kromosomale rearrangeringer. 
 
GENETIC TRANSCRIPTION (Gene transcript-
ion, Transcription): Genetisk transkripsjon, det 
første steget i uttrykningen av gener der et gitt 
segment av DNA oversettes (kopieres) til RNA 
ved hjelp av enzymet RNA polymerase. 
Transkripsjonen omfatter for det meste 
produksjon av mRNA som senere gjennom 
translasjonen, uttrykkes gjennom produksjon av 
peptider, polypeptider og proteiner i ribosomene. 
Den genetiske transkripsjonen kontrolleres 
gjennom den spesifikke basepar-sekvensen, 
kodet i form av tripletter (Se: Triplet) i DNA og de 
gen produkter som virker tilbake på DNA og RNA 
polymerasene (Se: DNA og RNA). Annen gene-

tisk informasjon omfatter rRNA (ribosomal 
RiboNucleic Acid, Se: rRNA) og tRNA (transfer 
RiboNucleic Acid, Se: tRNA) som ikke blir 
oversatt videre, men inngår direkte i cellens 
kjemiske apparat. Se: Transcription. 
 
GENETIC TRANSDUCTION: Se: Transduction. 
 
GENETIC TRANSFORMATION: Genetisk trans-
formasjon, genetisk forandring av en celle som 
resultat av et direkte opptak og inkorporering av 
genetisk materiale fra omgivelsene (eksogent, 
exogenous) gjennom cellemembranen og med 
påfølgende rekombinasjoner av dette genetiske 
materialet i cellens genom. Se: Genome. 
 
GENETIC TRANSFUSION: Genetisk transfusjon, 
overførsel av diverse cellekomponenter, bl.a. 
organeller og virus, gjennom fusjon av proto-
plaster. Se: Protoplast. 
 
GENETIC TRANSILIENCE (Genetic revo-
lution): Genetisk revolusjon, hurtige genetiske 
forandringer eller overganger i en populasjon til 
en ny adaptiv topp (Se: Adaptive peak). Slike 
raske forandringer er oftest resultat av en sterk 
reduksjon i antall organismer, dvs. en genetisk 
revolusjon grunnet en founder-effekt. Se: 
Founder population og Genetic revolution. 
 
GENETIC TRANSLATION (Translation): Gen-
etisk translasjon, det andre stadiet i uttrykningen 
av genetisk informasjon. En translasjon fore-
kommer når den genetiske koden i form av 
spesifikke nukleotid-sekvenser av mRNA (Se: 
mRNA) molekyler (syntetisert under transkrip-
sjonen), oversettes til spesifikke aminosyre 
sekvenser og innlemmes (i en rekkefølge 
bestemt av koden) til proteiner under protein-
syntesen. Ved oversettelsen av den genetiske 
koden, leses mRNA i sett av tre nukleotider (Se: 
Triplet), der hvert nukleotid triplett (Se: Codon), 
spesifiserer én aminosyre som bindes spesifikt til 
den voksende polypeptid tråden ved hjelp av 
tRNA (transfer RiboNucleic Acid, Se: tRNA. 
Prosessen er meget nøyaktig med meget liten 
feilfrekvens per aminosyre innlemmet. Se: Trans-
lation.  
 
GENETIC TRANSPOSITION: Genetisk trans-
posisjon, genetisk forflytning, evnen gener har til 
å forandre sin posisjon på kromosomene; over-
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flyttbare elementer, hoppene gener (Se: 
Transposable (genetic) element), kan forlate et 
sted og innlemmes på et annet sted i DNA. 
Flyttingen kan skje enten i form av «kopier og lim 
inn» eller «klipp og lim inn». Slike genetiske 
forflytninger kan føre til mutasjoner med alvorlige 
fenotypiske effekter eller endre selve genomets 
størrelse. Slike genetiske forflytninger var den 
første form av genetisk ustabilitet som ble 
oppdaget. Se: DNA transposition. 
 
GENETIC UNIT: Genetisk enhet, den grunn-
leggende og funksjonelle, fysiske enhet for arv: 
Én celle eller en definerbar del av et genom. 
Kromosomer, gener, DNA eller ett kodon 
(sekvens av tre nukleotider som koder for en 
aminosyre, Se: Codon). Den genetiske enhetens 
posisjon på et genkart, er dets locus og omfatter 
et bestemt antall av muterbare steder. Gener hos 
mennesket kan variere fra noen hundre DNA 
baser til mer enn to millioner baser.  
 
GENETIC VARIABILITY (Genetic variation): 
Genetisk variabilitet, genetisk variasjon, evnen et 
individ eller populasjon har til biologisk forandring 
over tid basert på genetisk variasjon; 
tilstedeværelsen av individer med forskjellig 
genotype. Genetisk variasjon forekommer 
normalt hos kryssbefruktende arter og utgjør 
råmaterialet for at populasjoner skal kunne 
gjennomløpe evolusjonære forandringer; med 
andre ord, utgjør artenes livsforsikring. Over 
geologisk tid skjer det gjennomgripende 
forandringer i omgivelsene som medfører at deler 
av populasjoner, populasjoner eller arter dør ut, 
mens andre igjen kan klare å tilpasse seg miljø-
forandringene gjennom evolusjonære forand-
ringer basert på naturlig seleksjon innen gen 
poolen, og dermed overleve. En rekke faktorer er 
antatt å avgjøre grad av genetisk variabilitet (som 
vanligvis måles i gjennomsnitts heterozygositet 
per locus): (a) Mutasjoner (Se: Mutations), den 
grunnleggende produsent av all genetisk 
variabilitet da mutasjoner gir forandringer i den 
genetiske molekylære struktur, (b) genflyt (Se: 
Gene flow), migrasjoner av individer (gameter) 
med nye alleler fra en populasjon til en annen, (c) 
hybridiseringer (Se: Hybridization), paring mellom 
individer med forskjellige genotyper som 
produserer avkom forskjellig fra opphavet (Se: 
Genetic recombination). Gjennom hybridiseringer 
mellom populasjoner og genetiske rekombi-

nasjoner, dannes mye av de genotypiske 
forandringene innen en populasjon som senere 
blir utsatt for både seleksjon og genetisk drift (Se: 
Genetic drift og Genetic recombination), (d) 
genetiske dominansforhold, gen interaksjonene 
og dominansforholdene mellom loci, gener og 
alleler, og (e) styrken av seleksjonskreftene i 
systemet basert på miljøforholdene, befruktnings- 
og reproduksjonsmekanismene, populasjons-
strukturen og også rene tilfeldigheter. Det 
forekommer to typer av genetisk variasjon: (a) Fri 
genetisk variasjon (free genetic variability), dvs. 
den delen av den totale genetiske variasjonen 
som uttrykkes i populasjonens fenotyper og 
derfor blir utsatt for seleksjon, og (b) potensiell 
genetisk variasjon (potential (concealed, cryptic) 
genetic variability), dvs. den delen av den totale 
genetiske variasjonen som ikke direkte 
manifesteres i fenotypene, og derfor tilsyne-
latende ikke er utsatt for seleksjon. Men denne 
potensielle variasjonen kan være viktig i etter-
følgende generasjoner under andre miljø- og 
utviklingsbetingelser, ved å gi nytt genetisk 
materiale til videre bearbeidelse gjennom 
selektive mekanismer. Den potensiell genetiske 
variasjonen kan omfatte urealiserte mutasjoner 
og gen kombinasjoner, tilstedeværelsen av gener 
som har komplementær virkning, gener hvis 
aktivitet er forhindret eller redusert av andre 
gener (Se: Modifier gene og Epistasis), recessive 
alleler som ikke uttrykkes, begrensninger pga. 
koplingsmekanismer i polygene systemer og 
begrensninger i produksjonen av rekombinanter. 
Med tanke på aseksuelle reproduksjonsmekan-
ismer, vil disse begrense den potensielle 
genetiske variasjonen, slik at hos aseksuelle 
populasjoner er vanligvis mengde potensiell 
genetisk variasjon, liten. Genetisk variasjon er 
positivt relatert til heterozygositet, ikke homo-
gositet. Tap av genetisk variasjon tilsvarer 
reduksjon i en populasjons heterozygositet, og er 
nært knyttet til populasjonsstørrelsen og genetisk 
drift. Dagens omfattende ødeleggelse av 
naturområder har redusert populasjonsstør-
relsene og den genetiske variasjonen kata-
strofalt, tusener av arter og varieteter har fått 
redusert sine livsbetingelser i løpet av relativt 
korte tidsrom, og er i ferd med å dø ut eller er 
utdødd, og, dramatisk nok, i de fleste tilfeller før 
naturvitenskapen har lært dem å kjenne. Se: 
Genetic variance. 
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GENETIC VARIANCE: Genetisk varians, gen-
etisk avvik, den del av den fenotypiske 
variasjonen i en populasjon som er resultat av 
genotypisk variasjon i gen poolen; variabiliteter, 
forskjeller og forandringer, produsert gjennom 
mutasjoner og rekombinasjoner i det genetiske 
materialet innen populasjonen. Den observerte 
fenotypiske variasjon er en kombinasjon mellom 
genetisk varians og miljømessig varians (Se: 
Environmental variance), der den genetiske 
variansen har tre komponenter: Additiv genetisk 
varians, dominans varians og epistatisk varians. 
Additiv varians omfatter arv av et allel fra 
foreldrene og allelets uavhengige effekt på en gitt 
fenotype som gjør at fenotypen avviker fra en 
gjennomsnitts fenotype (Se: Additive genetic 
variance), dominant genetisk varians viser til et 
fenotypisk avvik forårsaket av interaksjoner 
mellom alternative alleler som kontrollerer en 
egenskap ved ved et spesifikt locus (Se: 
Dominance genetic variance), og epistatisk 
varians involverer en interaksjon mellom 
forskjellige alleler i forskjellige loci (Se: Epistatic 
genetic variance). Se: Phenotype, Phenotypic 
variance og Environmental variance.  
  
GENE TRACKING: Gen sporing, metode for å 
oppspore og utrede arvesystemet av et spesielt 
gen i en familie. Metoden benyttes spesielt for 
diagnostisering av genetiske sykdommer. 
 
GENE TRANSCRIPTION: Se: Transcription. 
 
GENE TRANSFER: Gen overførsel, inkorpo-
rering av fremmed DNA i cellene i en organisme, 
vanligvis ved hjelp av en vektor, f.eks. et genetisk 
modifisert virus, noe som medfører at cellen eller 
organsimen omformes genetisk. Metoden er 
benyttet ved gen terapi (Se: Gene therapy). 
Horisontal gen overførsel (HGT) og lateral gen 
overførsel (LGT), er overførsel av genetisk 
materiale mellom éncellede og/eller multicellede 
organismer til forskjell fra vertikal gen overførsel 
(VGT) av DNA fra foreldre til avkom gjennom 
reproduksjon.  
 
GENE TRANSFERENT: Mottagercelle som 
uttrykker et gen som er mottatt ved hjelp av gen 
overførsel. Se: Gene transfer. 
 
GENE TRANSPLACEMENT: Utvekslingen av en 
DNA sekvens eller et rekombinant plasmid med 

en tilsvarende sekvens i vertcellens kromo-
somer. 
 
GEN. ET. SP. NOV. (Genus et species nova): 
Forkortelse for: Ny slekt og ny art. 
 
-GENIC: Suffiks som betyr av, med referanse til 
eller produsert av gener. 
 
GENIC BALANCE (Genetic balance): Genetisk 
balanse, relasjonen der et gitt gen deltar som del 
av et helt genom-kompleks i produksjonen av en 
spesiell feno-typisk karakter; summen av alle 
påvirkningene fra genene som samspiller i 
produksjonen av en gitt fenotypisk karakter. Se: 
Genetic balance. 
 
GENIC INSTABILITY: Genetisk ustabilitet, 
ustabilitet i et gen noe som vanligvis skyldes 
inkorporeringer eller forflytninger av trans-
posoner, DNA sekvenser som kan forflytte seg i 
kromosomene. Se: Transposable genetic ele-
ments. 
 
GENICULATE (Knee-shaped): Knebøyd, som 
ligner et kne, kan bøyes som et kne. 
 
GENITAL: Det som angår reproduksjonsor-
ganene eller livets utviklingsprosesser. 
 
GENITAL ARMATURE: De delene av reproduk-
sjonssystemet som er direkte involvert i paringen, 
kopulasjonen. 
 
GENITALIA (Genitals): Kjønnsorganene, repro-
duksjonsorganene, de seksuelle organene med 
tilhørende strukturer. Genitalia refererer spesielt 
til de ytre kjønnsorganene, hos hannen penis 
(penis) og pungen (scrotum), hos hunnen vulva 
(vulva) og klitoris (clitoris)), men er også av og til 
benyttet for de indre organene (dvs. henholdsvis 
testiklene og ovariet med kanaler og kjertler). 
Genital organs, reproduksjonsorganene. 
 
GENITAL LOCK: Refererer til den midlertidige 
fastheftelse mellom to individer under paring hos 
enkelte arter. (Hos hunder har penis en utvidelse 
på enden og vagina en ringmuskel som lukker og 
låser seg rundt denne utvidelsen. Etter en tids 
fastheftelse, løsner grepet.) 
 
GENITAL PORE: Genital åpningen. 
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GENITAL PRIMORDIUM: Innen embryologi, de 
opprinnelige cellene som leder til uviklingen av 
reproduksjonssystemet. 
 
GENITAL SUCKER: Genital sugeskål rundt 
genital poren (forekommer hos enkelte virvelløse 
dyr). 
 
GENITOURINARY TRACT INFECTION (Uri-
genital tract flora, Urinary tract infection, UTI): 
Hos mennesket, infeksjoner hos begge kjønn i 
urinveissystemet (urinleder (ureter), urinrør 
(urethra), nyrene (kidneys), urinblære (bladder)), 
men spesielt de distale delene, dvs. blæren og 
urinrøret. Risikoen for utvikling av UTI er størst 
hos kvinner. Infeksjonen kan omfatte en rekke 
arter: Gram-positive kokker (Staphylococcus 
spp.), Gram-negative bakterier (Acinetobacter, 
Escherichia) og sopp (Candida albicans). Hos 
hunnen er floraen i urinveissystemet i stor grad 
influert av den stedegne vaginolabiale flora. 
Mikrofloraen i de ytre genitaliene hos begge 
kjønn kan inkludere ved siden av de nevnte 
organismene, også forskjellige koliforme 
bakterier og Mycobacterium smegmatis. Andre 
deler av genitourinalkanalen (f.eks. urinblæren) 
har normalt ikke en stedegen (bofast) mikroflora. 
 
GEN. NOV. (Genus novum): Se: Genus novum. 
 
GENOCIDE: Folkedrap, folkemord, en villet 
handling for å utrydde folk helt eller delvis. 
 
GENOCLINE: (1) Genoklin, gradert serie av 
genotype-frekvenser innen det geografiske ut-
bredelsesarealet til en populasjon; (2) Genoklin, 
sekvens av integrerende former som resultat av 
hybridisering mellom nærliggende, men genetisk 
adskilte populasjoner. Se: Cline. 
 
GENOCOPY: Genokopi, dannelse av samme 
fenotype ut fra forskjellige gener, dvs. det feno-
typiske uttrykket av et gen likner det fra et annet 
ikke-allelisk gen (mimetic genes). 
 
GENODEME: Genodeme, deme, lokal kryss-
befruktende populasjon karakterisert gjennom 
sine genotypiske karakterer. Se: Deme. 
 
GENOECODEME: Genøkodeme, lokal kryss-
befruktende populasjon som forekommer i et 
spesielt definert habitat (økodeme) og som er 

karakterisert gjennom sine genotypiske karak-
terer. 
 
GENOHOLOTYPE (Diplotype, Genholotype): 
Genoholotype, genotype som er angitt av artens 
forfatter eller den som vurderer slekten, som 
slektens type. Se: Genosyntype og Type. 
 
GENOLECTOTYPE: Genolektotype, typen til en 
slekt valgt ut fra førstebeskrivelsen av slekten og 
fra alle artene (genosyntypene) plassert i slekten. 
Lektotype er et specimen (prøve) som senere er 
selektert for å tjene som typeindividet for en art 
som opprinnelig er beskrevet ut fra syntyper 
(eventuelt pga. holotypen har gått tapt). Se: 
Genosyntype, Logotype og Type. 
 
GENOME (Genetic endowment, Genom): (1) 
Alle genene i et virion (Se: Virion); (2) Genom, 
innen genetikk og molekylærbiologi, et individs 
totale genetiske materiale (makeup), det 
komplette sett av gener eller genetisk materiale 
som er til stede i én celle (organisme, populasjon, 
art). Det genetiske materialet består av DNA 
(RNA i retrovirus) og inkluderer både de kodende 
og ikke-kodende regionene (genene), dessuten 
også cellenes mitokondrielle DNA og kloroplast 
DNA. Genomet arves eller overføres fra foreldre 
til avkommet og inneholder den genetiske koden 
(Se: Genetical code). Studiet av genomet kalles 
genomikk (Se: Genomics). Spesielt artsgenomet 
er i fokus med hensyn til genkartleggings pro-
sjekter (Se: Genotype). Genomets minste enhet 
med hensyn på mutasjon og rekombinasjon, er 
det enkelte nukleotide-par, henholdsvis muton 
(Se: Muton) og recon (Se: Recon). Disse minste 
enhetene er videre arrangert i større enheter: (a) 
Cistron, omfatter mange hundre nukleotide-par 
DNA som spesifiserer gjennom transkripsjonen, 
nukleotid sekvensene i de forskjellige typene av 
RNA, og gjennom translasjonen, en spesifikk 
peptid eller polypeptid i proteinsyntesen (Se: 
Cistron), (b) operon, funksjonell DNA enhet som 
omfatter en gruppe (cluster) av gener under 
kontroll av en enkelt promoter (initierer 
transkripsjonen av et gen) (Se: Operon og Pro-
moter); (c) polaron, lineær struktur med mutante 
steder hvor overkrysninger kan initieres 
(antagelig en eller flere cistroner) (Se: Polaron), 
(d) replicon, DNA eller RNA molekyler eller 
regioner der replikasjonen skjer fra et enkelt 
replikasjonssenter. For prokrayoter utgjør det 
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hele kromosomet; eukaryotene har mange 
repliconer per kromosom (Se: Replicon), og (e) 
hele koplingsstrukturen (kromosomet), ved 
spesielle betingelser kan kromosomet opptre 
som en enhet under den genetiske reguleringen 
hos eukaryoter. Hos bakteriene og plasmidene 
(Se: Plasmid), refererer genom til genoforen (Se: 
Genophore); (3) Det haploide sett av kromo-
somer i en gamet, celle, mikro- eller multicellulær 
organisme. Det grunnleggende (monoploide) 
kromosomsett, er basis settet eller det gen sett i 
et individ som omfatter det artsspesifikke antall 
koplingsgrupper med tilhørende gener, dvs. det 
haploide (gametiske) kromosomantall av ikke-
homologe kromosomer cellene trenger for å 
kunne fungere. Menneskets genom omfatter 
rundt 3,2 milliarder basepar DNA, og rundt 
20 000 – 30 000 gener, eller rundt 100 000 hvis 
inkludert ikke-kodende regioner. Hos diploide 
eukaryoter omfatter diplofasen i livssyklus, to 
slike kromosomsett, haplofasen ett slikt kromo-
somsett. Denne fasealterneringen mellom 
diploide og haploide kromosomsett i kjernens 
kromosomer, skyldes befruktningen og meiosen 
under den seksuelle reproduksjonen. Individer 
som har flere enn to slike kromosomsett i cellen 
kalles polyploid. Hos prokaryotene refererer 
«genom» til alle arvefaktorer (gener) som tilhører 
én koplingsgruppe (Se: Linkage group og 
Chromosome set); hos bakteriene og plasmidene 
(Se: Plasmid), refererer genom til genoforen (Se: 
Genophore). Se: Genotype, Nuclear genome og 
Phenotype. 
 
GENOME BLOTTING: Genom blotting, en 
metode for å overføre DNA fragmenter som er 
isolert ved hjelp av elektroforese i en agarose 
gel, til et nitrocellulose-filter slik at deres relative 
posisjon forblir uforandret (Se: Southern blot). 
Deretter synliggjør man posisjonen til DNA 
fragmentene (båndene) gjennom hybridisering 
med en probe, en 32P merket sekvens av DNA 
eller RNA. Generelt er blotting en metode innen 
genetikk og molekylærbiologi for å overføre 
proteiner, DNA og RNA, til en bærer som f.eks. 
nitrocellulose, PDVF (polyvinylidene fluoride) 
eller en nylon membran.  
 
GENOME MUTATION: Genom mutasjon, enhver 
spontan eller eksperimentelt forårsaket mutasjon 
karakterisert gjennom forandringer i antall kromo-
somer. Genom mutasjonen gir opphav til hetero-

ploide celler eller individer (polyploide eller 
aneuploide) i relasjon til antall kromosomsett eller 
antall individuelle kromosomer som arten normalt 
har. Se: Aneuploidy, Gene mutation og Poly-
ploidy. 
 
GENOMIC DNA (gDNA): Genomisk DNA, det 
komplette sett av genetisk materiale hos en 
organisme. I motsetning til plasmider, er genom 
DNA kromosomalt og (teoretisk) til stede i 
samme utgave i alle cellene i en organisme. Se: 
Cromosome. 
 
GENOMIC FLUX: Genomisk flux, den dynamiske 
tilstanden hos eukaryotiske genomer; forand-
ringene i innhold og organsisering av en arts 
genetiske materiale over tid. Prosessen omfatter 
fire former for forandringer: (a) Punktmutasjoner 
og gen konversjoner, som forandrer gradvis den 
genetiske informasjonen, (b) rearrangementer, 
dvs. inversjoner, translokasjoner, plasmid inte-
grasjoner og konverteringer (transformeringer), 
(c) slettinger, irreversibelt tap av genetisk 
informasjon, og (d) addisjoner, genom tillegg av 
fremmed genetisk materiale.   
 
GENOMIC IMPRINTING: Genomisk imprinting, 
genomisk pregning eller uttrykning, et epigene-
tisk fenomen som forårsaker at uttrykningen, 
aktiviteten eller ekspresjonen av et gen varierer 
avhengig av om genet stammer fra faren 
(paternell imprinting) eller moren (maternell 
imprinting). Vi arver to gen kopier, en fra mor og 
en fra far, men ved genom uttrykningen nedarves 
kun ett (imprinting gene) som aktivt fungerer (det 
andre er epigenetisk stoppet (silenced), vanligvis 
gjennom addisjon av en metyl-gruppe (metyl-
ering) eller histoner til DNA som varierer 
avhengig av om genet befinner seg i en egg- eller 
sædcelle, og uten at den genetiske sekvensen 
forandres. Med andre ord, det dreier seg ikke om 
forandringer i baserekkefølgen i DNA pga. 
mutasjoner, men andre kjemiske modifikasjoner 
av DNA tråden. Genomisk imprinting kan 
medføre at et helt gens uttrykning stoppes. Det 
medfører at sykdomsgener kan medføre sykdom 
stammer det fra far, men ikke fra mor, eller 
omvendt. Denne form for nedarvingsprosess 
følger ikke de klassiske lover for Mendelsk arv.  
Se: Epigenetics. 
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GENOMIC LIBRARY: Genomisk bibliotek, en 
samling av det totale DNA fra en enkelt 
organisme; et sett av kloner som består av 
overlappene, tilfeldig genererte DNA fragmenter 
som utgjør genomet i en organisme og som er 
individuelt lagret i en populasjon av identiske 
vektorer.  
 
GENOMICS: Genomikk, studiet av en organ-
ismes genom; den grenen av molekylærbiologien 
som studerer organiseringen av hele genomet og 
ved hjelp av DNA sekvensering, identifiserer 
nukleotid sekvensene og kartlegger genene med 
tanke på deres posisjon i genomet, funksjoner, 
variasjoner og interaksjoner. Studiet av enkelt-
gener holdes normalt utenfor genomikken, men 
selve informasjonen om enkeltgenene benyttes til 
genomisk forskning innen faget genomikk. Se: 
Genome og Nuclear genome.   
 
GENOMIC SEQUENCING: Genomisk sekvens-
ering, metodene som gir nøyaktige informasjoner 
over DNA nukleotidenes (som er en nukleobase 
pluss et sukkermolekyl og et fosforsyremolekyl) 
eller nukleobasenes rekkefølge i genomet, f.eks. 
rekkefølgen til nukleobasene A (adenin), C 
(cytosin), G (guanin) og T (thymin) som utgjør 
organismens DNA. Menneskets genom inne-
holder rundt 3,2 milliarder slike «bokstaver», 
nukleobaser.   
 
GENOMIC STRESS: Genomisk stress, påvirk-
ninger som forstyrrer eller ødelegger genom 
stabiliteten, noe som kan f.eks. skyldes 
miljøfaktorer eller hybridiseringer. Genom stress 
kan aktivisere og medføre forflytninger av 
flyttbare genetiske sekvenser, en mulig strategi 
for overlevelse av celler under stress. 
 
GENOPHENE: Genofen, spesiell fenotype som 
resultat av en gitt genotype; tilsvarer en 
efharmon, dvs. en organisme som har gjen-
nomgått tilpasninger til et spesielt habitat. Se: 
Epharmony. 
 
GENOPHOBIA (Coitophobia, Erotophobia): 
Genofobi, psykisk eller fysiologisk frykt for sex, 
seksuell paring, eller seksuelle relasjoner.  
 
GENOPHORE: Genofor, strukturen som bærer 
den genetiske informasjonen i en celle, organell, 
ctDNA (sirkulerende DNA i blodet fra kreftceller 

som ikke er assosiert med celler), mtDNA 
(mitokondrielt DNA), plasmid eller virus, men 
spesielt DNA strukturen i en prokaryot (dvs. 
bakteriens replicon (Se: Replicon), det sirkulære 
DNA molekylet som inneholder et sett av 
genetiske instruksjoner og som tilsvarer en 
koplingsenhet). Gonoforen er et såkalt nakent 
nukleinsyremolekyl. (Opprinnelig var termen 
brukt for vise til skillet mellom kromosom-
strukturen hos prokaryoter og eukaryoter, men 
anbefales brukt for prokaryotiske organismer 
istedenfor genom. 
 
GENOSPECIES: (1) Genoart, genetisk definert 
art, dvs. definert gjennom den genotypiske (DNA) 
likhet mellom individene (og som spesielt er en 
undergruppe av mikroorganismer innen en art); 
(2) En linje homozygote selvbefuktende organ-
ismer forøket gjennom kloning eller innavl; (3) 
Enhver gruppe strainer eller populasjoner som 
innbyrdes aktuelt eller potensielt kan utveksle 
gen materiale. 
 
GENOSYNTYPE: Genosyntype, én blant en 
rekke arter som en slekt er basert på, når ingen 
art er etablert eller fastslått som slektens type. 
Se: Genoholotype. 
 
GENOTOXIN (Genotoxic): Genotoksin, ethvert 
agens (genotoxicant) som kan ødelegge cellens 
genetiske materiale (DNA og RNA), dvs. indu-
sere toksiske, letale eller arvbare defekter i det 
genetiske materialet innen eller utenfor kjernen. 
Genotoksitet er resultatet av interaksjonen av 
toksiske agenser (genotoksiner) med genenes 
DNA molekyler. Omfatter f.eks. et mutagen; 
siden genene overføres mellom generasjonene 
vil toksisitet indusert av genotoksiner, kunne 
nedarves. 
 
GENOTROPH: Genotrof, planter som viser 
stabile, arvbare genotypiske og fenotypiske for-
andringer som respons på spesielle omgivelser 
(næringsmessig stress); avkommet fra såkalte 
plastiske linjer (plastic lines) som stabilt har arvet 
forandringene, kalles genotrofer. Årsaken til de 
arvbare forandringene forklares ut fra variasjonen 
i antallet av visse DNA sekvenser. 
 
GENOTYPE: (1) Genotype, gen settet, allel-set-
tet, settet av gener i DNA som er ansvarlig for en 
gitt karakter der fenotypen er det fysiske uttrykk 
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av karakteren. Genotypen er individets genetiske 
grunnlag, genetiske konstitusjon eller materiale, 
bestående av alle basesekvensene og allelene i 
alle genomene arvet fra sine foreldre (eller 
taksonet), dvs. den totale genetiske informa-
sjonen (sett av alleler) som eukaryote individer 
har i cellekjernen (kromosomene), mitokondriene 
og centrosomene, og i kloroplastene hos planter, 
som koder for individets karakterer og 
egenskaper (Se: Phenotype) Genotypen er det 
arvelige fundamentet for fenotypen (Se: Idiotype) 
og et fundamentalt begrep i moderne biologi. 
Genotypen utgjør én av de tre faktorene som 
bestemmer fenotypen, de andre to er de arvbare 
epigenetiske faktorene og de ikke-arvbare miljø- 
og vekstbetingelsene. Forskjellige genotyper kan 
gi opphav til samme fenotype på grunn av 
genetisk dominans; (2) Det genetiske potensial 
realisert i fenotypen; (3) Innen populasjons-
genetikk, allel-tilstanden i ethvert, spesifisert 
antall loci hos et gitt individ innen en populasjon; 
(4) Den diploide kombinasjon av to alleler (sett av 
gener) ved et locus, eller den spesifikke allel-
komposisjonen av et gitt gen eller gen sett 
(uavhengig om informasjonen kan eller ikke kan 
uttrykkes under gitte betingelser). Hvis en 
genetisk undersøkelse er begrenset til kun de loci 
som er ansvarlig for den karakteren som 
studeres, kalles resten av genotypen, bakgrunns-
genotypen (background genotype / residual 
genotype, Se: Epigenotype); (5) Alle individene 
med samme genetiske grunnlag; (6) Innen 
nomenklatur, genotype, arten en slekt er dannet 
ut fra, typearten (Se: Type species) (genotype er 
en eldre term som ikke er godkjent av Koden 
innen zoologisk nomenklatur; normalt benyttes 
typeart istedenfor genotype). Se: Centrosome, 
Code, Epigenetic, Genome, Type genus og Type. 
 
GENOTYPE x ENVIRONMENT INTERACTION 
(GxE): Genotype x miljø interaksjon, refererer til 
situasjoner der to forskjellige genotyper 
responderer på miljømessige variasjoner på 
forskjellig måte. Termen benyttes innen 
kvantitativ genetikk for å referere til tilfeller der 
forskjellige genotyper reagerer eller samspiller 
forskjellig med miljøet, eller for den del av den 
fenotypiske variasjon som er resultatet av 
samspillet mellom genotypen og omgivelsene. 
 
GENOTYPE FREQUENCY: Genotype frekvens 
(f), innen en populasjon, antallet individer med en 

gitt genotype i forhold til (delt på) antall individer i 
populasjonen. Genotype frekvensene (0 < f < 1) 
er relatert til gen frekvensene og kan kalkuleres 
ved hjelp av Hardy-Weinberg ligningene. Se: 
Gene frequency. 
 
GENOTYPIC: (1) Genotypisk, et individs gene-
tiske konstitusjon, genetiske «makeup» til 
forskjell fra den fysiske tilsynekomst av en organ-
isme eller gruppe organismer; (2) Ethvert feno-
men eller prosess som er bundet til og kontrollert 
av genotypen; (3) Spesifikk kombinasjon av 
alleler på ett eller flere loci på et kromosom; (4) 
Kombinasjonen av alleler lokalisert på homologe 
kromosomer som spesifiserer en gitt karakter 
eller egenskap. Se: Genotype. 
 
GENOTYPIC COHESION: Genotypisk sam-
hørighet, prosessen der balanserte og fordel-
aktige gen-kombinasjoner (coadapterte gen 
komplekser) som fungerer optimalt, holder 
sammen på tross av påvirkningene fra den 
genetiske rekombinasjonen. Det reduserer antall 
skadelige rekombinanter og dermed den 
genetiske belastningen. Se: Genetic load, 
Genetic recombination og Supergene. 
 
GENOTYPIC DISTANCE (Genetic distance): 
(1) Genotypisk avstand, et mål på avviket mellom 
to genotyper; det minste antall individuelle muta-
sjoner som skal til for å gjøre to genotyper like; 
(2) Mål på sannsynligheten for at to individer er 
forskjellige med tanke på et gen ved et gitt locus. 
Avstanden mellom dem er 0 hvis de har samme 
genotype, 1 hvis ikke; (3) Mål på avviket mellom 
to populasjoner der avstanden er lik 0 hvis for-
delingen og antall individer med forskjellige 
genotyper, er den samme i begge. Se: Genetic 
distance. 
 
GENOTYPIC SELECTION: Genotypisk selek-
sjon, seleksjonen av en avlsstamme på basis av 
kjente og ønskelige arvelige karakteristikker og 
karakterer. 
 
GENOTYPIC SEX DETERMINATION (Genetic 
sex determination): Genotypisk kjønnsbestem-
melse, forholdet der et individs kjønn blir primært 
bestemt av balansen mellom genetiske faktorer i 
zygoten (eller sporen), eller enhver mekanisme 
for kjønnsbestemmelse der en genetisk faktor er 
det primære kjønnsbestemmende signalet, som 
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f.eks. sex kromosomer i det befruktede egget, 
eller X:A forholdet, dvs. forholdet mellom antall 
(X) kromosomer til antall autosomer (A). Se: 
Autosome. 
 
GENOTYPIC STRUCTURE: Genotypisk struktur, 
genotype frekvensene innen en populasjon; 
frekvensen av heterozygote og homozygote 
genotyper. Ut fra den genotypiske strukturen i en 
populasjon, kan gen strukturen avledes hvis 
genotype frekvensene er kjente. Genotypene 
angis vanligvis med bokstaver, f.eks. Aa, der A 
står for ett (dominant) allel og a for ett annet 
(recessivt) allel.  
 
GENOTYPIC VALUE: Genotypisk verdi, den 
totale effekt av alle individets gener som påvirker 
et gitt karaktertrekk. Holdes kloner av genotyper 
under konstante miljøbetingelser til alle 
fenotypiske effekter pga. moren, er forsvunnet, vil 
miljøets innflytelse på avvikene fra populasjons-
gjennomsnittet være 0, og avviket av en gitt klon 
fra gjennomsnittet av alle klonene, være dens 
genotypiske verdi. Se: Phenotypic value. 
 
GENOTYPIC VARIANCE (Vg): Genotypisk 
varians, et mål på graden av forskjell i geno-
typene mellom individer, dvs. forskjellene mellom 
individer i faktorer som ble bestemt ved unn-
fangelsen (befruktningen). Se: Genotypic struc-
ture. 
 
GENOVARIATION: Se: Point mutation. 
 
GENS (pl. Gentes): (1) Artsgruppe, evolusjonær 
utviklingslinje innen en art som deler én felles 
karakter; (2) I gamle Roma, en familie som 
omfatter alle individene som delte samme navn 
og som har (påsto å ha) samme genetiske opp-
hav (stamfedre).  
 
GENU (Geniculum): Kne. 
 
GENUCUPITAL: Med referanse til ledd, knær og 
albuer. 
 
GENUINE: (1) Ekte, riktig, uforfalsket, original 
(actual, true); (2) Oppriktig, fri for hykleri, 
skinnhellighet (sincere). 
 
GENUS (pl. Genera): Innen taksonomi, slekt, en 
kategori innen klassifikasjonssystemet av organ-

ismer som omfatter en gruppe av like og nært 
relaterte arter, og som er av felles fylogenetisk 
opphav og kan defineres forskjellige fra andre 
slike slektsgrupper. Slekten utgjør en kategori 
mellom familie og art i det biologiske klassi-
fikasjonssystem. Innen binominal nomenklatur er 
slektsnavnet det første ordet i det vitenskapelige 
artsnavn (har stor forbokstav i motsetning til det 
andre ordet, artsnavnet ((arts)epitetet), som 
skrives med liten forbokstav). Se: Subgenus. 
 
GENUS GROUP: Innen taksonomi, slektsgruppe, 
en kategori mellom familiegruppen og arts-
gruppen. Slektsgruppen omfatter taksa-nivåene 
slekt (genus) og underslekt (subgenus), eller 
andre samlegrupper på slektsgruppe nivået. 
 
GENUS NAME: Se: Generic name. 
 
genus novum (gen. nov., gen. n., n. gen.): Ny 
slekt, en benevnelse som benyttes for å angi en 
ny slekt ved tidspunktet for da slekten først ble 
publisert. 
 
GEO-: Prefiks som refererer til jord, jorden; 
terrestrisk. 
 
GEOBIOLOGY: Geobiologi, et vitenskapelig 
studium som kombinerer både geologiske og 
biologiske fagområder i studiet av interaksjonene 
mellom miljøet og organismene, og som utforsker 
alle interaksjonene mellom den fysiske planeten 
jorden og det levende livet på planeten, 
biosfæren.  
 
GEOBIONT (Terricole): Geobiont, organisme 
som lever hele livet nede i jorden, dvs. et medlem 
av jordfaunaen. (Biont, en diskret levende enhet.)  
 
GEOBIOS: (1) Alt liv på land (terrestrial life); (2) 
Den del av jordens overflate som er bebodd av 
terrestriske organismer. 
 
GEOBIOTIC: Terrestrisk liv. Geobiologi er et 
interdisiplinært studium som omfatter både 
geologi og biologi. Se: Geobiology. 
 
GEOCENTRIC: Geosentrisk, jordens sentrum; 
målt eller betraktet i relasjon til jordens sentrum, 
eller jorden som sentrum. Geocentric distance 
(radius), distansen fra et gitt punkt til senter av 
jorden. 
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GEOCHEMICAL CYCLE: Geokjemisk sykel, de 
sykler, baner eller kjemiske prosesser som 
grunnstoffene (elementene) gjennomløper fra 
den primære magmaen gjennom de forskjellige 
geokjemiske miljøene og prosessene i jord-
skorpen og på jordoverflaten fra dannelsen til i 
dag. Se: Geochemical process og Magma.  
 
GEOCHEMICAL PROCESS: Geokjemisk pro-
sess, den kjemiske forandring som foregår fra de 
flytende forløperne til de faste stoffene, mineraler 
og bergarter, og i de faste substansene selv. 
Geokjemiske prosesser medfører «migrasjoner» 
av kjemiske elementer, tap av noen, tilgang på 
nye, konsentrasjonsforandringer og morfologiske 
forandringer, og kan inndeles i prehistoriske, 
endogene, eksogene og metamorfogene kate-
gorier. Organiske stoffer kan kjemisk omformes 
under visse trykk- og temperaturforhold, til f.eks. 
kull og mineraler 
 
GEOCHEMISTRY: Geokjemi, bruk av kjemiens 
metoder og prinsipper for å forklare mekan-
ismene bak de store geologiske systemene slik 
som jordens ytre skall (litosfæren, Se: Crust of 
the earth) og havene. Underdisiplinene av 
geokjemi er: (a) Akvatisk geokjemi (rollene og 
syklusene i hydrosfæren av grunnstoffer som 
kopper, svovel og kvikksølv), (b) biogeokjemi 
(effekten livet har på jordens kjemi), (c) 
kosmokjemi (analysen av fordelingen av 
grunnstoffene og deres isotoper i kosmos), (d) 
isotop geokjemi (bestemmelsen av de relative og 
absolutte konsentrasjoner av grunnstoffene og 
deres isotoper i og på jordens overflate), (e) 
organisk geokemi (studiet av rollene og 
prosessene stoffer har som stammer fra både 
utdødd og nålevende liv), (f) fotogeokjemi (studiet 
av de lysinduserte kjemiske reaksjonene som 
skjer eller kan skje mellom jordens naturlige 
komponenter), (g) og regional geokjemi (tillemp-
ningen av geokjemiens metoder for miljømessig, 
hydrologisk og mineralogisk utforskning). 
Moderne geokjemi omfatter ved siden av jorden, 
også planetene og månene i vårt solsystem (dvs. 
geokjemi = kosmokjemi). 
 
GEOCHRONOLOGY (Geochronometry): Geo-
kronologi, et studium som omfatter aldersdater-
inger av bergarter og geologiske hendelser i 
relasjon til jordens utviklingshistorie som sett 
gjennom geologiske data. Absolutt datering gir en 

mer eller mindre eksakt datering uttrykt i år før 0 
(Kr.f.), basert på radioaktiv nedbrytning eller 
radiokarbon datering. Relativ datering viser til 
den relative rekkefølge på gitte fenomener eller 
hendelser uten at den reelle tiden for hendelsene 
oppgis. Geokron, er et tidsintervall ekvivalent 
med en stratigrafisk enhet i et berglag; geokroner 
varierer derfor mellom forskjellige lokaliteter 
avhengig av alderen på berget. 
 
GEOCLINE: Geoklin, gradert rekke av varia-
sjoner, spesielt morfologiske, av en vidt utbredt 
polytypisk gruppe av organismer (populasjoner) 
som et resultat av topografisk og geografisk 
(romlig) adskillelse. Se: Cline. 
 
GEOCOLOUS: Som lever i jorden en del av livs-
syklus. Geocole, et dyr som tilbringer bare en en 
del av sitt liv i jorden, men som påvirker dens 
struktur. 
 
GEOCOSMOLOGY: Geokosmologi, studiet av 
jordens opprinnelse og geologiske forhistorie. Se: 
Cosmology. 
 
GEOCRYOLOGY: Geokryologi, studiet av fros-
sen jord, tæle og permafrost (ikke isbreer). Se: 
Cryo-, Frozen ground og Glaciology. 
 
GEODESY: Geodesi, studiet av jordens størrelse 
og form og den eksakte posisjonen av gitte 
punkter på jordens overflate (der jordens form 
(kurvatur) blir tatt hensyn til), ved siden av 
jordrotasjonen, gravitasjonsfeltene og tidevanns-
bølgene. Geodetisk refererer til den korteste vei 
mellom to punkter på en flate (eller matematisk 
definert rom). I et tredimensjonalt rom er det en 
rett linje; på overflaten av en kule er det en del av 
en storsirkel. Geodetiske data gir kontroll-
punktene for topografiske undersøkelser. Innen 
mekanikk vil en partikkel bevege seg langs en 
geodetisk kurve er den upåvirket av krefter 
(Newtons første lov); planetene rundt solen går i 
ellipser som er geodetiske kurver i det fire-
dimensjonale tid-rom, som er krummet pga. 
solens masse. 
 
GEODETIC HEAD: Geodetisk løftehøyde, den 
fysiske høydeforskjellen mellom vannnivåene på 
inntaksiden (trykk) og uttaksiden (suge).  
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GEOENGINEERING: Innen klimatologi, metoder 
og teknologier som har som formål å forandre 
klimasystemene i den hensikt å redusere de 
negative innvirkninger på jorden pga. klima-
forandringer. Det kan f.eks. skje gjennom 
reduksjon av mengde absorbert solenergi eller 
reduksjon av mengde CO2 i atmosfæren, det 
sistenevnte gjennom permanente lagringspro-
sesser og da i en størrelse som kan påvirke 
klimaforholdene globalt. Se: Climate system.   
 
GEOGNOSY: Geognosi, geologisk forskningsfelt 
som arbeider med jordens ikke-levende materie 
og dens generelle indre og ytre sammensetning; 
kort sagt vitenskapen om den fysiske planeten vi 
kaller jorden, den blå planeten i vår galakse. 
 
GEOGRAPHICAL BARRIER: (1) Geografisk 
barriere, barriere som blokkerer en mulig 
forbindelse og dermed segregerer og isolerer 
noe, lik et fjell, flod eller hav; (2) Innen biologi, 
enhver geografisk faktor som forhindrer genstrøm 
(genflyt) mellom populasjoner. 
 
GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION: Innen zoo-
geografi, geografisk utbredelse, utbredelses-
området til en art på jordoverflaten innen de 6 
store regionene som jorden er inndelt i (Se: 
Australian region, Ethiopian region, Nearctic reg-
ion, Neotropical region, Oriental region og Pale-
arctic region), og da spesielt den horisontale 
utbredelsen. Se: Altitudinal distribution, Bathy-
metrical distribution og Geological distribution. 
 
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 
(GIS): Geografiske informasjonssystemer, com-
puter-systemer for å innhente, lagre, kontrollere 
og vise data knyttet til spesifikke posisjoner på 
jorden overflate. Gjennom å relatere tilsyne-
latende urelaterte data, kan GIS systemer bidra 
til at man får bedre forståelse av romlige mønstre 
og relasjoner. GIS benyttes bl.a. innen zoo-
geografi for studier av evolusjonære og historiske 
opprinnelser og hendelser gjennom bruk av 
kartografiske konstruksjoner der man kobler 
utbredelse (også over geologisk tid) til abiotiske 
faktorer i habitatene som bredde- og lengdegrad, 
temperatur og topografi, eller forhold knyttet til 
f.eks. havnivå og landbroer. Se: Biogeography og 
Zoogeography. 
 

GEOGRAPHICAL ISOLATION: Geografisk iso-
lasjon, adskillelse av potensielt kryssbefruktende 
populasjoner av samme art gjennom fysiske eller 
geografiske barrierer. Slik geografisk isolasjon vil 
over tid kunne føre til dannelse av nye arter. Se: 
Geographical barrier, Geographic speciation og 
Isolation mechanisms. 
 
GEOGRAPHICAL RACE: Geografisk rase, rase 
(populasjon) som er geografisk adskilt fra andre 
raser (populasjoner) av samme art; ofte løselig 
betraktet som en underart eller som er en 
underart. Formelt sett er en underart en rase som 
(nomenklaturisk) er gitt et navn. 
 
GEOGRAPHIC(AL) SPECIATION (Allopatric 
speciation): Geografisk artsdannelse, allopatrisk 
artsdannelse, dannelse av nye arter fra én 
opprinnelig art som et resultat av geografisk 
isolasjon (adskillelse eller fragmentering) over tid 
av en opprinnelig kryssbefruktende populasjon. 
Oppsplittingen kan skyldes klimaforandringer 
som fragmenterer en populasjon til adskilte 
fordelaktige områder, eller skyldes en tilfeldig 
migrasjon av et mindre antall individer inn i et nytt 
område. De genetiske forskjellene mellom 
organismene i de isolerte områdene kan over tid, 
ofte relativt raskt (Se: Founder population), lede 
til artsforskjeller avhengig av det genetiske 
utgansgspunktet. Se: Speciation og Sympatric 
speciation. 
 
GEOGRAPHICAL VARIATION: Geografisk vari-
asjon, enhver observerbar forskjell i genotypen 
og/eller fenotypen mellom romlig adskilte 
populasjoner, underarter eller arter. 
 
GEOGRAPHICAL ZONE: Geografisk sone, 
enhver av de fem hovedbreddegradene som 
deler jordens overflate opp i adskilte klimasoner: 
(a) Polarregionene rundt polene (arktisk og 
antarktisk) mellom polarsirklene 66,5o N og 
Nordpolen og 66,5o S og Sørpolen (the North and 
South frigid zone), (b) den nordlige og sørlige 
tempererte sone mellom 23,5o N (krepsens 
vendekrets) og den nordlige polarsirkel og 23,5o 
S (stenbukkens vendekrets) og den sørlige 
polarsirkel (the North and south temperate zone), 
og (c) tropene mellom krepsens vendekrets 
(23,5o N) og stenbukkens vendekrets (23,5o S) 
(the Torrid zone). Se: Zoogeographical zone. 
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GEOGRAPHIC ISOLATE: Se: Isolate. 
 
GEOGRAPHY: Geografi, studiet av jordens 
overflate. Geografi er et altomfattende fag-
område og inndeles gjerne i to hoveddisipliner: 
Fysisk geografi og human geografi. Innen fysisk 
geografi er man opptatt av relasjonene i jordens 
fysiske miljø: Atmosfæren, hydrosfæren, litos-
færen og biosfæren, f.eks. strukturene i jordens 
topografi, landskapene og landskapstrekkene 
(geomorfologi) og jordens naturlige ressurser 
(naturgeografi), oseanografi, klimatologi og bio-
geografi med relaterte prosesser (hydrologi), og 
det fysiske miljø i relasjon til menneskets aktivi-
teter. Human geografi omhandler folk, samfunn 
og kulturer, økonomier, miljøutnyttelse og 
miljøinteraksjoner, bosettings- og kommunika-
sjonsmønstre, etniske og politiske fordelings-
mønstre og forandringer, ved siden av teknikkene 
for å samle data som er nødvendige for å 
konstruere kart og de teorier som omhandler 
kunsten å lage kart (kartografi). Med andre ord 
geografi er en «verdensdisiplin» som bygger 
broer mellom fysiske og humane vitenskaper.  
Se: Geology og Zoogeography. 
 
GEOHELMINTHS: Geohelminter, parasitter 
(helminter) som har frittlevende infeksiøse larver 
som infiserer sluttvert via jordbunnen. 
 
GEOLOGICAL DISTRIBUTION: Innen zoo-
geografi, geologisk utbredelse, utbredelsen av 
dyr og planter i geologisk tid, basert på en 
tidsskala inndelt i æraer, perioder og epoker. Se: 
Altitudinal distribution, Geological time scale, 
Bathymetrical distribution og Geographical distri-
bution. 
 
GEOLOGICAL TIME SCALE: Geologisk tids-
skala, en tidsskala som dekker jordens historie 
fra begynnelsen for ca. 4 600 millioner år siden til 
i dag, kronologisk inndelt i geologisk definerte 
tidsperioder, dvs. et hierarki av tidsintervaller: 
Æoner (Aeons), æraer (Eras), perioder (Periods, 
den yngre -, midtre - og eldre perioden), epoker 
(Epochs), år (Ages) og kroner (Chrons). Urtiden, 
Prekambrium (Precambrian / Cryptozoic / Prepal-
eozoic / Praepanaerozoikum) (for 4 500 - 543 
mill. år siden), den eldste æon (de eldste spor 
etter liv som er funnet er ca. 3 800 - 3 600 mil-
lioner år gamle), kan videre inndeles i tre æraer 
(kronologisk i millioner år, tidene kan variere noe 

i forskjellige kilder): (a) Hadæikum (Hadean 4 
500 - 3 800 mill. år siden - dannelsen av jorden 
og det første liv, bakterier), (b) Arkæikum 
(Archaean 3 800 - 2 500 mill. år siden - evolu-
sjonen av stromatolittene (a og b utgjør Arkæi-
zoikum), og (c) Proterozoikum (Proterozoic; tidlig 
Proterozoic: 2 500 - 1 700 mill. år siden - 
sylindriske stromatolitter; sen Proterozoic: 1 700 - 
543 mill. år siden - forgrenete stromatolitter og 
evolusjonen av eukaryoter). Vendian er perioden 
for 650 - 543 mill. år siden. Phanerozoikum 
(Phanerozoic), den nest eldste æon, omfatter 
tiden fra Kambrium til i dag (543 - 0). I dette 
geologiske tidsintervallet etterfølges Prekam-
brium av oldtiden, den Paleozoiske æra (Paleo-
zoic Era, da et stort antall organismeformer 
oppsto). Denne oldtiden er oppdelt i følgende 
perioder: Kambrium (Cambrian, fra ca. 543 mill. 
år siden), Ordovicium (Ordovician, fra ca. 490 
mill. år siden), Silur (Silurian, fra ca. 443 mill. år 
siden), Devon (Devonian, fra ca. 417 mill. år 
siden), Karbon (Carboniferous, fra ca. 354 mill. år 
siden), og Perm (Permian, fra ca. 290 mill. år 
siden). Den Mesozoiske æra (Mesozoic Era), 
mellomtiden, begynner for ca. 248 mill. år siden 
med perioden Trias (Triassic), etterfulgt av Jura 
(Jurassic, for ca. 206 mill. år siden) og Kritt 
(Cretaceous, fra ca. 144 mill. år siden). Den 
Kenozoiske æra, Kenozoikum (Se: Kenozoicum) 
er inndelt etter to forskjellige systemer: (a): Nytid 
(Paleogen, 65 - 23 milloner år siden, omfattende 
epokene Paleocen (fra 65 mill. år siden), Eocen 
(fra 56 mill. år siden)  og Oligocen (fra 34 mill. år 
siden), og nåtid (Neogen, 23 - 0 millioner år 
siden, omfattende epokene Miocen (fra 23 mill. år 
siden), Pliocen (fra 5,3 mill. år siden), Pleistocen 
(fra 2,6 millioner år siden) og Holocen (fra 10 000 
- 12 000 år siden), og (b) Tertiær (Tertiary; fra 65 
til 2,6 millioner år siden, omfattende epokene 
Paleocen, Eocen, Oligocen, Miocen og Pliocen, 
og Kvartær som omfatter de siste 40 istidene i 
Norge (Quarternary; 2,6 - 0 millioner år siden, 
som omfatter epokene: Pleistocen og Holocen. 
Man snakker også om eldre Tertiær (65 - 23 
millioner år siden) og yngre Tertiær (23 – 2,6 
millioner år siden). Enkelte betrakter nåtiden som 
en interglasialtid i Pleistocen. I den senere tid har 
en kalt den tiden mennesket har satt sine 
markerte fotavtrykk på naturen, geologien og 
økosystemene, og med globale konsekvenser for 
Anthropocen. Se: Anthropocene, Quaternary 
(period) og Tertiary. 
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GEOLOGY: Geologi, jordlære, studiet over den 
faste jordens opprinnelse og historie, struktur og 
sammensetning, og de prosesser og forandringer 
jorden har gjennomgått og gjennomgår som har 
ledet til jordens nåværende tilstand. Faget 
geologi kan deles opp i en rekke fagfelt: bio-
stratigrafi, geodesi, geofysikk, geokjemi, geo-
morfologi, hydrogeologi, kvartærgeologi, miljø-
geologi, mineralogi, paleontologi, petroleums-
geologi, petrologi, ressursgeologi, sedimentologi, 
strukturgeologi, og visse geografiske fag over-
lapper som kartografi og naturgeografi. Se: 
Geography og Geophysics.   
  
GEOMAGNETISM: Geomagnetisme, jordmagne-
tisme, jordens magnetiske felt med alle sine 
variasjoner. På hvert punkt på jorden kan tre 
magnetiske elementer defineres: (a) En hori-
sontal komponent, (b) vinkelen mellom den 
horisontale komponenten og resultanten til den 
magnetiske fluxens tetthet på stedet (inklina-
sjonen, Se: Inclination), og (c) vinkelen mellom 
den horisontale komponenten og den geografiske 
Nordpolen (deklinasjonen, Se: Declination). Det 
forekommer to former for variasjon i disse 
komponentene: (a) En langsom over hundrer av 
år assosiert med mer eller mindre periodiske 
terrestriske fenomener, og (b) en plutselig kalt 
magnetiske stormer som resultat av hendelser på 
sola, dvs. flares og pyroteniske fenomener som 
produserer enorme mengder av antennelig gass 
og lys med intens varme uten eksplosjon.    
 
GEOMAGNETIC POLES: Geomagnetiske poler, 
nordpolen og sødpolen bestemt og definert ut fra 
jordens magnetfelt, ethvert av de to punktene på 
jordens overflate hvor jordens magnetfelt er mest 
intens og som nålen på et kompass peker på 
under ideelle forhold. Den nordlige og sørlige 
geomagnetiske pol er lokalisert nær den 
geografiske Nordpol og Sørpol. Da motsatte 
magnetiske poler tiltrekker hverandre, er den 
geomagnetiske nordpolen den magnetiske 
sørpolen og vice versa. Jordens magnetiske 
poler er ikke eksakt antipodale, dvs. linjen 
mellom dem passerer ikke gjennom jordens 
senter (Se: Antipodal). På grunn av bevegelsene 
i den ytre kjernen er de magnetiske polene også i 
konstant bevegelse. I løpet av de siste 150 år har 
de geomagnetiske polene beveget seg vestover i 
en fart av 0,05 - 0,1o per år, og med liten 
nettobevegelse nord- eller sørover. Hver gang i 

løpet av 500 000 år reverseres polene. I 2020 
ligger den magnetiske nordpolen på 80,65oN og 
72, 68oW, og den magnetiske sørpolen på 
79,74oS og 108,22oE. Se: Magnetic poles.   
 
GEOMALISM: Geomalisme, tendensen til re-
spons på gravitasjonens innflytelse hos en organ-
isme under dens vekst,  
 
GEOMETRIC GROWTH: Se: Exponential gro-
wth. 
 
GEOMETRIC SERIES (Geometric progres-
sion): Innen matematikk, geometrisk serie, en 
serie med konstant forhold mellom de suksessive 
tallene, f.eks. 2, 4, 8, 16, 32, … (Hvert sukses-
sive tall kan oppnås ved å gange det foregående 
med ½. Forholdstallet mellom de suksessive 
verdier er alltid den samme i en geometrisk 
rekke; f.eks. 10, 100, 1 000 etc.) 
 
GEOMETRIC SIMILARITY: Se: Isometric growth. 
 
GEOMETRY: Geometri, matematisk fagfelt som 
er opptatt av spørsmål rundt form og størrelse, 
den relative posisjonen til figurer og egen-
skapene ved rom. Viktiger begreper er punkter, 
linjer, plan (to-dimensjonal), overflater (to-dimen-
sjonale), rom (tre-dimensjonale), dimensjoner (én 
til mange dimensjonale), vinkler, kurver (én-
dimensjonale), topologi (Se: Topology) og 
symmetri (Se: Symmetry). En geometer er en 
matematiker som arbeider med geometri. Se: 
Trigonometry.  
 
GEOMORPHOLOGY: Geomorfologi, studiet av 
de fysiske trekk av jordens overflate i relasjon til 
de geologiske strukturene; opprinnelsen og 
utviklingen av jordoverflatens landformer, de 
fysiske karakteristika og relasjoner til de under-
liggende geologiske strukturene. Studiet er 
basert på både induktive og deduktive analyser 
over årsak-virknings forhold som omfatter både 
evolusjonære og geomorfologiske prosesser som 
skyldes de fysiske og kjemiske interaksjonene 
mellom jordoverflaten og de krefter som virker på 
denne og som vi i dag kan observere, det være 
seg gravitasjon, elver, bølger, vind, regn og is. 
 
GEOPHAGOUS: Som spiser jord, dvs. får sine 
næringsstoffer fra jord eller sedimenter. 
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GEOPHILOUS (Geophilic): Som vokser og lever 
i eller på jorden (ground loving). 
 
GEOPHYSICS: Geofysikk, studiet av jorden og 
den omgivende atmosfæres fysiske egenskaper 
og prosesser ved bruk av kvantitativ analyse-
metodikk; alle relevante fysiske fenomen som er 
relatert til jordens fysiske indre og ytre struktur og 
evolusjonære historie, inkludert astrofysikk, 
meteorologi, klimatologi og oseanografi. Beveg-
elsene i jorden i tilknytning til kontinentaldrift 
(platetektonikk), fjellkjededannelser og jordskjelv 
(seismologi), geofysisk prospektering av mineral-
forekomster og sirkulasjonen i atmosfæren og 
havene, er også en del av det geofysiske 
studium. Studiet foretas av geofysikere som til 
slutt kalkulerer og modellerer fenomenene ved 
hjelp observasjoner av data fra målinger av 
tyngdekraft og magnetisme, elektriske og 
seismiske signaler. Se: Geology og Geography. 
 
GEOPHYTE: Geofytt, flerårig plante som 
reproduserer ved hjelp av formeringsenheter i 
jordbunnen, dvs. formerer seg om våren fra de 
regenererende delene (organene) som befinner 
seg under jorden og fjernt fra eksponering mot 
jordoverflatens klima. For eksempel er «knop-
pene» til geofyttene poteter og påskeliljer, under 
jordoverflaten og dermed bedre beskyttet mot 
kulde og tørke.  
 
GEOSERE: Geosere, økologiske klimakssam-
funn som etterfølger hverandre over geologisk tid 
som respons på fysiske og klimatiske forand-
ringer av habitatet. Se: Sere og Succession. 
 
GEOSPHERE: (1) Geosfære, litosfære, den 
faste, mineralske ikke-levende del av jorden til 
forskjell fra atmosfæren og hydrosfæren (Se: 
Atmosphere, Hydrosphere og Lithosphere); (2) 
Ethvert av skallene eller de sfæriske lagene inni 
jorden som er begrenset over og under av 
diskontinuiteter.  
 
GEOTAXIS: Geotaxis, bevegelsen av celler eller 
mikroorganismer som respons på tyngdekraften 
(gravitasjonen); en rettet bevegelse hos 
organismer mot (positiv geotaxis) eller bort fra 
(negativ geotaxis) gravitasjonsretningen. Se: 
Taxis. 
 

GEOTECTONICS: Geotektonikk, studiet av for-
men, arrangeringen, strukturen og egenskapene 
til de bergmassene som danner jordskorpen og 
som over geologisk tid, har vært utsatt for 
foldinger og forkastninger (faulting). 
 
GEOTHERMAL ENERGY: Geotermisk energi, 
varmeenergi fra jord og berg, varme kilder og 
geysirer (Se: Geyser). Geotermisk energi 
stammer fra radioaktiv nedbrytning pga. det 
enorme trykk dypt nede i jorden eller av 
bevegelsene i selve jordskorpen. Over 50 % av 
all oppvarming på Island skyldes geotermisk 
varme. Geotermisk gradient viser til den 
progressive økningen i temperatur med dybden 
innover mot jordens indre. Se: Geothermal 
gradient. 
 
GEOTHERMAL GRADIENT: Geotermisk grad-
ient, økningen i temperatur med økende dybde 
innover mot jordens indre. Utgjør nær jord-
overflaten, ca. 1oC for hver 35 m; 25 - 30oC per 
km (fjernt fra de plate-tektoniske grensene). 
 
GEOTHERMAL POWER: Geotermisk kraft, kraft 
generert gjennom geotermisk energi (Se: 
Geothermal energy). Energi fra jordens indre på 
steder der magma forekommer (ofte mindre enn 
10 km under jordens overflate) som man ønsker 
ledet til jordens overflate. Denne energien kan 
benyttes til å oppvarme vann for produksjon av 
damp til å drive turbiner i varmekraftverk for 
produksjon av elektrisk kraft. I en rekke land kan 
geotermisk energi benyttes lokalt, som i Amerika, 
Island, Italia, New Zealand og Russland. Det 
forekommer også berg- eller jordvarme relativt 
nær jordoverflaten (lagret solvarme), men det er 
kostbart å utvinne og utnytte denne form for 
jordvarmeenergi i stor skala, men har betydning 
lokalt i husholdingene gjennom innlagt berg- eller 
jordvarmepumpe.  
 
GEOTROPISM (Gravitropism): Geotropisme, 
gravitasjonsstimulert vekst i planter; bevegelsen 
eller veksten hos planter eller plantedeler som 
respons på gravitasjonen. Røtter er positivt 
geotrope mens stammer er negativt geotrope 
uansett den orienteringen de hadde da de ble 
plantet. Dyr kan også fremvise geotropisme. Se: 
Tropism. 
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GEOXENE: Geoxen, organisme som bare er en 
midlertidig eller tilfeldig del av jordfaunaen og 
som har liten effekt på selve jordstrukturen. 
 
GEPHYRO-: Prefiks som betyr bro. 
 
GERIATRIC: (1) Geriatrisk, alderdoms-, relatert 
til eldre, spesielt med hensyn på alderdommens 
sykdommer og behandlingen av dem; (2) 
Gammel person, spesielt en som trenger spesiell 
pleie. 
 
GERATOLOGY: Geratologi, studiet av degene-
rasjonen og forfallet hos et individ eller art med 
alder. 
 
GERL (Golgi Endoplasmatic Reticulum Lyso-
som complex): System eller region i cellen som 
omfatter det endoplasmatiske retikulum (ER), 
Golgi apparatet, lysosomene, de autofage 
vakuolene, og som i all hovedsak foretar de 
endocytotiske og eksocytotiske funksjonene i 
cellene. GERL er antatt å være et eget system på 
grunn av sine cytokjemiske aktiviteter og 
ultrastrukturelle tilknytninger til ER. 
 
GERM: (1) Kim, spire, in spe, den delen av et frø 
hvor embryoet utvikler seg fra; (2) Basill, 
smittekim, smittestoff, mikrobe, patogen, bak-
terie; trivialord for farlige mikroorganismer som er 
involvert i sykdommer på mennesket; omfatter 
generelt bakterier og virus. 
 
GERMANIUM: Germanium (Ge), smiebart hardt 
metallisk grunnstoff som hører til gruppe IV i 
grunnstoffenes periodesystem med atom-
nummer 32, atommasse (u) 72,59, smeltepunkt 
937oC og kokepunkt 2 830oC. Germanium brukes 
i en del legeringer ved siden av innen elektronikk 
og spesielt i fiber- og infrarød optikk.  
 
GERMAN MEASLES: Se: Rubella. 
 
GERMAPHOBIA: Se: Mysophobia. 
 
GERM CELLS : Reproduksjonsceller, kjønns-
celler hos de flercellede dyrene. Se: Germ cell og 
Somatic cells. 
 
GERM CELL: Kimcelle, embryonal reproduk-
sjonscelle, gametmorcelle, kjønnscelle, en celle 
som inneholder det halve kromosomantall av en 

somatisk celle og som er i stand til å forenes med 
en av motsatt kjønn under befruktningen med 
dannelse av et nytt individ; enhver celle i en serie 
av celler som tilslutt produserer gameter (Se: 
Gamet og Germ line). Kimcellene holdes adskilt 
fra de somatiske cellene fra tidlig av under 
utviklingen (embryo-genesen) og oppformeres 
via mitose til et reproduserende vev (germinal 
epithelium) i ovariet og testiklene som tilslutt 
danner repro-duksjonscellene (gametene) 
gjennom meiose. Termen er ofte benyttet for 
både de tidligste stadiene og det endelige 
produktet, gametene eller sporene (Se: 
Agamete). Sporer, kimceller hos sporozoer og 
planter som ikke befruktes, er vanligvis 
aseksuelle og kan produseres gjennom både 
meiose og mitose i sporangier (Se: Sporangium) 
eller hvis det forekommer hetero-spori (Se: 
Heterospory), i mikrosporangier (androsporangia) 
eller makrosporangier (gyno-sporangia). De 
organene som produserer gameter er seksuelt 
differensierte kimceller som kan være oppstått 
gjennom meiose (meio-gameter, Se: 
Gonogenesis) eller mitose (mito-gameter, Se: 
Mitosis). Cellene som gir opphav til gameter, 
kalles gametocytter (Se: Gametocyte, Gamont og 
Gametogony). Hos flercellede dyr utgjør 
gametocyttene udifferensierte forløpere 
(primordial germ cell) av egg (ova) og spermier 
som produseres i gonadene (ovariene hos 
hunnen, testiklene hos hannen). Eggdannelsen 
har følgende stadier: Oogonier, primære oocytter, 
sekundære oocytter og ootider, og spermie-
dannelsen har følgende stadier: Spermatogonier, 
primære spermatocytter, sekundære spermato-
cytter og spermatider. Gametocyttene hos 
laverestående planter er i de fleste tilfeller 
kjønnsorganer og kalles gametangier (Se: 
Gametangium). Se: Gamete og Germ line. 
 
GERM DISEASE: Mikrobesykdom, sykdommer 
forårsaket av mikroorganismer. Deres vekst og 
reproduksjon inni eller på vertene kan skape 
alvorlige sykdommer. Se: Germ. 
 
GERM FREE (Axenic, Disinfected, Past-
eurized, Pristine, Purified, Sterilized, Unpol-
luted): Mikrobefri, bakteriefri, dyr som er fri for 
mikrober, mikroorganismer. Se: Germ. 
 
GERM FREE MOUSE: Mikrobefri mus, mus til 
bruk for eksperimentelle medisinske forsøk og 
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derfor oppdrettet under sterile betingelser for å 
minimalisere eksponeringen mot antigener i om-
givelsene. Se: Germ og Gnotobiotic. 
 
GERMICIDAL: Mikrobedrepende, kimdrepende; 
med referanse til en germicid. Se: Germicide. 
 
GERMICIDE: Germicid, desinfeksjonsmiddel, 
ethvert mikrobedrepende stoff eller substans; 
antiseptisk middel eller steriliseringsmiddel som 
ødelegger eller dreper skadelige mikroorgan-
ismer.  
 
GERMIDUCT: Ovidukten. 
 
GERMIGEN: Ovariet. 
 
GERMINAL: Germinal, spire, kime; som angår 
en reproduksjonscelle eller kimcelle; celler eller 
vev som er i stand til å dele seg og reprodusere. 
Se: Somatic og Germ plasm theory. 
 
GERMINAL CELL: Celler som danner gameter 
gjennom meiose, dvs. oocytter hos hunnene og 
spermatocytter hos hannene. Se: Genital pri-
mordium. 
 
GERMINAL MUTATIONS: Genetiske forand-
ringer i cellene bestemt til å bli gameter, 
reproduksjonsceller; mutasjoner i reproduksjons-
cellene f.eks. gjennom bestråling eller med kjem-
iske mutagener.  
 
GERMINAL SELECTION: Kimcelle seleksjon, 
seleksjonen av de kimcellene (kjønnsceller) 
under gametogenesen som har de ønskede 
kvaliteter for selektiv avl. Metoden benyttes ved 
avl på domestiserte husdyr for å forhindre 
spredning av mutante celler. Metoden er også 
foreslått for mennesket av dem med tro på 
eugenikk for å lagre kimceller i genbanker som er 
tilgjengelige for par som ønsker slike gameter 
istedenfor sine egne. Se: Eugenics og Gameto-
genesis. 
 
GERMINAL ZONE: Den del av ovariet eller 
testikkel-kanalene der oogoniene og spermato-
goniene deler seg. 
 
GERMINATE: Spire, spire fram, la spire. 
 

GERMINATION: Spiring, prosessen som danner 
de første vekststadiene hos et frø, spore eller 
pollenkorn. Frø spirer når de kommer i miljøer 
med de rette betingelser når det gjelder fuktighet, 
lys og temperatur eller når de faktorene som 
eventuelt har medført en dvaletilstand, opphører. 
Prosessen begynner med opptak av vann og ved 
at lagrede næringsstoffer brytes ned for å gi 
energi til frøet. Spiringen er avsluttet når de 
første blad viser seg. 
 
GERMINATOR: Spiringsapparat. 
 
GERMISTON FEVER: Se: Banzi fever. 
 
GERM LAYERS: Kimblad, de primære celle-
lagene som dannes under den embryonale 
utviklingen og hvorfra organismens forskjellige 
organer dannes; de fundamentale typer 
kroppsvev hos flercellede organismer. Kim-
bladene kan adskilles under et embryos gastrula 
stadium (Se: Gastrula), og kan omfatte to eller tre 
vevslag. Diploblastiske organismer (e.g. huldyr) 
har to lag, ektoderm og endoderm; triploblastiske 
organismer (alle høyerestående dyr) har i tillegg 
en mesoderm (mesoblast) mellom disse to 
lagene. Se: Ectoderm, Endoderm, Mesoderm og 
Mesogloea. 
 
GERM LINE (Germ track): Kimcellebane, 
kimceller (germ cells) der hver celle er utviklet fra 
en tidligere celle noe som foregår og har foregått 
kontinuerlig gjennom suksessive generasjoner fra 
tidenes morgen; refererer til utviklingsrekkefølgen 
eller utviklingslinjen til de cellene (generative 
cells) som differensierer seg under individets 
utvikling og tilslutt danner det gamet produ-
serende vevet og gametene (oocytter, eggceller; 
spermatocytter, spermier). Disse opprinnelige 
cellene (kimcellene) som er de «udødelige» 
cellene som representerer forbindelsen mellom 
generasjonene, holdes adskilt fra de somatiske 
cellene fra tidlig av under utviklingen som et 
potensielt gamet produserende vev. Tidspunktet 
for dannelsen av disse cellene, deres natur og 
dannelsessted, er artsspesifikk, og kan variere 
stort fra art til art. Men generelt finner adskillelsen 
av kimcellene og de somatiske celler, sted meget 
tidlig under ontogenesen. Se: Gamete, Germ cell 
og Ontogeny. 
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GERMLINE MUTATION (Germinal mutation): 
Kimcelle mutasjon, enhver påvisbar arvelig 
variasjon pga. mutasjoner i kimcellene. Se: 
Somatic mutation. 
 
GERMLINE THERAPHY: Kimcelle terapi, eks-
perimentell metode for å forhindre sykdom av 
genetisk opphav der gener blir injisert i kimceller 
eller zygoter for å beskytte avkommet.  
 
GERMOPHOBIA: Se: Mysophobia. 
  
GERM PLASM: (1) Kimplasma, det genetiske 
materialet hos en art eller annen gruppe av 
organismer som er den fysiske basis for arv og 
som overføres fra generasjon til generasjon, og 
som benyttes til studier, avl eller for konservering; 
(2) Arvematerialet, arvestoffet i en kimcelle, 
kjønnscelle, reproduksjonscelle, kjerneinnholdet i 
en gamet; det genetiske materiale som overføres 
til avkommet gjennom gametene og som gir 
opphav til de somatiske cellene. Kimplasma viser 
spesielt til den molekylære og kjemiske 
oppbygning av arvematerialet som utgjør den 
fysiske basis for de nedarvbare kvalitetene til en 
organisme (Se: Germ line); (3) Kimceller, 
kjønnsceller, reproduksjonsceller (til forskjell fra 
kroppsceller), cellene i et embryo som til slutt 
utvikler seg til gonader, eller cellene i en gonade 
som til slutt produserer gametene.  
 
GERM PLASM THEORY (Germ line theory): 
Kimplasma teorien, kimbane teorien, teorien som 
sier at arv hos multicellulære organismer kun 
skjer gjennom kimcellene (gametene), dvs. 
hunnlige (egg) og hannlige (spermier) celler. 
Ingen andre celler (kroppsceller, somatiske 
celler) fungerer som agenser for arv. Genetisk 
informasjon kan kun gå fra kimceller til 
kroppsceller, ikke omvendt, dvs. at to funda-
mentale former for celler forekommer i organ-
ismene: Kimceller og somatiske celler. 
Kimcellene er potensielt udødelige pga. den 
kontinuerlige overførsel av deres genetiske 
informasjon fra en generasjon til den neste, 
forutsatt avkom. 
  
GERM TRACK: Se: Germ line. 
 
GERMULE: Germule, frø, knopp; en liten koloni-
serings- eller spredningsenhet. Se: Germ. 
 

GERM WARFARE: Bakteriologisk krigføring. 
 
GERONTIC: Gerontisk, gamle folk, det å være 
gammel, som angår de senere ontogenetiske 
stadier (eller fylogenetiske stadier). 
 
GERONTOLOGY: Gerontologi, studiet av ald-
ring, aldringssprosessene, de sosiale, kulturelle, 
psykologiske, kognitive og biologiske aspektene 
ved det å bli gammel.  
 
GERONTOMORPHOSIS: Gerontomorfose, evol-
usjonære forandringer, tilpasninger og modifi-
seringer av voksne strukturer; evolusjon som 
medfører spesialiseringer og som derfor 
reduserer evnen til videre evolusjonære foran-
dringer. Gerontomorphic, gerontomorfisk, fysiske 
spesialiseringer av en arts gerontomorfiske trekk 
som er mest utviklet hos et gammelt individ 
(spesielt gammel hann).    
 
GESTALT: Gestalt, skikkelse, ytre form, møn-
steret eller strukturen som helhet og ikke som 
sum av de enkelte delene. Gestalt kvalitet er et 
uttrykk for egenskapen ved en kompleks, opplevd 
helhet og forskjellig fra summen av delenes 
egenskaper. Se: Holism og Reductionism. 
  
GESTATION: Svangerskap, drektighet, perioden 
fra embryoet er implantert i uterus og fosteret 
vokser, til fødselen. Perioden varier mellom de 
forskjellige dyreartene: Hos enkelte pungdyr ned 
til 10 dager, hos katter ca. 60 dager og hos 
elefanter 18 - 22 måneder. Hos mennesket utgjør 
svangerskapet (pregnancy) ca. 9 måneder (40 
uker). Se: Conception og Pregnancy. 
 
GEOSTATIONARY ORBIT: Geostasjonær bane, 
den sirkulære, stasjonære banen i atmosfæren i 
jordens ekvatorialplan som har en periodisitet lik 
jordens rotasjonstid rundt sin akse, dvs. på 24 
timer (rettere én sideral dag: 23,934461223 
timer); høyden på banen må være nær 35 786 
km, og, som nevnt, rett over ekvator. Den orbitale 
hastigheten er beregnet til 3,07 km/s. En satellitt i 
en geostasjonær bane, vil, observert fra jorden, 
være tilnærmet stasjonær. En jordbane med 
samme periodisitet, men i vinkel til ekvatorial-
planet, sies å ha en geosynkron bane. 
 
GESTATION PERIOD: Svangerskapsperioden, 
drektighetsperioden, drektighetstiden, tidsperi-
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oden mellom befruktning (fertilisering, concep-
tion) og fødsel (birth) hos vivipare dyr (Se: 
Viviparity). Drektighetstiden er vanligvis fiksert og 
relativt konstant for en gitt art. Se: Gestation. 
 
 
GESTURE: Mimikk, fakte, gest; uttrykksfull 
bevegelse eller holdning når det gjelder armer, 
ben og kropp (eller hale). 
 
GEYSER: Geysir, varm kilde, kraftig utblåsing av 
damp og overopphetet vann (opptil ca. 60 meters 
høyde) gjennom et hull eller sprekk i jord-
overflaten. Enkelte geysirer kan ha en meget 
regelmessig, periodisk utblåsning. 
 
GHA(U)T: Fjellskar, fjellpass. 
 
GHOST: Gjenferd, spøkelse, skrømt, ånd, 
skygge; spøke, gå igjen. Ghost larva, ferskvanns-
larve av svevemygg (familien Chaoboridae). 
 
GHOUL: Likrøver, ånd, demon eller monster som 
er assosiert med gravplasser (og spiser lik). 
 
GIANT: (1) Gigant, jette, jotun, kjempe, rise; (2) 
Enorm, gigantisk, veldig. 
 
GIANT CELL: Multicellulær masse av proto-
plasma eller cytoplasma som er dannet etter en 
forening av mange distinkte celler, og som ofte 
utgjør en granulom (Se: Granuloma) som 
respons på en infeksjon, f.eks. tuberkulose, 
herpes eller HIV. Se: Coenocyte. 
 
GIANT CHROMOSOME: Se: Polytene chromo-
some. 
 
GIANT FIBER (Giant fibre): Tykke nervefibre 
som leder impulser meget hurtig og som 
forekommer hos f.eks. visse leddmark, bløtdyr, 
krepsdyr og insekter. 
 
GIANTISM: Se: Gigantism. 
 
GIANT KIDNEY WORM DISEASE: Se: Diocto-
phymosis. 
 
GIANT THORNY-HEADED WORM: Krasseren 
Macracanthorhynchus hirudinaceus som infiserer 
svin og der biller er de infektive mellomverter. 
Krasserarten forekommer over hele verden.  

GIARDIOSIS (Giardia enteritis, Lambliosis): 
Giardiose, tarminfeksjon hos mennesket (også 
hos svin og enkelte andre arter) i tolv-
fingertarmen (Se: Duodenum) og tomtarmen (Se: 
Jejunum) som kan medføre langvarig diaré. 
Giardiose er forårsaket av protozoen Giardia 
lamblia (= G. intestinalis), en flagellat. Denne 
protozoen forekommer over hele verden, men 
spesielt der de sanitære forhold er dårlige. 
Infeksjon skjer særlig gjennom kontaktsmitte med 
infiserte personer, forurenset vann eller konta-
minerte matvarer med parasittens cyster. 
Inkubasjonsprioden er 4 - 7 dager. Infeksjonen 
kan være asymptomatisk. Se: Strain. 
 
GIB: Hannkatt, kastrert katt. 
 
GIBBER: Oppsvulming eller utvidelse; avrundet 
utvekst. 
 
GIBBERELLIN: Gibberellin, ethvert av forskjel-
lige plantehormoner som stimulerer blad- og 
stengelvekst. Giberelliner avslutter også knop-
penes hvileperiode og forårsaker frøspiring. I 
samvirke med auxin, stimulerer de fruktproduk-
sjonen. Se: Auxin. 
 
GIBBOSE (Gibbous): Avrundet, meget rund; 
pukkelrygget. Se: Gibbus. 
 
GIBBS FREE ENERGY (Gibbs energy, G): 
Maksimumsmengden reversibelt arbeid (termo-
dynamisk potensial, ΔGo) som kan utføres av en 
gitt reaksjon ved konstant temperatur og trykk i et 
termodynamisk lukket system. Hvis ΔGo er 
negativ, skjer reaksjonen spontant ved konstant 
temperatur og trykk, hvis positiv vil reaksjonen 
reverseres.  
 
GIBBUS: Pukkel. 
 
GID: Se: Coenuosis. 
 
GIDDY: (1) Svimmel, ør; (2) Vinglet, tankeløs, 
lettsindig, flyktig; (3) Dreie seg hurtig, virvle om.  
 
GIFTED: Begavet, evnerik, dyktig. 
 
GIGA- (Gigan-, G): Prefiks som betyr gigant, én 
giga er i det metriske systemet en enhet x 109 
(ett tusen millioner ganger). En gigabyte er lik 230 

bytes. 
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GIGABASE: Gigabase, innen genetikk et mål på 
en nukleotidsekvens lengde lik én milliard base-
par. 
 
GIGANTISM (Giantism): (1) Gigantisme, kjem-
pevekst (ofte assosiert med polyploidi, Se: 
Polyploidy); (2) Innen parasittologi, økt kropps-
størrelse hos verten på grunn av en parasittisk 
infeksjon. Se: Nanism.  
 
GIGANTOPITHECUS: Utdødd kjempeape som 
levet for 300 000 år og som er den største kjente 
primat. Den «avskyelige snømann» (yeti) som 
skal være et halvt dyr, halvt menneske, er 
foreslått å være en eller annen form av 
Gigantopithecus. 
 
GILBERT: (1) Gilbert (Gb), elektromagnetisk en-
het for elektrisk potensial eller kraft; (2) Gilberts 
syndrom (GS), mild leversykdom der leveren ikke 
produserer adekvate mengder av bilirubin. 
 
GILL: (1) Gjelle, respiratorisk vev (organ) hos 
vannlevende dyr som benyttes for opptak av 
oksygen fra det omgivende vann, og som er 
utvekster på en kroppsoverflate som oksygen-
holdig vann strømmer over. Gjellene har stor 
overflate og et velutviklet blodsystem (vasku-
larisert) med årevegger som oksygen og 
karbondioksid diffunderer over; (2) Underansikt, 
hakeparti, gane; kjøttlapp under fuglenebbet; (3) 
Gjel, kløft. 
 
GILL AMOEBA DISEASE: Gjelleinfeksjon hos 
laksefisk forårsaket ev en uspesifisert amøbe, en 
protozo. 
 
GILL ARCHES: Gjellebuer, avstivede vevsdekk-
ede strukturer hos kordater (Se: Chordata) som 
bærer gjellene. Alle vertebrate embryoer utvikler 
slike «gjellebuer», men den videre utvikling 
varierer stort mellom de enkelte taksaene, 
dyreartene og dyregruppene.  
 
GILL DISEASE: Se: Bacterial gill disease. 
 
GILL-MAGGOT: Parasittiske krepsdyr (cope-
poder) i slekten Salmincola som infiserer gjeller 
og hud på fisk (andre krepsdyrslekter parasitterer 
også laksefisk, som Ergasilus og Achtheres). 
  

GILL ROT: Fiskesykdom forårsaket av Branchio-
myces sanguinis eller B. demigrans. Disse 
soppartene vokser på eller inn i gjellene og kan 
lede til sykdom og fiskedød. Høy temperatur og 
mye organisk stoff, fremmer sykdommen. 
 
GIMMER: Gimmer, sau som ennå ikke har 
lammet. Se: Sheep. 
 
GINGER: (1) Ingefær (Zingiber officinale), plante 
som har vært dyrket i mange tusen år i India og 
Kina og som tilhører ingefærfamilien (Zingi-
beraceae; fra familien kommer krydderplanter 
som galangal, gurkemeie, ingefær, guineapepper 
og kardemomme). Ingefær (rotstokken) er brukt 
som krydder i de fleste matlagningstradisjoner i 
verden, og til godteri, smaksstoff i småkaker og 
er det primære smaksstoff i ingefærøl. Ingefærrot 
inneholder mange antioksidanter, og pulverisert 
tørket ingefær, benyttes i tabletter; (2) Krydre; (3) 
Lys rødgul farge, gulbrun; (3) Energi, futt. 
 
GINGIVAL: Tannkjøtt-. 
 
GINGIVITIS: Gingivitt, akutt eller kronisk beten-
nelse av tannkjøttet, men til forskjell fra 
periodontitt fører dette ikke til at tenner kan 
løsne. Gingivitt kan skyldes virus (type 1 Herpes 
simplex virus) eller bakterier (Bacteroides 
intermedius). Gingiva, den del av munnepitelet 
som dekker kjevebena. 
 
GINGIVOGLOSSITIS: Inflammasjoner i gommen 
(munnhulens tak) og tungen. 
 
GINSENG: Ginseng (Panax spp.), planteslekt i 
bergflettefamilien (eføyfamilien, ginsengfamilien) 
(Araliaceae) som er utbredt i Øst-Asia og Nord-
Amerika. Ekstrakter fra roten av amerikansk 
ginseng (Panax quinquefolius) og «ekte» ginseng 
(Panax ginseng) er viktige i folkemedisinen i 
Amerika, Kina og Korea. Det er innholdet av 
stoffer som gensinosider (saponiner), steroler, 
stivelse, pektin, B-vitaminer, cholin, fettsyrer og 
vitaminer som har gjort ginsengrot etterspurt. I 
kinesisk medisin er det seks år gamle røtter fra 
Panax ginseng (rød ginseng) som er råvaren for 
fremstillingen av et totalekstrakt av ginseng (dvs. 
ingen virkestoffer fjernes eller legges til). 
 
GIVE-AND-TAKE: Gjensidighetsforhold, like for 
like. 
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GIZZARD: Muskelmave, den del av tarmkanalen 
som knuser og elter mat til mindre partikler før de 
spesielle fordøyelsesprosessene starter. Muskel-
maven er meget muskuløs og kan være utstyrt 
med en forsterket og hornet utvendig lag, skarpe 
utvekster eller inneholde stener (grit) for å bryte 
ned mat effektivt. Muskelmagen har samme 
funksjon som kjevetenner (molarer). En muskel-
mave forekommer hos fugl, krypdyr, enkelte fisk 
og hos mange virvelløse dyr som insekter, 
bløtdyr og mark. 
 
GIZZARD WORM: Refererer til rundmarken 
Cheilospirura hamulosa som infiserer muskel-
maven på høns og kalkun. 
 
GLABROUS: Som er glatt og glinsende; skallet, 
hårløs. 
 
GLACIAL: Glasial, iskald, is-, istids-, ishavs-; i 
snever mening, isbreer. Termen er også brukt om 
en kald fase under en istid (glasialtid). 
 
GLACIAL DEPOSIT (Glacial drift): Isbreav-
setning, omfatter alle typer av sedimenter som er 
avsatt direkte eller indirekte fra isbreer eller isflak. 
 
GLACIAL EROSION: Isbreerosjon, erosjonen av 
jordoverflaten pga. av is, isbreenes bevegelser 
og bortføringen av det eroderte materialet. 
 
GLACIAL LAKE: Isbresjø, liten innsjø opp-
demmet av isbrekanten, dalsidene og tilhørende 
sandmorener. 
 
GLACIAL RELICT: Istidsrelikt, dyre- eller 
planteart som har overlevet fra Pleistocen, typisk 
med begrenset utbredelse til visse lokaliteter eller 
habitater (refugier i Pleistocen). Under den 
største utbredelsen av iskappen under siste istid i 
Pleistocen, var 46 millioner km² dekket av is, dvs. 
mer enn tre ganger alt isdekke som finnes på 
jorden i dag. 
 
GLACIATION LEVEL: Glasiasjonsnivå, mini-
mumshøyde et fjell må ha for å kunne samle nok 
snø til å få dannet isbre, dvs. at snøakku-
mulasjonen er større enn snøavsmeltningen. 
Men et fjell kan stikke høyt over glasiasjons-
grensen uten å få en bre, så en egnet topografi 
er også nødvendig for at en bre kan dannes. 

  
GLACIER: Bre, bre-, isbre, fonn, en ismasse 
med en tykkelse som gjør den plastisk og istand 
til bevegelse. En isbre er et større område av 
landis som beveger seg eller viser tegn på 
bevegelse under påvirkning av gravitasjonen. 
Selve bevegelsen foregår relativt langsomt (noen 
meter per dag) og følger fall-linjen; hastigheten er 
normalt størst ved breens likevektslinje. En 
kontinental bre (continental glacier) er en bre 
som dekker områder av kontinental størrelse 
(eller ligger i et kontinentalt klimaområde), mens 
en maritim bre ligger i et maritimt klimaområde. 
Breer dannes fra kornet snø gjennom 
rekrystalliseringsprosesser og har ofte et 
begrenset omfang pga. topografiske forhold, i 
motsetning til iskapper og isflak som kan være 
langt større. Dødis (dead ice) er den delen av en 
bre som har sluttet å bevege seg, og som ofte er 
avsnørt fra hovedbreen og dekket av morene-
materiale. Breis (glacier ice) refererer også til is 
som flyter i vann som isflak eller isfjell etter 
kalving. Endemorene (terminal moraine) er en 
rygg-formet avsetning foran en bre. Det finnes en 
rekke typer av breer både etter klima (kontinental 
bre, polar bre, subpolar bre, temperert bre) og 
etter morfologi (botnbre, dalbre, dalside bre, 
innlandsis, ishylle, platåbre, regenerert bre). På 
isen kan stener danne brebord (glacier table), 
dvs. store stener har beskyttet eller begrenset 
avmeltningen og dermed dannet et «bord» på 
isen med sokkel. Kryokonitt hull (cryoconite hole) 
refererer til et lite hull i en breoverflate dannet 
ved økt smelting pga. ansamlinger av mørke 
partikler på isoverflaten. Noe som forekommer 
eller er innesluttet i en bre, kalles englacial.  En 
bre kan også inneholde brebrønner (glacier mill), 
mer eller mindre vertikale huller i en bre dannet 
av smeltevannserosjon i isen og kan bestå lenge 
etter at smeltevannet har sluttet å renne gjennom 
dem. Diameteren kan være fra mindre enn én 
meter til over 10 meter og dybden flere ti-talls 
meter, sjelden over 100 meter. Bredemte sjøer 
(glacier-dammed lakes) er vannmasser som er 
demt opp av en bre, mens bresjøer (glacier lake) 
refererer til innsjøer som vesentlig består av 
smeltevann fra en bre og som gjerne ligger nært 
opptil breen. Breelver (glacier streams) er elver 
som drenerer fra en bre. Brefall (icefall) refererer 
til de bratte delene av en bre som vanligvis blir 
sterkt oppsprukket der sprekkene (crevasses) 
dannes pga. spenninger i isen. Slike sprekker 
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kan være skjult av snøbruer. En brefront (glacier 
front) er den nederste delen av en bre der 
vanligvis smeltevann har sitt utløp, gjerne fra 
dalbreer eller utløpere fra en iskappe. 
Breutløpere (outlet glacier) er oftest dalbreer 
(alpine glacier, valley glacier) som drenerer fra en 
kåpebre eller innlandsis og som flyter gjennom 
en dal eller et pass i de omgivende fjellene. En 
dalsidebre (ice apron) refererer til en tynn 
ismasse som ligger på en fjellskråning eller 
fjellrygg. Breflom (glacier flood) er plutselige 
utbrudd av vannmasser som kan oppstå spesielt 
sent i smeltesesongen. Bregleppen (berg-
schrund) er den sprekken som dannes i det 
øverste partiet av en dal- eller botnbre og som 
skiller den bevegelige delen fra den delen som er 
frosset fast til fjellveggen bak. Raske brefremstøt 
(glacier surge) kan også skje, noe som 
forekommer vesentlig i arktiske strøk. Årsakene 
er ikke klarlagt; de kan gjenta seg med ulike 
tidsintervall, ofte med mange tiårs mellomrom. 
Se: Firn. 
 
GLACIOFLUVIAL: Glasiofluvial, prosesser og 
landformer som kan relateres til avrenningen av 
smeltevann fra isbreer, og som omfatter både det 
som skjer under isdekket og utenfor isbrekanten. 
Se: Fluvioglacial. 
 
GLACIOLACUSTRINE: Glasiolakustrin, isbre-
sjøer. 
 
GLACIOLOGIC YEAR: Glasiologisk år, en 
sammenhengende 12-måneders periode som er 
valgt slik at den best mulig sammenfaller med 
breens massebalansesyklus. Det er vanlig å 
starte det glasiologiske året 1ste september for 
da er avsmeltingen vanligvis slutt og akkumula-
sjonsfasen begynner. Det glasiologiske året kan 
også defineres separat for hver enkelt bre. 
 
GLACIOLOGY: Glasiologi, det vitenskapelige 
studium av fordelingen og adferden til snø og is 
på jordens overflate. Studiet integrerer geo-
fysikk, geologi, fysisk geografi, geomorfologi, 
klimatologi, meteorologi, hydrologi, biologi og 
økologi. Isbreenes innvirkninger på menneske-
samfunnene inkluderer human geografi og antro-
pologi.  
 
GLADE: Glenne, en lysning i en skog; åpning. 
 

GLADIATE: Sverd-formet. 
 
GLAIRE: Eggehvite, hviten av et egg (glairy). 
 
GLAND: Kjertel, sekretorisk organ som kan 
omfatte én (gland cell) eller flere celler hos dyr 
(og planter) og som er spesialiserte til å 
produsere og utskille spesifikke kjemiske 
substanser (sekresjoner) som hormoner og 
enzymer. Hos dyr kan kjertlene variere mye i 
størrelse (f.eks. tårekjertelene og bukspytt-
kjertelen); hos planter kan de omfatte kun en 
enkelt celle. Noen kjertler hos dyr utskiller 
sekretet inni organismen direkte til blodårene 
(endokrine kjertler), andre til utsiden av kroppen 
eller til kroppshulen (eksokrine kjertler). 
 
GLANDULE: Liten kjertel, liten svulst. 
 
GLANDERS (Farcy): Sjelden bakteriesykdom 
(Pseudomonas mallei) som kan overføres fra 
hest til mennesket; i mennesket kan sykdommen 
være fatal. Hest, muldyr og esel er hoved-
reservoar vertene, hos disse kan sykdommen 
opptre akutt eller kronisk, ofte med fatal utgang. 
Katter og hunder kan også bli infisert. 
Sykdommen forekommer i Øst-Europa, Nord-
Afrika og Asia. 
 
GLANDIFORM: Det som er kongle- eller nøtte-
formet. 
 
GLANDULAR: Det å ha eller bære en kjertel eller 
kjertelcelle. 
 
GLASS: (1) Timeglass; (2) Speil; (3) Kikkert; (4) 
Barometer; (5) Termometer; (6) Forstørrelses-
glass; (7) Glass, glassaktig, ikke-krystallinsk 
amorft fast stoff (atomene forekommer tilfeldig 
uten noe spesielt mønster) som vanligvis er 
gjennomsiktig (transparent). Glass kan betraktes 
som raskt avkjølte (superkjølte) væsker, uten noe 
karakteristisk smeltepunkt da de blir bløtere og 
smelter over en lengre temperaturgradient. Glass 
(vindusglass, sodalime glass) er vanligvis en 
blanding av 75 % silisiumdioksid (SiO2), 12 % 
natriumoksid (Na2O) fra natriumkarbonat 
(Na2CO3), kalsiumoksid (lime, CaO) og mag-
nesiumoksid (MgO) pluss diverse andre stoffer 
som f.eks. aluminium og jernoksider. Pyrex glass 
(borosilikat Pyrex) består av 4 % boron, 54 % 
oksygen, 2,8 % natrium, 1,1 % aluminium, 37,7 
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% silikon og 0,3 % kalium. Pyrex glass er et 
sterkere glass og mer stabilt for temperatur-
påkjenninger, og brukes derfor spesielt i 
laboratorieutstyr. Andre glasstyper kan ha andre 
atomer inkorporert, f.eks. barium og bly. Smeltet 
glass kan dras ut til meget tynne fibre (0,005-0,01 
mm i diameter) og spinnes til tråder, veves og 
impregneres. Glassprodukter er både sterkt og 
motstandsdyktig mot korrosjon og kan brukes i 
bil- og båtproduksjon. Da hovedbestanddelen er 
silisium som forekommer i form av kvartssand 
(SiO2) som er meget vanlig på jorden, er glass et 
billig produkt. Innen glassindustrien benyttes i 
økende grad innblandet glassavfall i produk-
sjonen for å redusere energiforbruket under 
prosessen, og for å utvikle et marked for 
gjenvinning av flasker og andre glassvarer som 
ellers vil kunne ha en uheldig miljøeffekt dumpes 
det i naturen.   
 
GLASSY: Glassaktig, gjennomsiktig, klar, trans-
parent (pellucid, vitreous). 
 
GLAUCOMA: Grønn stær, glaukom, en øye-
lidelse med økt trykk i øyet som skyver 
synsnerven som går ut fra netthinnen, bakover 
og gir et søkk (ekskavasjon) der netthinne-
nervene som trer inn i synsnerven, blir skadet. 
Det kan føre til synstap i form av synsfeltsutfall, 
og i verste fall blindhet. Sykdommen som 
vanligvis rammer folk først etter fyllte 50 år, kan 
skyldes også andre ting enn forhøyet trykk i øyet.  
 
GLAUCOUS: Som er blågrønn, sjøgrønn, grå-
grønn.  
 
GLAUCUS: Blågrønn, gråblå, skimrende.  
 
GLC: Forkortelse for: (1) Gas-liquid chromato-
graphy; (2) Glykose.  
 
GLEN: Skar, kløft, fjelldal. 
 
GLIAL CELL (Glia, Neuroglia): Gliacelle, celler 
som opptrer i store antall i det sentrale nerve-
systemet hvor de omgir neuronene og deres 
utløpere som en form for støttevev. Det 
forekommer fire typer av slike celler, der en type 
danner et myelin hylster rundt neuronene som 
isolerer og forhindrer impulser og løpe mellom 
nærliggende neuroner. Se: Central nervous 
system, Neuroglia og Neuron. 

GLIDING: Glideflukt, det å fly eller sveve med 
utspilte, urørlige vinger. Fugl glider mellom 
vingeslagene, når de lander og når de letter mot 
vinden. Glidebevegelse (gliding motility) refererer 
også til en form for en sakte biologisk bevegelse 
som ikke involverer flageller, pseudopodier eller 
lignende strukturer. 
 
GLIOMA: Hjernesvulst, sarcom; neoplasma eller 
tumor av neuroglialt opphav.  
 
Gln: Se: Glutamine. 
 
GLOAMING: Skumring, tusmørke. 
 
GLOBAL WARMING: Global oppvarming, grad-
vis observert eller antatt, økning i jordens globale 
overflatetemperatur som konsekvens av atmos-
færisk forurensning pga. menneskets aktiviteter; 
antroprogene utslipp av klimagasser, spesielt 
karbondioksid og metan. Se: Greenhouse effect. 
 
GLOBE: (1) Øyeeple; (2) Kule; (3) Klode, globus; 
kart av et hvilket som helst himmelsk legeme 
produsert og vist på noe som er rundt, en kule. 
 
GLOBIGERINA OOZE: Globigerina slam, kalkrik, 
marin avsetning som for største delen består av 
skall fra små éncellede dyr som foraminiferer, 
spesielt arter i slekten Globigerina som har et 
kalsiumkarbonatinnhold på 30 - 97 %. Globi-
gerina slammet dekker mer enn 130 millioner km² 
av bunnen på dyphavene rundt 4 000 m. 
 
GLOBOSE (Globular): Kule-formet, sfærisk, mer 
eller mindre rund. 
 
GLOBULAR STOMACH WORM: Refererer til 
rundmarker i slekten Tetrameres som infiserer 
som voksen, kjertlene i kjertelmaven hos fugl 
(f.eks. måker og ender). 
 
GLOBULIN: Globulin, en gruppe av vidt utbredte 
globulære, enkle proteiner i serum fraksjonen og 
som er generelt uløselige også i vann, men 
løselig i konsentrerte saltløsninger og som 
koagulerer ved oppvarming pga. denaturering. 
Globuliner forekommer i blod, egg og melk, og 
fungerer som et reserveprotein i frø. De har en 
mindre anodisk mobilitet enn albuminene (Se: 
Albumin). Globulinene forekommer i en rekke 

typer av vev (f.eks. i blodplasma (1 og 2 - og  

https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98yelidelse
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98yelidelse
https://no.wikipedia.org/wiki/Netthinne
https://no.wikipedia.org/wiki/Netthinne
https://no.wikipedia.org/wiki/Synsnerven
https://no.wikipedia.org/wiki/Synstap
https://no.wikipedia.org/wiki/Synsfelt
https://no.wikipedia.org/wiki/Blindhet
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og -globuliner) og kan ha mange funksjoner, 
også som komponenter i antistoffer (gamma-

globulinene og -globulinene, er ansvarlig for 
immunresponsene). Se: Antibody. 
 
GLOCHIDIUM: Glochidie, larvestadium hos 
enkelte slekter av ferskvannsmuslinger (slektene 
Anodonta og Margaritifera) som parasitterer i sitt 
juvenile stadium henholdsvis hud og gjeller hos 
ferskvannsfisk. 
 
GLOEA: Gloea, klebrig sekret utskilt fra visse 
protozoer. 
 
GLOGER’S RULE (Gloger's law): Glogers lov, 
en regel som sier at desto tørrere og lavere 
gjennomsnittstemperaturen er i omgivelsene, jo 
mindre pigmentert (dvs. lysere i fargen) er varm-
blodige dyr (fugler og pattedyr) og insekter. Det 
kan representere en form for kamuflasje- 
tilpasning; fuktige områder har gjerne tett 
vegetasjon og mangler lyse farger. Det finnes 
mange unntak til denne regelen. 
 
GLOMERATE: Tett masse formet som en ball. 
 
GLOMERULUS: Glomerulus, nøste av små 
blodårer (kapillarier) spesielt i det Malphigiske 
legeme i nyrene. Disse legemene er omgitt av en 
sekk kalt Bowmans kapsel som filterer ut de 
stoffene fra blodet som utskilles med urinen.  
 
-GLOSS- (-glosso-, -glossa, -glossus): Affiks 
som betyr tunge. 
 
GLOSSALGIA (Glossodynia): Smerter i tungen. 
 
GLOSSARY (Clavis, Vocabulary): Glosebok, 
ordliste, spesielt en ordliste I slutten av en bok 
med forklaringer. Se: Cyclopedia og Dictionary. 
 
GLOSSATE: Med en tunge-lignende struktur. 
 
GLOSSITIS (Glottitis): Tungebetennelse. 
 
GLOTTIS: Strupelokket, den lyd-produserende 
delen av strupehodet (larynx) sammensatt av to 
folder med en åpning mellom som produserer lyd 
ved hjelp av spesielt utåndingen, pusten.  
 
GLU: Se: Glutamic acid. 
 

GLUCAGON: Glykagon, hormon som produ-
seres av bukspyttkjertelen og som forårsaker at 
leveren frigjør sukker til blodet, dvs. den motsatte 
effekten av insulin. Se: Insulin. 
 
GLUCAN: Glukan, ethvert polysakkarid sammen-
satt av kun glukose enheter som glykogen og 
stivelse. 
 
GLUCINE (G, Gly): Glucin, én av de 20 vanlige 
aminosyrene i proteiner. Kroppen kan produsere 
glucin fra andre aminosyrer, men kan også 
forekomme i protein-rik mat. Se: Amino acid. 
 
GLUCOSE (Dextrose, Grape sugar): Glukose, 
druesukker, blodsukker, dextrose (C6H12O6), et 
enkelt, fargeløst (hvitt), søtt og løselig høyredreid 
krystallinsk sukker som er primærproduktet i 
fotosyntesen og som polymerisert danner cellu-
lose og kitin. Glykose er en isomer av fruktose 
(Se: Fructose). Glukose dannes under 
fordøyelsen, spesielt fra stivelse og sukrose (Se: 
Sucrose), dessuten produserer fotosyntesen hos 
planter og alger, glykose (og oksygen) fra vann 
og CO2 ved hjelp av solenergi. Hos plantene 
benyttes glukose til å produsere cellulose 
(vanligste karbohydrat) til celleveggene. Glukose 
lagres i planter som stivelse og amylopektin, og i 
dyr som glykogen, og sirkulerer i blodet som 
blodsukker. Glukose, det mest tallrike mono-
sakkarid (aldohexose), forekommer vidt utbredt i 
naturen, i plantesaft, frukt og honning, og i 
polysakkarider som stivelse og som nevnt, 
cellulose, og er den primære kilde til energi i den 
cellulære metabolismen (assimilasjonen) hos dyr, 
og utgjør også en viktig metabolsk mellomform. 
Som andre monosakkarider, er glykose optisk 
aktivt og opptrer naturlig i den optiske form kjent 
som dextrose. Glukose og dets derivater, fraktes 
rundt i blodet, lymfen og spinalvæsken til cellene 
hvor energien frigjøres under nedbrytningen av 
glukosen (glykolysen), noe som kan f.eks. skje 
enzymatisk under fordøyelsen, eller som et 
resultat av hydrolyse av polysakkarider (sukrose, 
maltose, laktose, cellulose, glykogen). Et 
eksempel på dette i kommersiell utnyttelse, er 
den enzymatiske omformingen av maltose og 
sukrose ved hjelp av gjær i bryggeriene. Se: 
Dextrose og Glycolysis.  
 
GLUON (g): Gluon, elementærpartikkelen i 
teorien om fargekraft som er knyttet til den sterke 
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kjernekraften som binder kvarker sammen til 
baryoner (protoner og nøytroner). Gluonet er 
masseløst, elektrisk nøytralt med spinn 1. Se: 
Graviton, Isobar og Quantum chromodynamics. 
 
GLUTAMIC ACID (E, Glu): Glutaminsyre, ikke-
essensiell aminosyre, en av de 20 vanlige 
aminosyrene i proteiner (den kjemiske formel er 
HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH). Se: Amino acid. 
 
GLUTAMINE (Q, Gln): Glutamin, en ikke-
essensiell aminosyre, én av de 20 vanlige 
aminosyrene i proteiner. I blodet hos mennesket 
er glutamin den mest vanlige aminosyre. 
Kodonene CAA og CAG koder for glutamin. Se: 
Amino acid og Codon. 
 
GLUTEN: Gluten, variabel blanding av to 
elastiske proteiner, gliadin og glutenin, som 
forekommer i endospermen til hvete og andre 
kornsorter. Tarmhinnene kan være overføl-
somme for gluten; slik gluten intoleranse (coeliac 
disease) medfører at en må gå på gluten-fri diett. 
 
GLUTINOUS (Glutinose): Som er glutinøs; det å 
ha en slimet, klissete og klebrig overflate. 
 
GLYCOGEN: Glykogen, dyrestivelse, polysakk-
arid som dannes fra glykose og lagres i leveren 
hos mange dyr. Når det trenges som en 
energikilde til musklene, frigjøres det og 
transporteres til muskelvevet der det omgjøres 
ved hjelp av hormonet insulin for å inngå i 
kroppens metabolisme. Se: Glucose. 
 
GLY: Se: Glycine. 
 
GLYC-: Prefiks (vanligvis med o, glyco-) som 
betyr sukker eller søt. 
 
GLYCAN: Glykan, synonym for et polysakkarid. 
 
GLYCEMIC INDEX (GI): Glykemisk indeks, 
indeks som viser den påvirkningen karbohydrater 
fra spesielle matstoffer har på blodsukkernivået 
sammenlignet med effekten et tilsvarende måltid 
av ren glykose (som går i blodet omtrent umid-
delbart) vil få. Desto lavere GI jo mindre glykose 
vil bli overført til blodet og derfor vil mindre insulin 
produseres i bukspyttkjertelen (pancreas) for å 
frakte glykosen til cellene. Og desto mindre 

insulin som produseres, jo mindre er sannsynlig-
heten for at kroppen vil lagre fett.  
 
GLYCERALDEHYDE-3-PHOSPHATE (G3P, 
GADP, GAP, TP, GALP, PGA): Glyseraldehyd-
3-fosfat, et stoff som er til stede i alle organismer 
og en mellomform i forskjellige viktige meta-
bolske reaksjonsrekker, bl.a. fotosyntesen.  
 
GLYCERIDE: Glyserid, estere av av alkoholen 
glyserol (treverdig alkohol) med organiske syrer. 
Mono-, di- og triglyserider viser til hvor mange 
syrer som er bundet til glyserolmolekylet. 
Fettsyreesterne som er fettstoffenes bygge-
stener, er de viktigste glyseridene. Triglyse-
ridene, de naturlig forekommende glyseridene, 
kan være symmetriske med tre like syreester per 
molekyl, eller blandet der to til tre forskjellige 
syreestere inngår. Se: Glycerol og Triglyceride.  
 
GLYCEROL (Glycerine): Glyserol (tidligere kalt 
glyserin) (CH2HO-CH(OH)-CH2OH), en tyktflyt-
ende, klar og fargeløs væske (trivalent alkohol, 
dvs. inneholder tre hydroksykgrupper, -OH) som 
smaker søtt og kan blandes med vann (suge opp 
mye vann). Noe glyserol (ca. 3 %) dannes under 
gjæring. I leveren omformes glyserol til glykose 
som kan inngå i den cellulære metabolismen. 
Glyserol er en bestanddel av de mest alminnelige 
fettstoffene i maten, og forekommer vidt utbredt i 
alle levende organismer, dyr som planter, som en 
bestanddel av fosfolipider og triglyserider 
(triacylglyseroler, som gir glyserol ved hydrolyse). 
Glyserol er et biprodukt under fremstilling av 
såpe fra fett. Glyserol benyttes som smaks-
forbedrer, for å tilføre fuktighet og søthet og 
regnes som et karbohydrat, men virker ikke inn 
på blodsukkernivået slik som karbohydrater og 
sukker gjør.  Glyserol benyttes til fremstilling av 
nitroglyserol (en ester av glyserol og salpeter-
syre), som er den eksplosive komponenten i 
dynamitt. Nitroglyserol (nitroglyserin) benyttes 
også ved behandling av angina pectoris, en 
hjertesykdom.  
 
GLYCINE (Aminoacetic acid, G, Gly): Glysin, 
det minste av de 20 vanlige aminosyrene i 
proteiner (den enkleste alfa-aminosyre og den 
eneste uten optisk aktivitet) (kjemisk formel: 
H2NCH2COOH) Glysin er en ikke-essensiell 
aminosyre da det produseres i kroppen fra serin. 
Se: Amino acid.   
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GLYCOCALYX: Glykocalyx, en hinne av oligo-
sakkarider festet på cellenes ytre overflater 
(tidligere kalt epikutikula, epicuticle); karbohydrat 
komponenter på utsiden av cellemembranen hos 
de fleste eukaryotiske cellene. Glykocalyxen er 
mer eller mindre godt festet på cellens ytre 
overflate og inneholder alltid karbohydrater som 
ofte er bundet til andre substanser som 
aminosyrer, fettstoffer, ligniner, proteiner eller 
andre polymerer. Glykocalyxen kan gjennom-
trenges av vann, ioner og andre små molekyler. 
Hinnens strukturelle og kjemiske egenskaper 
varier mye, celleveggen i planteceller og 
bakterier er gode eksempler på det. Funksjonen 
til glykocalyx i detalj, er ikke kjent. 
 
GLYCOGEN (Animal starch): Glykogen, (dyre)-
stivelse, et komplekst forgrenet polysakkarid 
sammensatt av D-glukose enheter som tjener til 
energilagring hos mennesket og dyr. Glykogen er 
den viktigste form for lagring av karbohydrater 
(polysakkarider) i dyreceller (spesielt i muskel-
celler og lever), mange bakterier, sopp (unntatt 
oomycetes), protozoer og enkelte planter; 
generelt hos plantene har stivelse samme 
funksjon som glykogen. Glykogen som fore-
kommer i cellene som små partikler, gjerne 
klumpet sammen, utgjør hoveddelen av den 
lagrede karbohydrat-energien i dyrecellene. 
Glykogenese refererer til den biokjemiske 
prosessen der glykose omdannes til glykogen, 
noe som hos mennesket foregår ved hjelp av 
insulin produsert i bukspyttkjertelen. Prosessen 
finner sted i muskel- og levercellenes cytosol 
(den flytende komponent av cellens cytoplasma 
der organeller og partikler er suspendert) etter at 
glykosen er transportert inn over cellemem-
branen. Glykogenolyse er den motsatte bio-
kjemiske prosessen, her omdannes glykogen til 
glukose i glykogenstoffskiftet som forekommer i 
musklene ved fysisk aktvitet. Prosessen er særs 
viktig ved høye intensitetsnivåer da glykose 
benyttes som energikilde ved begrenset tilførsel 
av oksygen (aerob forbrenning). Også leverens 
glykogenlager mobiliseres ved fysisk aktivitet, og 
ved fasting. Se: Glycolysis og Glycose. 
 
GLYCOGENESIS: Glykogenese, dannelsen av 
glykogen fra glykose. Se: Glycogen og Glycose. 
 
GLYCOGENOLYSIS: Glykogenolyse, nedbryt-
ningen av glykogen. Se: Glycogen. 

GLYCOLYSIS (Embden-Meyerhof(-Parnas) 
pathway, EMP pathway): Glykolyse, biokjemisk 
reaksjonsserie i menneskekroppen der D-glukose 
omdannes gjennom flere trinn til melkesyre 
(laktat, lactic acid, 2-hydroksypropansyre, 
CH3CH(OH)COOH) gjennom produksjon av 
mellomproduktet pyrovat (pyrovic acid, C3H4O3) 
under nedbrytningen av glykose under glyko-
lysen, noe som foregår i alle typer av levende 
celler. Prosessen omfatter en serie biokjemiske 
reaksjoner der ett molekyl av glukose (+ 2[NAD]+ 
+ 2[ADP] + 2[P]) brytes ned til to molekyler av 
pyruvat (og melkesyre) under frigivelse av energi 
i form av 2 [ATP] og 2 [NADH] (+ 2H+ og 2 H2O). 
Pyrovat molekylet produserer energi på to måter: 
Ved omforming til molekylet «acetyl-coenzym A» 
(Acetyl-CoA) som inngår i en rekke biokjemiske 
reaksjoner i protein-, karbohydrat- og fettsyre-
metabolismen (hovedfunksjonen er å levere 
acetyl-gruppen til Krebs syklus for oksidering 
innen den aerobe respirasjonen og energi-
produksjonen, og som ytterligere produserer 
energi i form av ATP molekyler), og oxaloacetat 
(oxaloacetic acid) som er en mellomform i Krebs 
syklus der det reagerer med Acetyl-CoA under 
dannelse av citrat, katalysert ved hjelp av citrat 
syntase. Glykolysen (den mest vanlige form for 
glykolyse) er en anaerobisk metabolisme 
(gjæring av sukker) som produserer energi og 

melkesyre; forenklet er reaksjonen: C6H12O6  
2CH3CH(OH)COOH (melkesyre) + 36 Cal/mol. 
Se: ATP, Fermentation, Krebs cycle, NADH og 
Photosynthesis. 
 
GLYCOPROTEIN: Glykoprotein, proteinkarbo-
hydrat kompleks som har karbohydrat grupper 
(sukker) bundet til en polypeptidkjede, dvs. 
inneholder oligosakkaridkjeder (glykaner) koval-
ent bundet til aminosyre sidekjeder gjennom en 
prosess kalt glykosylering (glycosylation). Glyko-
proteiner dannes i Golgi apparatet og er viktige 
komponenter i cellemembraner og i kropps-
væsker slike som mukus. Glykoproteiner er også 
viktige for celle til celle gjenkjennelse slik som i 
blodgruppe systemet og immunresponsene hos 
mennesket. Hormon reseptorer på celleoverflater 
har vist seg å bestå av glykoproteiner; produsert 
av virus fungerer glykoproteiner som feste på 
overflaten av vertscellene.  
 
GLYCOSAMINE: Glykosamin, en viktig forløper i 
syntesen av glykosylerte proteiner og lipider. 
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Glykosamin er et vanlig monosakkarid i det 
polysakkaride kitin, hovedbestanddelen av kuti-
kulaen hos leddyr og celleveggene hos sopp. 
 
GLYCOSE: Glykose, ethvert av forskjellige 
monosakkarider (arabonose, fruktose, glukose). 
Termen glykose er en eldre skriveform for 
glukose.  
 
GLYOXYLATE CYCLUS: Glyoxylat syklus, en 
variant av Krebs syklus; anabolsk reak-
sjonsrekke som forekommer hos planter, 
bakterier, protoktister og sopp, men (antatt) ikke 
hos dyr (bortsett fra hos rundmark under 
embryogenesen), der fettsyrer benyttes som 
karbonkilde for syntetisering av karbohydrater 
uten tap av karbon i form av karbondioksid (CO2) 
som i Krebs syklus. Se: Krebs syklus. 
 
GMO: Se: Genetic modified organism. 
 
GMT (Greenwich mean time): Greenwich 
gjennomsnittstid, den lokale tidssonen som går 
gjennom den engelske byen Greenwich, 
lokalisert på 0o meridianen. Denne tidsangivelsen 
er basis for beregningen av tid i nesten alle land. 
Hver time representerer 15o lengde fra Green-
wich meridianen. Se: International date-line. 
 
-GNATH- (-gnatho-, -gnatha, -gnathus): Affiks 
som betyr kjeve. 
 
GNATHAL: Det som angår kjevene. 
 
GNATHO-: Prefiks som betyr kjeve. 
 
GNATHOSTOME: Virveldyr med kjever. 
 
GNATHOSTOMOSIS: Gnathostomose, sykdom 
på hund, katt, mink og ville rovdyr, en sjelden 
gang mennesket (larva migrans), forårsaket av 
rundmarken Gnathostoma spinigerum. Flere arter 
i denne slekten kan gi gnathostomiose hos 
mennesket gjennom rå eller for dårlig kokt mat 
(mellomverter er diverse ferskvannsfisk, padder, 
fugler og krypdyr).  
 
GNATS: Mygg (Nematocera), en gruppe innen 
tovinger (Diptera) der den andre gruppen 
omfatter fluer (Brachycera). Mygg skiller seg fra 
fluene ved at de har mer enn fire ledd i 
antennene. Det er 29 familiegrupper mygg i 

Norge, med over 2 000 arter, i verden fore-
kommer nær 50 000 nålevende arter. I dagligtale 
er «mygg» det samme som stikkemygg (familien 
Culicidae), men denne gruppen utgjør bare en 
liten del av alle mygg: (1) TIPULIMORPHA, 
omfatter overfamilien stankelben (Tipuloidea, 
larvene lever i jord på røtter av gress og 
lignende), ca. 250 arter i Norge, omfatter 
familiene: Storstankelben (Tipulidae), ca. 100 
arter i Norge; mellomstankelben (Cylindro- 
tomidae), 3 arter i Norge, småstankelben 
(Limoniidae), ca. 125 arter i Norge, hårøye-
stankelben (Pediciidae), 18 arter i Norge, og 
overfamilien Trichoceroidea, som omfatter 
familien: Vintermygg (Trichoceridae), 4 arter i 
Norge; (2) BLEPHARICEROMORPHA, omfatter 
overfamilien Nymphomyoidea med familien 
Nymphomyiidae; 7 arter i Øst-Asia og Nord-
Amerika, og overfamilien Blephariceroidea, med 
familiene: Nettvingemygg (Blephariceridae), ikke i 
Norge og døgnfluemygg (Deuterophlebiidae), 
ikke i Norge; (3) AXYMYIOMORPHA, omfatter 
overfamilien Axymyioidea, med familien Axy-
myiidae; ikke i Norge; (4) BIBIONOMORPHA, 
omfatter overfamilien Pachyneuroidea med 
familiene: Urmygg (Pachyneuridae), 1 art i 
Norge, Cramptonomyiidae, 3 arter i Øst-Asia og 
Nord-Amerika, overfamilien Sciaroidea, med 
familiene soppmygg (Mycetophilidae) (de fleste 
arter har larvestadiene i sopp), ca. 500 arter i 
Norge, Lygistorrhinidae, ikke i Norge (1 art i 
Japan og 1 i Nord-Amerika), sumpmygg 
(Bolitophilidae), ca. 10 arter i Norge, hårvinge-
mygg (Ditomyiidae), to arter i Norge, spinnmygg 
(Keroplatidae), 38 arter i Norge, langhornsmygg 
(Macroceridae), 6 arter i Norge, slimrørsmygg 
(Diadocidiidae), 3 arter i Norge, sevjemygg 
(Mycetobiidae), 1 art i Norge, sørgemygg 
(hærmygg) (Sciaridae), ca. 70 arter i Norge, 
Rangomaramidae, ikke i Norge, gallmygg 
(Cecidomyiidae), ca. 100 arter i Norge, og 
overfamilien Bibionoidea, med familiene Hesper-
inidae, 1 art i Europa, ikke i Norge, hårmygg 
(Bibionidae), 17 arter i Norge, og markmygg 
(Pleciidae), 1 art i Norge; (5) PSYCHO-
DOMORPHA, omfatter overfamilien Psycho-
doidea, med familien: Sommerfuglmygg 
(Psychodidae); ca. 20 arter i Norge, overfamilien 
Anisopodoidea, med familien vindusmygg 
(Anisopodidae), 5 arter i Norge, og overfamilien 
Scatopsoidea, med familiene: Gjødselmygg 
(Scatopsidae); ca. 40 arter i Norge, svartmygg 
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(Synneuridae); 1 art i Norge, huldremygg 
(Canthyloscelidae), 1 art i Norge, Perissom-
matidae; ikke i Norge, fem på den sørlige 
halvkule; (6) PTYCHOPTEROMORPHA, omfatter 
overfamilien Ptychopteroidea, med familiene: 
Glansmygg (Ptychopteridae), 7 arter i Norge, og 
Tanyderidae, ikke i Europa; (7) CUCUL-
IMORPHA, omfatter overfamilien Culicoidea, 
med familiene: U-mygg (Dixidae), ca. 15 arter i 
Norge, svevemygg (Chaoboridae), 7 arter i 
Norge, Corethrellidae, ikke i Norge, stikkemygg 
(Culicidae, mygg i dagligtale; larvestadier i 
stillestående vann), ca. 40 arter i Norge, og 
overfamilien Chironomoidea, med familiene 
målermygg (Thaumaleidae), 4 arter i Norge, knott 
(Simuliidae, larvestadier i rennende vann), 50 
arter i Norge, sviknott (Ceratopogonidae), 75 
arter i Norge, og fjærmygg (Chironomidae, 
larvestadiene i vann; viktig mat for fisk), ca. 500 
arter i Norge. Se: Mosquito. 
 
GNESIOGAMY (Exogamy, Intraspecific zyg-
osis, Xenogamy): Gnesiogami, kryssbestøvning 
mellom to individer av samme art. 
 
GNOME: (1) Gnom, grotesk dverg; (2) Tanke-
språk, ordspråk. 
 
GNOMONIC GROWTH: Se: Isometric growth. 
 
GNOSIS: Kunnskap, vitenskap, erkjennelse (ofte 
religiøs). Gnostisisme, en indre, mental søking 
etter kunnskap; transedental form for insikt 
utenfor eller over den normale og fysiske 
menneskelige erfaring, eller den form for 
erkjennelse som det søkes etter blant gnostikere.  
 
GNOTOBIOLOGY: Gnotobiologi, læren om 
hvordan man kan etablere bakteriefrie dyr og 
hvordan de skal behandles for bruk innen 
forskning.  
 
GNOTOBIOSIS: Gnotobiose, en tilstand hos en 
kultur av levende organismer (gnotobionter) der 
det er et totalt fravær av mikroorganismer (germ 
free) eller  forekommer kun kjente mikroorgan-
ismer (spesifikke bakterier, sopp, virus eller 
parasitter). Betegnelsen brukes særlig for 
eksperimentelle laboratorieøkosystemer dannet 
fra sterile kulturer (Se: Axenic). Gnotobiotisk 
betyr derfor ikke nødvendigvis at dyrene er uten 
mikrober, men at de fødes under aseptiske 

betingelser for senere å bli benyttet til forsøk med 
mikroorganismer. Se: Germ og Germ free.  
 
 
GNOTOBIOTE: En (kjent) mikroorganisme som 
lever i eller på en vert. 
 
GNOTOBIOTICS: Et biologisk fagområde der 
man avler på eller holder i kultur organismer eller 
mikroorganismer enten alene eller sammen med 
andre kjente organismer eller mikroorganismer. 
Se: Gnotobiosis. 
 
GOAT: Geit, tamgeit, gjet (Capra aegagrus 
hircus eller C. hircus), partået klovdyr i gruppen 
drøvtyggere i kvegfamilien (Bovidae). Tamgeit 
regnes som en domestisert etterkommer av 
besoargeit (C. aegagrus), og ble trolig 
domestisert i Iran for ca. 10 000 år siden. Hannen 
kalles «geitebukk» eller «bukk», hunnen «geit», 
og avkommet «kje» eller «killing». 
 
GOAUTSUCKER: Nattravn, kveldsknarr (Capri-
mulgus europaeus), art i nattravnfamilien (Capri-
mulgidae). 
 
GOBBLER: Kalkunhane. Se: Turkey. 
 
GOBLET CELL: Goblet celle, spesialisert celle i 
epitelet for syntese og sekresjon av mukus 
(glykoptoteiner), og som forekommer spesielt i 
respirasjonssystemet og tarmen hos pattedyr og i 
epidermis hos fisk der mukus beskytter 
organismen mot skader. 
 
GOBY: Kutling, artsrik familie (Gobiidae) av 
fisker, over 2 000 arter i verden, i Norge 12 arter: 
Glasskutling (Aphia minuta), krystallkutling 
(Crystallogobius linearis), piggkutling (Buenia 
jeffreysii), svartkutling (Gobius niger), tangkutling 
(Gobiusculus flavescens), ulkekutling (Lebetus 
scorpioides), spisshalet kutling (Lesueurigobius 
friesii), leirkutling (Pomatoschistus microps), 
sandkutling (Pomatoschistus minutus), mudder-
kutling (Pomatoschistus norvegicus), bergkutling 
(Pomatoschistus pictus), og rødflekket kutling 
(Thorogobius ephippiatus). 
 
GOITRE (Goiter, Struma): Struma, sykdom hos 
mennesket på grunn av mangel på jod eller 
tyroksin (thyroxin), et hormon som produseres i 
skjold(brusk)kjertelen. Produksjonen av tyroksin 
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styres av et hormon (TSH) som produseres i 
hypofysen. Struma medfører en oppsvulming av 
skjoldkjertelen (thyroid gland) i nakken som 
respons på denne mangelen.    
 
GOLD: Gull (Au), bløtt gult, tungt og smibart 
metallisk grunnstoff (overgangsgrunnstoff) med 
atomnummer 79, atommasse (u) 196,967, 
smeltepunkt 1 064,43oC (gullpunktet) og koke-
punkt 2 807 ± 2oC. Gull finnes som fritt metall i 
sand eller kvartsårer, og er også til stede i 
enkelte bly eller koppersulfid ganger. Gull brukes 
i stor utstrekning i smykker, ved tannbehandling 
og i elektronisk utstyr. Kjemisk sett er gull ikke 
reaktivt, dvs. upåvirket av oksygen. Over tusener 
av år har gull blitt betraktet som det eneste rette 
kunstneriske uttrykksmiddel for å forherlige det 
guddommelige. Middelalderens alkymister for-
bandt gull med udødelighet. At gull er så verdsatt 
skyldes også at det er relativt sjeldent metall 
(hvis alt gull utvunnet de siste 500 år ble smeltet 
sammen til en terning, ville terningens sider være 
15 meter). Allerede 600 år f.Kr. ble gull brukt som 
betalingsmiddel. Den dag i dag er gull en 
internasjonal verdimåler og en stabiliserende 
faktor i verdens valutasystem. Rent (ekte) gull 
(24 karat) er nesten så bløtt som bly og kan 
hamres ut og formes uten oppvarming. 
Strukturen i gullet er så fin og tett at en eneste 
unse gull (31,1 g) lar seg bearbeide til en 
gjennomsiktig plate på ca. 10 m2 eller til en tynn 
tråd på nesten 105 km. Gull er også en særdeles 
god leder for varme og elektrisitet, og svært 
motstandsdyktig mot kjemiske angrep. Over 1 
000 år gamle gullfunn som har ligget i jorden, er 
like vakre. Den eldste måte å utvinne gull på er 
gullvasking noe som fortsatt pågar ved siden av 
industriell utvinning. Av verdens totale 
gullproduksjon kommer ca. halvparten fra Sør-
Afrika, andre produsenter er Russland, Canada 
og USA. Én karat er 200 milligram, 0,2 gram. Et 
gullstykke på 18 karat inneholder 18/24 gull og 
6/24 av et annet metall. Det settes ofte til sølv 
eller kobber for å gjøre gull hardere. I dag er det 
mest vanlig å merke gullets finhetsgrader i 
tusendeler: 999 = rent gull = 24 karat; 750 = 75 
% gull = 18 karat; 585 = 58,5 % gull = 14 karat. 
Se: Unse. 
 
GOLDEN ROD: Gullris (Solidago virgaurea), 
plante i korgplantefamilien (Asteraceae) som 
omfatter ca. 1 600 slekter og ca. 22 000 arter og 

er trolig den mest artsrike plantefamilien. Gullris 
er en av de vanligste korgplantene i skog og 
mark i Norge, og regnes for å ha to underarter 
hos oss: Vanlig gullris (Solidago virgaurea ssp. 
virgaurea) og fjellgullris (Solidago virgaurea ssp. 
lapponica). Gullris finnes over hele Norge. 
 
GOLGI APPARATUS (Dictyosome, Golgi 
body, Golgi complex, Parabasal body): Golgi 
apparatet, et kompleks av vesikler og foldede 
membraner i cytoplasmaet hos de fleste eukary-
otiske celler og som er involvert i syntesen og 
modifiseringen av produktene fra det endo-
plasmatiske retikulum og den intracellulære 
transporten og sekresjonen av forskjellige 
substanser som hormoner og enzymer, til 
cellenes utside. Golgi apparatet spiller en 
avgjørende rolle i både syntesen og lagringen av 
sekretoriske og lysosomale proteiner, og 
transporten av disse over bl.a. cellemembranene. 
Golgi apparatet er oppbygget av et modifisert 
endoplasmatisk retikulum og består av dictyo-
somer, et kanalsystem av avflatede asym-
metriske membraner (cisterner) som er arrangert 
parallelt (20 - 30 nm) med hverandre og omgitt av 
tallrike blærer (vesicles). Apparatet omfatter et 
inngangsparti (cis) og et utgangsparti (trans) som 
avviker i morfologi og histokjemiske egenskaper. 
Vesiklene er antatt og komme inn i systemet 
gjennom oppsplitting av spesialiserte områder i 
det endoplasmatiske retikulum for deretter å 
innlemmes i inngangspartiet i Golgi apparatet. 
Deretter utskilles proteinet gjennom utgangs-
partiet etter en rekke oppsplittinger og fusjoner 
som frakter proteinene fra en cisterne til den 
neste, for til slutt og avsnøres lateralt fra enden 
av kanalene. Golgi apparatets funksjon omfatter 
vanligvis den intracellulære adskillelse, akkumu-
lering og konsentrering (i cisternene) av 
lysosomer og transport av materiale til vesiklene 
(Golgi vesiklene er de primære lysosomene hos 
dyr; de membranbundne lysosymene inneholder 
hydrolytiske enzymer som nedbryter mange 
former av biomolekyler.) Materialet inni vesiklene 
kan transporteres til cellenes overflate. Se: 
Dictyosome og Endoplasmatic reticulum. 
 
GOLGIO-KINESIS: Fordelingen av Golgi lege-
mene under mitosen. 
 
GOLGI STACK: Den sentrale kjernen i Golgi 
apparatet, dannet av avflatede membranbundne 
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hulrom (cisterner, cisternae) som i assosiasjon 
med vesikler er involvert i sekresjonsprosesser. 
Se: Dictyosome og Golgi apparatus. 
 
-GON- (-gona-, -gono-): Affiks som betyr gamet, 
frø, avkom, generasjon, seksuell, reproduksjon. 
 
-GON (Goni-, Gonio-, Gonia): Prefiks som betyr 
vinkel. 
  
GONAD (Reproductive organ): Gonade, 
kjønnsskjertel, reproduksjonsorgan, den del av 
kroppen hos et dyr der gameter produseres hos 
hanner og hunner for bruk i seksuell reproduk-
sjon. Gonadene er vanligvis parede organer hos 
dyr, der den hannlige gonaden kalles testikkel, 
den hunnlige, eggstokk (ovarium) (Se: Ovotestis). 
Gonadene har to hovedoppgaver: Produksjon av 
gameter (ova i eggstokkene og spermier i 
testiklene) og produksjonen av kjønnshormoner 
som kontrollerer de sekundære kjønnskarak-
terene. Kjønnskanalen (gonodukten) frakter 
spermiene og makrogametene, eggene (ova pl. 
for ovum), ut av kroppen gjennom kjønns-
åpningen (gonoporen). 
 
GONADECTOMY (Emasculation): Kastrering; 
kastreres en hann ved å fjerne én eller begge 
testiklene, er det orchiectomy (orchidectomy); 
fjernes kirurgisk én eller begge ovariene hos en 
hunn, er det ovariectomy (oophorectomy).  Det 
kan også forekomme en form for psykologisk 
kastrering hos enkelte organismer, hvor bare de 
individer med høyeste rang utvikler kjønns-
modenhet og kan formere seg (social inhibition). 
Se: Castration og Gonad. 
  
GONADOTHROPIN (Gonadotropin): Gonado-
tropin, hormoner som sekreres av hypofysen 
(pituitary gland) og som spiller en rolle i 
utviklingen og stimuleringen av reproduksjons-
aktiviteten i testikler og ovarier, dvs. i gonadene. 
Se: Gonad. 
 
GONAD OUTPUT: Innen økologisk energi-
omsetning, den del av assimilasjonen som fri-
gjøres eller tapes gjennom reproduksjonspro-
duktene. Se: Gonad. 
 
GONDWANA (Gondwanaland): Innen paleo-
geografi, Gondwana (betyr skogene til Gond, et 
distrikt i India), et tidligere superkontinent som 

man antar ble dannet mellom 570 - 510 millioner 
år siden da Øst-Gondwana ble knyttet sammen 
med Vest-Gondwana. For rundt 300 millioner år 
siden ble Gondwana og Laurasia knyttet sammen 
til superkontinentet Pangaea som eksisterte til for 
200 - 180 millioner år siden. Senere under 
Mesozoikum (Trias) ble Pangaea brutt opp i et 
nordlig (Laurasia) og sørlig kontinent (Gond-
wana) adskilt av et langt smalt hav (Tethyshavet). 
Fra Gondwana stammer i dag mesteparten av 
landmassene på den sørlige halvkule: Antarktisk, 
Sør-Amerika, Afrika, Madegaskar og det 
Australske kontinent (med New Zealand), i tillegg 
til den Arabiske halvøy og det Indiske 
subkontinent (som nå er en del av den Nordlige 
halvkule). Oppsplittingene og sammenkop-
lingene til disse superkontinentene, forklarer 
hvorfor vi finner relaterte dyre- og plantegrupper 
på flere av disse nå adskilte landmassene. Det er 
oppsplittingen av dette superkontinentet som 
danner grunnlaget for teorien om kontinentaldrift 
og platetektonikk. Se: Continental drift, Eurasia, 
Laurasia, Geological time scale og Pangaea. 
 
GONE: Enhver kimcelle (kjønnscelle, reproduk-
sjonscelle) som dannes via meiose. 
 
GONIUM (pl. Gonia): Udifferensiert kimcelle, en 
forløper til kjønnscellene slik som oogonier og 
spermatogonier. Gone, som produserer frø, eller 
enhver kimcelle produsert gjennom meiose. Se: 
Gonogenesis. 
 
GONIDIA: Se: Germ cell.  
 
GONIOMETRY: Goniometri, mål av vinkler. 
Goniometer er en vinkelmåler. 
 
GONOBLAST: En reproduksjonscelle eller en 
knopp, spire. 
 
GONOCHORIC: Se: Unisexual. 
 
GONOCHORISM (Unisexualism): (1) Kjønns-
differensiering; (2) Det å ha funksjonelle gonader 
av kun det ene kjønn (hann eller hunn) (Se: 
Dioecious og Hermaphroditism); (3) Seksuell 
reproduksjon, sammensmeltning av en hannlig 
og hunnlig gamet produsert av énkjønnete 
individer i samme populasjon (benyttet fortrin-
nsvis om dyr). 
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GONOCHORISTIC: (1) Individer som har adskilte 
kjønn (gonochoric, Se: Dioecious og Unisexual), 
dvs. har funksjonelle gonader av bare ett kjønn; 
(2) Populasjoner som har hannlige og hunnlige 
individer i samme populasjon (Se: Bisexual). 
 
GONOCOEL: Hulrommet med gonadene. 
 
GONOCYTE: Gonocytt, enhver ikke-moden 
kimcelle; lengelevende gametocytt (ovum eller 
spermie) som er ansvarlig for spermatogenesen 
hos hannene og oogenesen hos hunnene. Se: 
Spermatogenesis og Oogenesis. 
 
GONODUCT: Gonodukt, kanal fra en gonade, 
f.eks. ovidukten som frakter eggene fra ovariet, 
eller vas efference som frakter spermier (semen) 
fra testiklene til bitestiklene (epididymis) og vas 
deference som frakter spermier fra epididymis til 
ejakulasjonskanalen (ejaculatory duct). 
 
GONOGENESIS: Gonogenese, dannelsen og 
modningen av gameter (kimceller) via meiose, og 
som inkluderer spermatogenese og oogenese. 
Se: Gonium, Oogenesis og Spermatogenesis. 
 
GONOPHORE: Gonofor, enhver struktur som 
bærer gonader, spesielt reproduksjonsorganet 
hos hydrozoene som produserer gametene og 
som kan være en sporesekk, meduse eller et 
intermediært stadium. Gone, produserer frø; 
Phoreus, bærer. Se: Gonad. 
 
GONOPOD: Vedheng som tjener som genital 
segmenter, eller som er modifisert til reproduk-
sjonsformål.   
 
GONOPOIETIC: Det å produsere gameter. 
 
GONOPORE: Gonopor, den ytre åpningen av 
gonodukten; reproduksjonssystemet, oviduktens 
eller vas deferens åpning (hos mindre virvelløse 
dyr). Gonotreme, den hunnlige gonopor (Se: 
Vulva). Se: Gonoduct. 
 
GONORRHOEA: Gonoré, dryppert, akutt eller 
kronisk venerisk sykdom som i naturen bare 
infiserer mennesket. Skyldes den Gram-negative 
bakterien Neisseria gonorrhoeae (gonokokkus), 
som er utbredt over hele verden. Hyppigheten 
har økt jevnt siden 1955, men med nedgang i 
Norge de siste 10 år. Overføres nesten 

utelukkende via seksuell kontakt (selv når 
partnerne er symptomfrie). Bakterien trenger 
gjennom slimhinnen i genital- og urinveis-
systemet, men er vanligvis begrenset til repro-
duksjonsorganene (septicemia kan forekomme). 
Inkubasjonstid fra to til fem dager eller lengre. 
Nyfødte kan få en alvorlig øyeinfeksjon under 
passasjen gjennom en infisert fødselskanal. Se: 
Septicemia og Venereal diseases. 
 
GONOSPORE: Se: Germ cell. 
 
GONOTOKONT (Meiocyte): (1) Gonotokont, 
gonocytt, meiocytt; (2) Celle eller organ der 
meiose forekommer, eller enhver celle som 
danner en gonotokont gjennom meiose. Hos de 
fleste dyr er de primære oocytter og 
spermatocytter, meiocytter; hos planter er 
meiocyttene, sporocytter som gir opphav til 
kimsekken og pollen. Se: Oocyte og Spermato-
cyte. 
 
GONOZOOID: Gonozoid, spesialiserte repro-
duktive polypper hos kolonidannende huldyr 
(coelenterater) som bærer gonader. Se: Gyno-
zooid. 
 
GOODNESS OF FIT: Overenstemmelsen mellom 
et sett av observerte frekvenser og et sett av 
forventede frekvenser, vanligvis målt ved hjelp av 
statistisk Chi-kvadrat test. Se: Chi-squared (X2) 
test. 
 
GOOSBERRY: Stikkelsbær (Ribes uvacrispa), 
busk i ripsfamilien (Grossulariaceae), dvs. i slekt 
med rips (Se: Current(red)) og solbær (Se: Black 
current) (noen skiller stikkelsbær ut i en egen 
slekt, Grossularia). Stikkelsbær kommer opp-
rinnelig fra Kaukasus og det vestlige Asia. Ved 
krysning av solbær og stikkelsbær får man 
jostabær (Ribes × nidigrolaria). 
 
GOOSE: Gås, fuglegruppe som inkluderer 
svaner (Cygnini) og en del av de artene som går 
for å være gjess (Anserini), og der hannen kalles 
«gasse», hunnen «gås». Flere andre arter av 
vannfugler har «gås» som en del av navnet selv 
om de ikke er en del av denne gruppen. I Norge 
tilsvarer gruppen de tre slektene: Svaner 
(Cygnus) og gjess (Branta og Anser). Gjess ble 
domestisert for omkring 5 000 år siden. I Vesten 
stammer tamgåsa (Anser anser domesticus) i 
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hovedsak fra grågås (Anser anser), mens 
tamgåsa i Asia (Anser cygnoid domesticus) 
stammer fra svanegås (Anser cygnoid) der det 
domestiserte avkommet kalles knølgås, afrikansk 
gås eller kinesisk gås. Opp gjennom årene er det 
utviklet en rekke raser, f.eks. norsk hvit gås og 
italiensk hvit gås. Ti arter gås forekommer i 
Norge: I slekten Anser (ekte gjess, grågjess): 
Dverggås (Anser erythropus), grågås (Anser 
anser), kortnebbgås (Anser brachyrhynchus), 
snøgås (Anser caerulescens), sædgås (Anser 
fabalis) og tundragås (Anser albifrons); og i 
slekten Branta (svarte gjess, svartgjess): 
Hvitkinngås (Branta leucopsis), kanadagås 
(Branta canadensis), ringgås (Branta bernicla) og 
rødhalsgås (Branta ruficollis). 
 
GORDIACEA: Se: Nematomorpha. 
 
GORG- (Gorgo-): Prefiks som betyr aggressiv, 
barsk, olm, rasende, vill, voldsom; grusom, 
makaber, uhyggelig. 
 
GORGERET: En brodd eller pigg-lignende 
struktur. 
 
GORILLA: Gorilla, største nålevende primat. 
Gorillaer som lever i små populasjoner i Afrika, 
omfatter to arter: Den vestre gorilla (Gorilla 
gorilla) med to underarter (elvegorillaen og den 
vestre lavlandsgorillaen) og den østre gorilla (G. 
beringei) med to underarter (fjellgorillaen og den 
østre lavlandsgorillaen). 
 
GORY: Blodig, blodbestenket, blodet. 
 
GOSHAWK: Hønsehauk (Accipiter gentilis), fugl i 
haukefamilien (Accipitriformes). Haukefuglene 
omfatter ca. 250 arter i verden, deriblant én 
sekretærfugl (Sagittariidae) og én fiskeørn 
(Pandionidae) og 248 arter hauker (Accipitridae). 
 
GOURD: Gresskar, frukt fra planteslekten 
Cucurbita som tilhører gresskarfamilien (Cucur-
bitaceae). Det finnes ca. 20 arter, den mest 
kjente er kjempegresskar (C. maxima). 
  
GOUT: Podagra, urinsyregikt, en type artritt 
(arhritis) eller inflammasjon i leddene på grunn av 
overskudd av urinsyre i blodet. Angrep av 
podagra kan oppstå plutselig og er meget 
smertefullt. Stortåen er et vanlig sted for podagra 

problemer. Podagra skilles fra artrose (slitasje-
gikt) og leddgikt (revmatisk artritt). 
 
GPP (Gross primary production): Forkortelse 
for: Brutto primær produksjon. Se: Primary 
production. 
 
GRAAFIAN FOLLICLE: Graafian follikel, væske-
fylt blære (vesicle) i ovariet hos pattedyr som 
omgir og beskytter eggcellen (oocytten), og som 
er ansvarlig for østrogen produksjonen i ovariet. 
Se: Oestrogen. 
 
GRACIL- (Gracili-, Gracile): Prefiks som betyr 
slank, tynn, spinkel. 
 
GRADATE: Trappe-formet, karakterisert ved en 
trinnvis organisering. 
 
GRADE: (1) Trinn, utviklingsstadium, grad eller 
stadium i en prosess; alvorlighetsgraden i en 
sykdom; (2) Gradient, grad av helning, skråning 
(inklinasjon); (3) Karakter, klasse, kvalitet; 
posisjonen innen en skala av kvaliteter, størrelser 
eller intensiteter; (4) Gradere, gruppere, klassi-
fisere, planere, sortere; (5) Sort, en klasse av ting 
i samme stadium eller med samme verdi; som 
befinner seg innen samme spesifiserte grenser; 
(6) Symbol, tall eller bokstav som angir en elevs 
evner og skoleferdigheter. Grades, grunnskole-
systemet; (7) Et utdannelsesnivå i skoleverket 
som gjennomføres i løpet av ett år; elever 
gruppert etter alder eller ferdighet for 
undervisning på et visst nivå i grunnskolen, 
ungdomsskolen eller den videregående skolen 
for ett år; (8) Rang, en militær grad innen hæren, 
luftvåpenet og marinen; (9) Innen zoologi, en 
gruppe dyr på samme evolusjonære nivå; (10) 
Innen systematikk, en gruppe organismer som 
deler visse morfologiske karakterer (samme 
organisasjonsnivå), men som ikke nødvendigvis 
er evolusjonært relaterte; et fenotypisk organi-
sasjons- eller tilpasningsnivå som er oppnådd av 
én (ved anagenese) eller flere (ved kladogenese) 
arter gjennom evolusjonen (Se: Anagenesis og 
Cladogenesis). (Utgjør en biologisk og strukturell 
forbedring i organiseringen av en organisme fra 
et evolusjonært synspunkt; f.eks. er fisker, 
amfibier, krypdyr og pattedyr suksessive 
utviklingsstadier); (11) Husdyr som er produsert 
gjennom krysning mellom en renraset gruppe 
(superior breed) og diverse andre grupper; (12) 
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En gitt standard i matkvalitet; (13) Innen geologi, 
den grad bergmasser har gjennomgått meta-
morfose, eller den relative kvalitet på metall-
forekomstene i en gruve; (14) Innen geo-
morfologi, likevekten i en skråning der det 
forekommer balanse mellom erosjon, transport 
og avsetninger; (15) Inndelingen av en sirkel i 
400 like store sektorer (400 grades = 360o). 
 
GRADIENT: (1) Gradient, skråning, fall, hellings-
grad, stigning, stigningsgrad; (2) Gradering, grad 
av forandring eller variasjon i en variabel, f.eks. 
temperaturgradient eller karaktergradient (Se: 
Cline); (3) Regulær avtagende eller økende 
forandring i en faktor, uttrykt i grader, prosenter 
eller som forholdstall.; (4) Vinkelen på hellingen 
til tangenten ved et gitt punkt på en kurve (målt 
som økningen på y-aksen (ordinaten) delt på 
økningen av x-aksen (abscissen)); (5) Innen 
matematikk, gradienten (slope) på en linje som 
viser både brattheten og retningen.  
 
GRADUAL: Gradvis, jevn, som utvikler seg sagte 
eller med små tillegg, tilvekst; skrittvis, trinnvis. 
 
GRADUALISM (Theory of phyletic gradual-
ism): Gradualisme, evolusjonær teori (modell) 
om at evolusjonen forløper gjennom kontinu-
erlige, gradvise prosesser i motsetning til 
plutselige store forandringer (saltatory evolution, 
Se: Punctuated evolution), dvs. at nye arter 
oppstår gjennom gradvise små modifiseringer 
(transformasjoner) av avkommet til forfedrene, de 
tidligere populasjoner av arten. Teorien viser til 
Charles Darwins konsept om evolusjon gjennom 
naturlig seleksjon, og forfektes av gradualistene, 
tilhengerne av teorien og som utgjør flertallet av 
dagens biologer. Selv den makroevolusjonære 
transformasjonen er et resultat av tallrike små 
enkeltforandringer i populasjoner over lange 
tidsrom, og foregår over hele eller store deler av 
artens geografiske utbredelsesområde. Makro-
evolusjonen baserer seg på de samme prinsipper 
som mikroevolusjonen som vesentlig finner sted 
innen populasjonen. Med andre ord er biologiske 
forandringer i evolusjonær synsvinkel, et resultat 
av sakte fremadskridende prosesser over lange 
tidsperioder som fører totalt sett, til kroppslige 
forbedringer innen stabile miljøer. Se: Phyletic 
gradualism.  
 

GRADUATE: (1) Inndele, graduere, gradere; (2) 
Gradert beholder, begerglass, flaske, sylinder, 
måleglass eller måleflaske for kjemikalier; (3) 
Tildele en akademisk grad, eller ta en akademisk 
grad; (4) Akademiker, kandidat, en som holder en 
akademisk grad eller diplom fra et universitet 
eller høyskole; som har tatt avsluttende eksamen 
ved en høyere læreanstalt (Se: Undergraduate). 
 
GRAFT: (1) Transplantat (graft), pode, podekvist; 
den del som er overført, podet; (2) Transplanta-
sjon, det å overføre et vev, isolert del av et 
levende vev eller organ enten til en annen del av 
samme individ (autograft), til et annet individ av 
samme art (homograft), til et annet individ av 
annen art (heterograft) eller et individ av samme 
art, men genetisk forskjellig (allograft). Prosessen 
kalles transplantering (grafting). Organismen som 
er kilden til transplantatet, kalles giver (donor) og 
organismen som mottar transplantatet er verten, 
mottageren (host, recipient). Transplantering 
refererer også til dannelsen av en kimære 
gjennom vegetative fusjoner av deler av 
forskjellige individer (Se: Chimera). Hybrid 
transplant (graft hybrids) refererer til planter der 
genetisk forskjellige celler eller vev (forskjellig 
genotyper) eksisterer side om side på grunn av 
fusjon mellom giver og vert etter trans-
planteringen. I hagebruk er transplantering av 
planteskudd eller knopper, mye benyttet. Dyre- 
eller plantetransplantater benyttes for å erstatte 
skadete eller svekkede deler i en organisme, som 
man f.eks. kan gjøre ved et nyre- eller 
hjertetransplantat.  
 
GRAFT HYBRID: Pode hybrid, plante som består 
av en lavere del som er rotfast (verten) og en 
øvre del som er transplantert fra et annet individ 
(donor) til den verten den vokser på. 
 
GRAFT REJECTION: Transplantat avstøtelse, 
CMI-reaksjon (Cell-mediated Immunity reaction) 
som skyldes at immunologisk kompetente celler 
(hovedvevsforlikelighetsantigenene) i et trans-
plantat reagerer med verten og som derfor fører 
til forkastelse og ødeleggelse av transplantatet. 
Se: Histocompatibility. 
 
GRAIN: (1) Korn, frøkorn, frøet eller den frø-
lignende frukten til medlemmer av gressfamilien; 
kornaktig, korne seg; (2) Marmorere; (3) Smule; 
(4) Vektenhet (gr) brukt innen farmakologien lik 
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0,06489 g (minste vektenhet i det engelske 
system); (5) Beskrivelse av grovheten av berg, 
dvs. grad av finkornet eller grovkornet sten; (6) 
Kløyvningsretning i berg; (7) Tekstur, tråd, trevl; 
fiber i treverk dannet av en type xylem celler (Se: 
Xylem). 
 
GRAINED: Prikket med små tuberkler, kuler, 
knoller. 
 
GRALLATORIAL: Tilpasset til å vade. 
 
GRAM (Gramme, g): Gram, fundamental enhet 
for masse (vektenhet) i det metriske system; én 
tusendel av ett kilogram (1 kubikkdesimeter vann 
= 1 000 g = 1 kilogram). Se: Mole. 
 
GRAM-ATOM (Gram-molecule): Gram-atom, et 
tidligere navn på mol. Se: Mole. 
  
GRAMINACEOUS: Som er gress-farget. 
 
GRAMINEOUS: Som er gressaktig; gress-. 
 
GRAMINICOLOUS (Chorotobiontic): Som vok-
ser på gress, eller organismer som lever 
mesteparten av sitt liv i gresshabitater. 
 
GRAMINIVOROUS: Som er gressetende. Se: 
Granivorous. 
 
GRAMINOLOGY: Se: Agrostology. 
 
GRAMMAR: Grammatikk, språkvitenskap; gram-
matisk riktig uttrykk, rett språkbruk. 
 
GRAMME: Se: Gram. 
 
GRAM-NEGATIVE: Gram-negativ, innen bak-
teriologi, det som farges meget lite av purpur 
fargen som benyttes i Gram-farging (farges rosa / 
lyserødt i steden). Gram-negative bakterier har 
meget lite peptidoglycan i celleveggene. Se: 
Gram-negative bacteria. 
 
GRAM-NEGATIVE BACTERIA: Gram-negative 
bakterier, den ene av de to medisinsk viktige 
grupper av bakterier, og som omfatter bl.a. 
gonokokker og meningokokker. De opptrer ofte 
intracellulært og autolyseres raskt. Små Gram-
negative staver omfatter flere viktige human-
patogene bakterier som: Haemophilus influenzae 

(influensa, influensa meningitt, kronisk bronkitt), 
Bordetella pertussis (kikhoste), Yersinia entero-
colitica (gastroenteritt), Yersinia pestis (pest, 
lungepest / svartedauen), Francisella tularensis 
(tularemi), Pasteurella multocida (sepsis, mening-
itt, osteomyitt). Store Gram-negative staver hører 
til tarmens normaflora eller kan være patogene 
bakterier som infiserer tarmen. Tarm staver som 
er årsak til vanlige og viktige infeksjoner hos 
mennesket, er: Escherichia coli og beslektede 
intestinale staver (hører til normalfloraen i 
tarmen, men kan også være opportunister), 
Salmonella spp. som omfatter tre typer: Tyfoid og 
paratyfoid feber (henholdsvis S. typhi og S. 
paratyphi), Salmonella-sepsis (S. typhimurinum, 
S. enteritidis), akutt gastroenteritt (alle 
Salmonella-typer, bortsett fra S. typhi og S. 
paratyphi), bakteriedysenteri (Shigella spp.; 
spesielt fire arter: S. dysenteriae, S. flexneri, S. 
boydii og S. sonnei) og melioidose (Pseudo-
monas pseudomallei). Vibrioner (buete Gram-
negative staver) omfatter f.eks. Vibrio cholerae 
(kolera). Rickettsia og Coxiella er små Gram-
negative kokkobasiller og gir sykdommer som 
flekktyfus og Q-feber. Se: Bacteria. 
 
GRAM-POSITIVE: Gram-positiv, innen bak-
teriologi, de som farges av purpurfargen som 
benyttes i Gram-farging. Gram-positive bakterier 
har store mengder av peptidoglycan i celle-
veggene. Se: Gram-positive bacteria. 
 
GRAM-POSITIVE BACTERIA: Gram-positive 
bakterier, den andre av de to medisinsk meget 
viktige gruppene av bakterier (Se: Gram-negative 
bacteria), og som omfatter viktige patogener på 
mennesket, men også arter som hører til 
normalfloraen på hud og slimhinner. Viktige 
grupper er koagulase positive stafylokokker, 
pneumokokker og ß-hemolytiske streptokokker. 
Gram-positive staver omfatter f.eks.: Bacillus 
anthracis (miltbrann), B. cereus (vanlig matfor-
giftning; skyldes et enterotoksin), histotoksiske 
klostridiearter (Clostridium perfringens (matfor-
giftning, gassgangren), C. novyi og C. septicum), 
Clostridium tetani (tetanus), C. botulinum 
(botulisme), Corynebacterium diphtheriae (dif-
teri), Listeria monocytogenes (listeriose) og 
Erysipelothrix rhusiopathiae (erysipeloidi). Myko-
bakterier omfatter syrefaste staver, f.eks.: 
Mycobacterium tuberculosis (tuberkulose), M. 
leprae (lepra) og andre Mycobacterium spp. som 
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kan infisere mennesket via dyr og fugler som er 
deres normale verter. Aktinomyceter som er 
staver og tråder med forgreninger, omfatter f.eks. 
slektene: Actinomyces (aktinomycose) og 
Nocardia (lungenokardiose). Spiroketer og spiril-
ler omfatter spesielt tre humanpatogene slekter: 
Treponema pallidum (syfilis), T. pertenue 
(frambøsi, yaws), T. carateum (pinta), Borrelia 
recurrentis (tilbakefallsfeber) og Leptospira inter-
rogans (leptospirose, Weils sykdom). Myko-
plasmer omfatter særlig to slekter av betydning: 
Mycoplasma pneumoniae (pneumoni) og Urea-
plasma. Se: Bacteria. 
 
GRAM STAINING METHOD: Se: Gram’s stain.  
 
GRAMPUS: (1) Spekkhogger (Orcinus orca), den 
fysisk største arten i delfinfamilien (Delphinidae) 
og eneste art i slekten Orcinus (toppkonsument 
innen det marine økosystemet); (2) En som 
puster høyt. 
 
GRAM REACTION: Se: Gram’s stain. 
 
GRAM’S STAIN: Gram-farging, fargemetode for 
diagnostisering av bakterier som empirisk ble 
utviklet (1884) av den danske vitenskaps-
mannen H.C.J. Gram (1853-1938). Farge-
teknikken skiller mellom to hovedgrupper av 
bakterier, de Gram-positive bakteriene (G+) som 
lar seg farge og de Gram-negative (G-) 
bakteriene som vanskelig lar seg farge. 
Egenskapen bakteriene har til å beholde eller 
miste farge, reflekterer fundamentale strukturelle 
forskjeller i celleveggen og er et viktig 
taksonomisk kjennetegn. Metoden brukes derfor 
som et første steg i identifisering av bakterier. Se: 
Gram-negative og Gram-positive. 
 
GRAND UNIFIED THEORY (GUT): Innen 
kvantefysikk, en feltteori der målet er å forene 
den elektromagnetiske kraften, den sterke kjerne-
kraften og den svake kjernekraften i en felles lov.  
 
GRANITE: Granitt, rødlig eller grå dypbergart 
(magmatisk bergart) som består av kvarts (20 - 
60 %), alkalifeltspat / plagioklas (10 - 65 %), 
biotitt og/eller hornblende. Innen stenindustrien 
benyttes termen også for andre homogene berg 
arter. Granitt dannes ved størkning av magma 
dypt nede i jorden. I Norge er granitt vanlig i 
grunnfjellsområdene innen den kaledonske 

fjellkjede og i Oslofeltet. Iddefjords-granitten 
(Østfoldgranitten) og Drammens-granitten er 
eksempler på kjente norske granitt-forekomster. 
Norges nasjonalbergart er granitten, larvikitt. Det 
er ofte lite vegetasjon i granitt-områder som 
vanligvis står fram som nakne rabber eller 
svaberg.   
 
GRANIVOROUS: Som er kornetende, det å ete 
korn eller frø. Se: Graminivorous. 
 
GRANULAR (Granulatus): Kornet, det å ligne 
eller bestå av små korn, eller karakterisert ved 
stor grad av kornethet. 
 
GRANULATED (Granulose): Dekket med små 
utvekster, korn, partikler. Se: Granule. 
 
GRANULE (Small gravel): (1) Korn, liten 
kompakt partikkel eller pellet (Se: Pellet); (2) 
Innen biologi, liten cellulær eller cytoplasmisk fast 
partikkel (inklusjon) i en celle eller som er festet 
på cellens utside, og som lett tar opp fargestoffer; 
(3) Innen geologi, berg-, mineral- eller sedi-
mentpartikkel mellom 2 - 4 mm i diameter, dvs. 
større enn sandkorn, men mindre enn grus; (4) 
Innen astronomi, én av de små flyktige lys-
markeringene eller lysflekkene i solens fotosfære. 
 
GRANULOCYTE: Granulocytt, hvite blodlegemer 
som inneholder granulert materiale (distinkte korn 
(granules) og lysosomer) i cytoplasmaet som er 
synlige i mikroskop og som farges både med 
sure og basiske fargestoffer. Alle granulocytter er 
polymorfer, og omfatter f.eks. neutrofiler, baso-
filer og eosinofiler. 
 
GRANULOMA: Granulom, fibrøst bindevev rundt 
betent vev, infeksiøse agenser, fremmed-
legemer eller skader, og som inneholder et stort 
antall celler av forskjellige typer (makrofager, 
lymfocytter, fibroblaster), noen vevsnedbrytende 
noen vevshelende. Slike ansamlinger av celler 
kan forekomme som kuler f.eks. i lungene der en 
antar at støv som pustes inn og som inneholder 
forskjellige tungmetaller, kan være årsaken. 
 
GRANULOSE: Grynet, kornet, består av eller er 
dekket av små korn eller granuler. 
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GRANULOSIS: Granulose, insektsykdom (særlig 
hos sommerfuglenes larvestadium) som skyldes 
et DNA virus (Baculoviridae). 
 
GRANUM: Granum, stablene (grana) av thyla-
koider, klorofyllkornene i det indre membran-
systemet i plantenes kloroplaster som omformer 
lys til kjemisk energi (ATP, NADPH2) som 
utnyttes under fotosyntesens mørkefase. Se: 
Chloroplast og Thylakoid. 
 
GRAPE: (1) Drue, vindrue, frukter som kan være 
grønne, røde eller blå og som omfatter ca. 60 
arter i Asia og Nord-Amerika; i Europa fore-
kommer bare én art, ekte vinranke (Vitis 
sylvestris) som vokser vill i middelhavslandene. 
Stenene i druer inneholder, i likhet med skallet, 
tannin, garvestoffer som fungerer som konser-
veringsmiddel i rødvinsproduksjon. Rosiner er 
tørkede druer; (2) Vinrød. 
 
GRAPEFRUIT: Grapefrukt (Citrus x paradisi), 
den største frukten i sitrusfamilien, rutefamilien 
(Rutaceae). Grapefrukt finnes i mange varianter 
og varierer i farger fra helt lys til rosa. 
Grapefrukten vokser i klaser på trær og har 
derfor fått navnet grape, som er engelsk for drue. 
Den rødlige fargen skyldes den kraftige anti-
oksidanten lykopen; den bitre smaken kommer 
av at grapefrukten inneholder kinin. 
 
GRAPH: (1) Grafisk fremstilling, grafisk oversikt, 
grafisk figur; punkter og linjer i deres korrekte 
posisjon i relasjon til koordinatene på en plan 
overflate (Se: Coordinates). Et diagram er en 
visuell fremstilling av visse tall sett i form av en 
kontinuerlig kurve, vanligvis på et rutepapir (en 
linje i en grafisk figur kalles en kurve selv om den 
er rettlinjet); (2) Innen topologi, graf, to-
dimensjonalt nett der arrangeringen, propor-
sjonene og antall knutepunkter og linjeformer, er 
underlagt et studium. Ved hjelp av computer-
grafikk kan tredimensjonale bilder produseres, og 
som også kan manipuleres slik at de kan 
betraktes fra forskjellige sider (roteres i rommet). 
Ved hjelp av en computer kan også 
informasjonen som er lastet inn i maskinen ved 
hjelp av en mus eller lyspenn, bli manipulert ved 
f.eks. å rette ut linjer, fjerne eller legge til gitte 
områder eller utvide eller trekke sammen 
spesielle detaljer. 
 

GRAPHICAL GENOTYPE: Grafisk genotype, 
restriksjonsfragmenters lengdedata i grafisk form 
som beskriver hele genomet i et enkelt grafisk 
bilde med tanke på alleler og deres opphav. Se: 
RFLP. 
 
GRAPHOMETER: Vinkelmåler. 
 
GRAPH PAPER: Millimeterpapir. 
 
GRASS: Gress, gras, ca. 12 000 enfrøbladete 
plantearter som er utbredt over hele verden. 
Gressene har gjennomgående lange tynne 
stengler med smale blad med parallelle nerver og 
leddete hule stengler, og et vekstpunkt nær 
jorden slik at gress kan kontinuerlig vokse selv 
om det etes eller gresses ovenfra. Fruktene er frø 
liknende. Gressfamilien (Poaceae) omfatter cirka 
700 planteslekter; i Norge finnes ca. 160 arter 
fordelt på ca. 60 slekter. Familien er økonomisk 
svært viktig da alle kornsortene hører til i 
gressfamilien. Av de viktigste gressplantene i 
verden, kan nevnes: Bambus, bygg, durra, havre, 
hvete, mais, rapp, ris, rug, sukkerrør og timotei. 
 
GRASS LAND: Gressmark, grasmark, eng; 
terrestrisk hovedbiom der gressarter utgjør de 
dominante planteartene; et økosystem hvor gress 
dominerer vegetasjonen og som representerer én 
av de fire hovedtypene av vegetasjonsdekker i 
verden. Gress kan dekke meget store områder; 
eksempler på naturlige gressmarker er: Præriene 
(praire) i Nord-Amerika, pampasen (pampas) i 
Sør-Amerika, pusztaen (puszta) i Øst-Europa, 
steppene (steppes) i Russland, tropiske gress-
marker (savanna, tropical grassland) i Afrika, 
tempererte gressmarker (temperate grassland) 
og fjellgressmarker (montane grassland) i 
Europa. Gressmarker forekommer fra de 
tempererte sonene til tropene, men spesielt i de 
indre delene av kontinentene. De første 
gressmarkområdene dukket opp i Miocen (Se: 
Miocene). Gress er hovedføden for de store 
gressetende drøvtyggerne. Gressmarkene er mer 
vanlige der nedbør er begrenset, tilfeldig og der 
det ofte er sesongmessige, lange tørkeperioder. 
Mest nedbør faller om våren, mens sommeren 
kan ha høye temperaturer, tørre vinder og lite 
regn. Gressområdene er rik på humus på grunn 
av den hurtige veksten og nedbrytningen av 
plantematerialet.  
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GRAVEL: Grus, singel, gruslag; løst akkumulert 
stenmateriale der sedimentpartiklene er mellom 2 
- 4 mm i diameter (Wentworth skalaen; stør-
relsen kan variere etter forskjellige definisjoner). 
Se: Boulder, Clay, Cobble, Pebble, Sand og Silt. 
 
GRAVID (Gravid female, Gravid uterus, Preg-
nant): Gravid, svanger, drektig; en organisme 
med befruktede egg, embryoer eller fostre under 
utvikling; organisme med unger (barn) i uterus, 
som bærer én ufødt unge. Se: Ovigerous. 
 
GRAVIMETER: Tyngdemåler. 
 
GRAVITROPISM: Se: Geotropism. 
 
GRAVITY (Gravitation): (1) Alvor, betydning; 
verdighet, høytidelighet; (2) Dybde (om tone); (3) 
Gravitasjon, gravitasjonskraft, tyngdekraft; vekt, 
den gjensidige tiltrekning mellom alle legemer 
med masse eller energi (som lys), uavhengig av 
de elektromagnetiske kreftene og den sterke og 
svake kjernekraften. Gravitasjonen er den 
svakeste av de fire fundamentale kreftene i 
naturen (ca. 1038 ganger svakere enn den sterke 
kraften, 1036 ganger svakere enn den elektro-
magnetiske kraften og 1029 ganger svakere enn 
den svake kraften). På jorden gir gravitasjonen 
(og jordrotasjonen) vekt til fysiske objekter, og 
månens gravitasjon skaper tidevannet (flo og 
fjære). Gravitasjonen har en uendelig rekkevidde, 
men effekten avtar med økende avstand. Isaac 
Newtons (1642-1726/27) gravitasjonslov sier at 
ethvert legeme i universet tiltrekker ethvert annet 
legeme med en kraft som er direkte proporsjonal 
med produktet av deres masser og inverst 
proporsjonalt med kvadratroten av avstanden 
mellom dem, målt fra sentrum i massene langs 
en linje som forener sentrene. Galileo Galilei 
(1564-1642) som studerte fallende legemer, 
introduserte begrepet akselerasjon. Han argu-
menterte med at i vakuum vil alle legemene ha 
samme akselerasjon lik det i fritt fall. Senere 
presenterte Newton sin universelle gravitasjons-
lov der enhver partikkel tiltrekker enhver annen 
partikkel med en kraft F = Gm1m2/x2 der m1 og m2 
er massene til to partikler som er adskilt med en 
distanse lik x; G er gravitasjonskonstanten som i 
henhold til moderne mål har verdien 6,672 59 x 
10-11 m3kg-1s-2 (6,67 x 10-11 Nm2kg-2). Newton 
viste at en ytre kraft på et kule-formet legeme er 
den samme som om hele massen var konsentrert 

i et punkt i kulens sentrum. Stjerner og planeter i 
universet er tilnærmet runde slik at de kan 
betraktes som punktpartikler, og Newton viste at 
hans lov var i samsvar med Johannes Keplers 
(1671-1630) lover. På jorden vil gravitasjonen 
være akselerasjonen (g) av et legeme som faller 
fritt i vakuum innen jordens gravitasjonsfelt der 
standardverdien er 9,83 m/s2 (ved Nordpolen; 
ved ekvator 9,78 m/s2). (Én Newton er den 
kraften som trenges for å akselerere ett kilogram 
masse én meter per s2 i kraftens retning). 
Gravitasjonens essensielle egenskap er at den 
medfører bevegelsesforandringer, spesielt 
akselerasjon under fritt fall. I henhold til Albert 
Einsteins (1879-1955) generelle relativitetsteori 
(fra 1915) der gravitasjon ikke beskrives som en 
kraft, men som en konsekvens av rom-tidens 
krumning (kurvatur) pga. den uregelmessige 
fordelingen av masse (en egenskap ved fysiske 
legemer og et mål på motstanden mot aksele-
rasjon når en kraft virker inn på legemene) der 
den mest ekstreme kurvaturen i rom-tiden er de 
såkalte svarte hull der selv lyset ikke kan 
unnslippe hendelseshorisonten (event horizon). 
Det er kurvaturen i rom-tiden som er dannet av 
massen (materien) som kontrollerer legemenes 
bevegelse. Forskjellene mellom Newtons gravita-
sjon og gravitasjonen innen den generelle 
relativitetsteori, kommer kun til uttrykk når 
gravitasjonskreftene blir ekstremt sterke som i 
svarte hull og nøytronstjerner (sluttproduktet når 
stjerner av en viss størrelse faller sammen under 
gravitasjonskreftene) eller ved ekstremt nøy-
aktige målinger. Gravitasjonslinser refererer til 
gravitasjonsfeltet fra f.eks. galakser som kan 
bøye lys eller annen stråling fra mer fjerne kilder 
som kvasarer slik at flere bilder dannes av 
kvasaren. Se: Electromagnetism, Graviton, 
Strong interaction og Weak interaction. 
 
GRAVITON: Graviton, hypotetisk elementær-
partikkel som teoretisk er antatt å være ansvarlig 
for gravitasjonen og dens effekter. Hvis 
gravitoner eksisterer er de uten masse da 
gravitasjonskreftene har «uendelig» rekkevidde, 
og de synes å forplante seg med lysets hastighet. 
De tre andre kreftene i naturen er antatt å bli 
formidlet via elementærpartikler: Lys ved hjelp av 
fotoner (Se: Photon), den sterke kjernekraften 
ved hjelp av gluoner (Se: Gluon) og den svake 
kjernekraften ved hjelp av W og Z bosoner 
(intermediære vektor bosoner; Higgs bosoner gir 
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W og Z bosonene (og andre partikler) masse via 
den såkalte Higgs mechanism som nå har blitt 
bekreftet (CERN, 2013). Se: String theory.   
 
GRAY (Gy): (1) Grå (fargen), tendere mot grå; 
kjedelig i farge; (2) Gråhåret (hoary); (3) Kjedelig, 
uinterressant (dull, uninteresting); (4) Manglende 
humør, inspirasjon; dårlig stil eller smak; (5) 
Svakt definert posisjon, tilstand eller karakter; (6) 
Innen fysikk, Gray (Gy), enhet for absorbert dose 
(absorbed dose) av ioniserende stråling i et 
objekt eller person som viser til den mengde 
energi som en radiaktiv kilde har avsatt i 
materialet strålene passerer. I Gy er lik 100 rad = 
en absorbert dose på 1 joule/kilogram (absorbert 
dose på 0,01 Gy vil si at 1 g av et materiale har 
absorbert 100 erg av energi som et resultat av 
strålingen). Se: Erg, Rad og Radiation units. 
  
GRAYLEG: Gjess (hunnen kalles gås, hannen, 
gasse), omfatter 10 arter i Norge: I slekten 
ANSER: Grågås (Anser anser), Tundragås 
(Anser albifrons), Dverggås (Anser erythropus), 
Sædgås (Anser fabalis), Kortnebbgås (Anser 
brachyrhynchus) og Snøgås (Anser caeru-
lescens); i slekten BRANTA: Kanadagås (Branta 
canadensis), Hvitkinngås (Branta leucopsis), 
Ringgås (Branta bernicla) og Rødhalsgås (Branta 
ruficollis). I tillegg kan asiatisk stripegås (A. 
indicus) forekomme. Kortnebbgås, grågås, 
kanadagås og stripegås er jaktbare arter i Norge. 
 
GRAYLING: Harr (Thymallus thymallus), fersk-
vannsfisk i laksefamilien (Salmonidae) som er lett 
gjenkjennelig på sin lange og høye ryggfinne. 
Harr forekommer i Glomma og i elver og vann i 
indre strøk av Troms og Finnmark.  
 
GRAZE: (1) Skrubbsår, oppskrubbing; (2) Streif-
sår, streifskudd; snerte; (3) Gresse, beite på 
(vegetasjon, alger, plankton); (4) Fôre med gress, 
gjete; gå på beite; streife om. 
 
GRAZER: Dyr som eter på gress eller lavtvoks-
ende vegetasjon.  
 
GRAZING: (1) Beitemark; (2) Gressing, beiting, 
dyrs (særlig kveg og sau) konsumering av 
vegetasjon og da spesielt gress. 
 
GRAZING PATHWAY (Grazing food chain): 
Næringskjede der primærprodusentene (grønne 

planter) blir spist av plantespisere (herbivorene) 
som igjen blir spist av forskjellige suksessive 
trofiske nivåer av rovdyr (karnivorene). Se: Food 
chain. 
 
GREAT CIRCLE: Storsirkel, sirkelen på en kule 
hvis plan skjærer kulens sentrum. Den korteste 
avstand mellom to punkter på en kule er langs 
storsirkelen som forbinder dem. 
 
GREAT DYING (Mass extinction): Masse-
utryddelse, en katastrofal utdøing av organismer 
og arter (eventuelt taksa på høyere nivå), som 
nok er en normal hendelse i livets historie sett 
over geologisk tid. Masseutdøinger er globale 
katastrofer som utraderer titusener av arter eller 
dyregrupper over relativt korte tidsrom, da hele 
økosystemer kollapser i en global skala. Det er 
kjent spesielt seks masseutdøingstilfeller i løpet 
av jordens historie, der de to best kjente forgikk 
ved slutten av Perm tiden (90 % av artene døde 
ut) da krypdyrenes tidsalder begynte, og ved 
slutten av Kritt tiden, da de fleste krypdyrene 
(dinosauriene) døde ut. I dagens verden 
(Anthropocen) pågår en ny masseutdøing av 
arter med en signifikant større utdøingsrate enn 
hva den naturlige bakgrunnsutdøing av arter 
skulle tilsi, og det pga. menneskets alvorlige 
negative påvirkning på hele biosfæren, atmos-
fære, hydrosfæren og litosfæren. Se: Mass 
extinction. 
 

GREEK ALPHABETS: Greske alfabet: ,  

(alfa, alpha); ,  (beta); ,  (gamma); ,  

(delta); ,  (epsilon); ,  (zeta); ,  (eta); ,  

(teta, theta); ,  (iota); ,  (kappa); ,  

(lambda); , µ (my); ,  (ny); ,  (ksi, xi); ,  

(omikron); ,  (pi); ,  (ro, rho); ,  (sigma); , 

 (tau); ,  (upsilon); ,  (fi, phi); ,  (ki); ,  

(psi); og ,  (omega).  
 
GREEN DATA BOOK: Se: Red data book. 
 
GREENERY: (1) Veksthus; (2) Bladverk, løvverk, 
plantevekst, vegetasjon.  
  
GREENHOUSE EFFECT: (1) Drivhuseffekt, 
generelt en effekt som forekommer i drivhus og 
lignende bygninger der strålingsenergi fra solen 
passerer gjennom et glass og varmer opp inni 
bygningen, mens strålingsvarmen fra innsiden 
fanges opp av glasset; (2) Et tilsvarende 

https://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A5g%C3%A5s
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https://no.wikipedia.org/wiki/Jakt
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fenomen i en planets atmosfære der atmosfæren 
fanger opp strålingsenergien fra en sol, 
forårsaket av (drivhus)gasser som karbondioksid 
(CO2) og metan som lar den innkommende 
solstrålingen slippe gjennom, men tilbakeholder 
og delvis kaster tilbake varmen (lik et glasstak i et 
drivhus), den infrarøde strålingen, som stråler 
opp fra planetens overflate (Se: Infrared 
radiation). Drivhuseffekten forekommer på en 
rekke planeter, som Venus der den er ansvarlig 
for den ekstremt høye overflatetemperaturen. 
Med tanke på jorden skyldes drivhuseffekten at 
atmosfæren, skydekket som består av vanndamp 
og vanndråper (H2O), karbondioksid, metan 
(CH4) og andre gasser, slipper inn lys og 
kortbølget ultrafiolett stråling, men absorberer 
den langbølgede, infrarøde tilbakestrålingen fra 
jorden og plantene. Det medfører oppvarming av 
jorden lik et drivhus. Men på jorden er 
drivhuseffekten langt mindre enn f.eks. på Venus, 
men antas å være økende og utgjøre en alvorlig 
global miljøtrussel da den kan dramatisk forandre 
værforholdene i atmosfæren med nedsmelting av 
polarisene og Grønlandsisen og dermed hevet 
havnivå med de alvorlige konsekvenser det vil 
ha, ved siden av å redususere utbyttet fra 
jordbruk. En temperaturøkning av havene vil 
også få alvorlige og uoversiktlige konsekvenser 
for havets dyre og planteliv. Tendensen til 
temperaturøkning i de lavere atmosfæriske lag, 
er spesielt ment og skyldes det atmosfæriske 
karbondioksid innholdet som sammen med 
vanndamp absorberer den utstrålte jordvarmen 
mer effektivt enn varmeinnstrålingen fra solen 
som omfatter kortere bølgelengder. Spesielt 
vanndamp har i senere undersøkelser også vist 
seg å være særs viktig for å begrense 
oppvarmingen, da hele 60 % av innstrålingen fra 
verdensrommet ikke når bakken pga. skydekket. 
Andre klimagasser er nitrogenoksider (f.eks. N2O 
(lystgass), hydrofluorkarboner (HFK), perfluor-
karboner (PFK), klorfluorkarboner (CFK), svovel-
heksaklorid (SF6) og ozon. Fluorkarbonene 
angriper ozonlaget, mens de andre gassene er 
rene drivhusgasser som gjennom å stenge 
tilbakestrålingen inne i atmosfæren, øker 
temperaturen på jorden. CO2 utmerker seg særlig 
med sitt store volum i atmosfæren, men f.eks. ett 
molekyl av CH4 er ca. 30 ganger mer effektiv 
som drivhusgass enn ett molekyl av CO2, og 
klorfluorkarboner er beregnet å ha opptil 10 000 
ganger mer effekt enn karbondioksidet. Men 

uansett, drivhusdebatten er spesielt fokusert på 
karbondioksid. Det relative bidraget til drivhus-
effekten mtp. gass-sammensetningen i atmos-
færen, er for tiden: Karbondioksid 50 % 
(muligens høyere), metan 20 %, CFK 15 %, ozon 
10 % og vanndamp og nitrogenoksider, 5 %. 
Forbrenningen av fossilt brennstoff spesielt siden 
1900-tallet, har medført en økning av karbon-
dioksid innholdet i atmosfæren (antatt 10 %) noe 
som igjen har medført en økning i den globale 
temperaturen (antatt 0,2 - 0,4oC). Man antar at 
kullbrenning alene bidrar med 15 % til den 
globale drivhuseffekten, gass-forbrenning med 6 
% og forbrenningen av olje og oljeprodukter i 
forbindelse med transport, 16 %. Forbrenningen 
av fossilt brennstoff og annet industrielt frislepp 
av karbondioksid, har økt tre ganger siden 1950. 
Det er beregnet at det er tilstrekkelige reserver av 
fossilt brennstoff på jorden til å øke konsen-
trasjonen av atmosfærisk karbondioksid opptil 8 
ganger. Temperaturen i havene er antatt å øke 
ca. 0,1oC per år og man regner med at innen 
2050 vil den gjennomsnittlige temperatur på 
jorden ha økt med minst 1,5oC. Som en 
konsekvens av det, er det antatt at havnivået vil 
stige dramatisk. «Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC» (1990) estimerte at i 
2030 vil temperaturen ha økt i sentrale Nord-
Amerika med 2 - 4oC om vinteren og 2 - 3oC om 
sommeren, i sør-øst Asia med 1 - 2oC gjennom 
året, i Sør-Europa med 2oC om vinteren og 2 - 
3oC om sommeren, i Australia 1 - 2oC og i Afrika 
sør for Sahara, 1 - 3oC generelt. Men jordover-
flatens gjennomsnittstemperatur er imidlertid 
+15oC pga. drivhusgassene, og ville vært -18oC 
uten disse gassene. Mennesket produserer ca. 
5,5 milliarder tonn CO2 årlig, bare halvparten 
regnes å bli opptatt i havet og av skogsvege-
tasjonen, resten antas å havne i atmosfæren. 
Drivhuseffekten var (1991) beregnet til 155 watt 
per m²; en dobling av CO2 mengden ville økt 
jordoverflatens middeltemperatur mellom 5 - 6oC 
(5oC ved ekvator, 6oC ved høyere breddegrader). 
Men for klimaet og klimaskifter er også selve 
jordklodens posisjon og bevegelse i forhold til 
solen en viktig faktor, dessuten varmetransporten 
på jorden, ikke minst den knyttet til de store 
havstrømmene. Istidene og mellomistidene er 
f.eks. utløst av tre variasjoner i jordbanene: (a) 
Hvor elliptisk banen rundt sola er (rytme: 100 000 
år), (b) hvor skråstilt jordaksen er i forhold til sola 
(rytme: 40 000 år), og (c) hvor nære jorden er 
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sola (rytme: 23 000 år). Norge har vært gjennom 
40 istider de siste 2,6 millioner år, dvs. de to 
epokene Pleistocen og Holocen i Kvartær 
perioden. Markerte klimaskifter har også skjedd i 
historisk tid. For 15 - 16 000 år siden var det en 
sterk temperaturøkning i løpet av bare 10 - 20 år. 
Deretter skjedde en gradvis avkjøling, for så en 
like brå temperaturøkning igjen for 11 600 år 
siden. Den siste endringen skjedde mellom 1650 
og 1850, da hadde vi en ny «liten istid». Det 
meste av temperaturøkning etter den tid og fram 
til 1940, kan også sees på som en naturlig 
avvikling av denne siste lille istiden. Kyoto-
avtalen (underskrevet 11. desember 1997) hadde 
som mål å begrense utslippene av klimagasser 
for å unngå drivhuseffekten og klimaendringer. 
Den forpliktet i første omgang industrilandene, de 
rike landene, til å redusere det samlede utslipp 
med 5,2 % i forhold til utslippsnivået i 1990. Dette 
skulle skje innen perioden 2008 - 2012. 
Utviklingslandene var fritatt foreløpig. Det er 
åpnet for handel med klimakvoter, dvs. hvis 
Norge finansierer klimatiltak i andre land, kan det 
føres på eget utslippsregnskap. Ny skogplanting 
er akseptert som CO2 reduserende tiltak, 
samtidig som en forsøker å redusere avskoging 
og nedbrenningen av skog i forbindelse med 
dyrkningsmåtene i tropiske regnskogsområder. Å 
benytte fornybare energikilder, generelt redusere 
bruk av drivhusgasser, øke energiutnyttelsen og 
effektiviteten, redusere kjøttproduksjonen og 
utvikle et bærekraftig jordbruk som ikke er 
avhengig av høyt forbruk av kunstgjødsel og 
andre agrokjemiske tiltak, er også viktige tiltak. 
Parisavtalen (vedtatt i 2015, men trådte i kraft 
året etter) gjelder for alle land selv om det 
forventes at de rike landene gjør mest for å kutte 
klimautslippene. Her ble man enige om at 
klodens temperatur ikke skal overstige 2oC før 
århundret er over, og at alt skal gjøres for å 
begrense temperaturstigningen til 1,5oC. Alle 
land må iht. avtalen lage en plan for kutt i 
klimagassutslipp og hvor mye som skal kuttes. 
Dette målet skal fornyes hvert femte år (fra og 
med 2020), da alle land må rapportere hvordan 
det går med utslippskuttene. Katowice-avtalen fra 
klimaforhandlingene i Polen (2018), endte også 
med avtaler om regler for hvordan utslipp skal 
måles og kontrolleres, og hvorledes man skal 
kutte ned mot null utslipp i 2050. Men verden 
styrer uansett mot ca. 3oC oppvarming da antall 
kullkraftverk i verden øker og det er ingen 

merkbar reduksjon i forbrenningen av de fossile 
brennstoffkildene, olje og gass. Selv med en 
global reduksjon i karbondioksidutslipp, vil 
gassen fortsette og akkumuleres i atmosfæren i 
overskuelig fremtid med katastofale konse-
kvenser for verdens folk. Utslippene økte 
kraftigere i 2018 enn i 2017. 
 
GREEN MONKEY DISEASE: Se: Marburg 
disease. 
 
GREEN REVOLUTION, THE: Den grønne 
revolusjon, refererer til den markante økning i 
jordbruksavkastning basert på maskinelle nyvin-
ninger, økt forbruk av petrokjemiske produkter 
som kunstgjødsel ved siden av konstruksjonen 
av nye genetiske mer produktive varianter av 
kornsorter gjennom selektiv avl og genteknologi. 
Den grønne revolusjonen for å øke jordbruks-
avkastningen, var spesielt høy i tredje kvartal av 
det 20. århundre. Kunstgjødselproduksjon krever 
store energimengder, og har vært lenge i bruk. 
De globale langtidseffekter på miljøene ved 
intensivt bruk av kunstgjødsel, kan være meget 
alvorlige, i beste fall er de usikre. Hvis land som 
India skulle benytte kunstgjødsel i den skala 
enkelte land i Vest-Europa gjør, ville behovet til 
India tilsvare halve verdens produksjon av 
kunstgjødsel. I Asia har spesielt nye kornslag hatt 
stor suksess pga. av at de modnes tidlig og kan 
gi to til tre avlinger i året da de er ufølsom for 
variasjoner i daglengde.  Men disse kornslagene 
krever store mengder kunstgjødsel for å kunne 
utnyttes fullt ut, som igjen krever store 
vannmengder, bruk av pesticider, maskiner for 
mekanisk plantning og høsting og dermed god 
økonomi som landene generelt mangler. Disse 
plantenes motstandsdyktighet mot plantesyk-
dommer og insekter, er også lite kjent. Generelt 
er det usikkert hvor langt den grønne revolu-
sjonen kan utnyttes og hvor lenge den kan holde 
tritt med jordens populasjonsvekst. I dag (2020) 
estimeres den gjennomsnittlige befolknings-
økning på jorden til å være 81 millioner 
mennesker per år. Dagens populasjon på jorden 
er 7 794 798 739 mennesker, man regner 
jordens befolkning vil nå 10 milliarder i 2057 selv 
om vekstraten er på nedadgående (1,08 % i 
2019, 1,10 % i 2018, 1,12 % i 2017).   
 
GREENWICH MEAN TIME: Se: GMT og Time. 
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GREGARIOUS (Social): Som lever i flokk, som 
opptrer i grupper, som vokser i klynger; 
selskapelig. Tendensen mange arter har til å 
danne grupper med sosiale relasjoner mellom 
gruppens medlemmer. Gregaria, den høye 
tettheten av gresshopper i den fasen da de er 
migratoriske og vandrer. Se: Social og Aggre-
gation. 
 
GREGG'S PARADOX: Greggs paradoks, den 
tilsynelatende motsigelse ut fra nåværende 
taksonomiske klassifikasjonssystem for mono-
typiske taksa, dvs. hvis en familie omfatter bare 
ett takson (slekt) vil da på samme tid taksonet 
tilhøre to kategorier (familie og slekt). Se: 
Category. 
 
G-REGION: Innen genetikk, G-region, relativt 
korte DNA regioner langs kromatidene i 
eukaryotiske kromosomer som karakteriseres 
ved en samling eller opphoping av gjentatte DNA 
sekvenser (Se: Repetitive DNA). Gjennomsnitts-
lengden til disse regionene utgjør ca. 5 - 10 nm 
og omfatter ca. 15 000 - 30 000 basepar. 
 
GRESSORIAL: Tilpasset gange, legger som er 
modifisert til å løpe med (i motsetning til f.eks. å 
svømme eller grave med). 
  
GRID: (1) Grid, gitter; (2) Lysnett, samkjørings-
nett; (3) Rutenett, gradnett, nettverk av parallelle 
linjer som krysser hverandre i rette vinkler og 
som danner en serie av identiske kvadrater på et 
kart. Linjene kan nummereres ut fra et startpunkt 
på et kart (f.eks. nord og sør) slik at hvert kvadrat 
(og hvert punkt innen kvadratet) kan nøyaktig 
identifiseres (kartreferanse, f.eks. i grader nord 
og sør).  
 
GRID ANALYSIS OF PATTERN: Innen økologi, 
en metode for å undersøke strukturer og mønstre 
hos populasjoner og samfunn på ved hjelp av 
prøvetaking innen kvadratiske rutenett istedenfor 
tilfeldig prøvetaking (sampling) innen et kvadrat. 
Gjennom å øke antall kvadrater kan strukturer og 
mønstre bedre påvises da mønstre ofte er 
relatert til den rutestørrelse som benyttes. 
 
-GRISE- (-griseo-, -grisea): Prefiks som betyr 
grå.  Griseous, som er hvitfarget spraglet eller 
spettet med grått. 
 

GRILSE: Ung laks, laks som vender tilbake til 
ferskvann etter bare ett år i sjøen. Se: Salmon. 
 
GRINNELL'S AXIOM: Se: Gause's rule. 
 
GRIPON: Se: Argentine Haemorrhagic fever. 
 
GRIPPE: Influensa. Se: Influenza virus. 
 
GRISTLE: Brusk. Se: Cartilage. 
 
GRIT: (1) Hard partikkel; (2) Sand, grus, grov-
kornet sten; generell term for partikkulært 
materiale som kan siles med maskevidde på 76 
mm. 
 
GRIZZLY: (1) Grålig; (2) Gråbjørn (Se: Bear). 
 
GROOMING: Lopping, biting, kløing, napping, 
pleiing, rensing, slikking og stelling av kropps-
overflatene (særlig observert hos pattedyr og 
fugl) for å fjerne parasitter, rense og vaske og 
eventuelt olje overflatene. Lopping av andre 
individer styrker de sosiale båndene og medføre 
at alle medlemmene i gruppen får samme karak-
teristiske lukt, slik at de enkelte medlemmene i 
gruppen lett kan gjenkjenne hverandre på duften. 
Se: Allogrooming, Autogrooming, Preening og 
Social grooming. 
 
GROSS ECOLOGICAL EFFICIENCY (Linde-
mann's efficiency): Maksimum (gross) økologisk 
effektivitet, forholdet mellom den assimilerte 
energien ved et gitt trofisk nivå og det assimilerte 
ved det foregående trofiske nivå; forholdet 
mellom energiopptaket ved suksessive trofiske 
nivåer; et mye brukt mål for økologisk effektivitet. 
Se: Ecological efficiency. 
 
GROSS (PRIMARY) PRODUCTION: Se: Primary 
production. 
 
GROUND COLOUR: Innen ornitologi, grunn-
farge, basisfargen til egg skallet som ofte er mer 
eller mindre dekket av andre tegninger. 
 
GROUND INVERSION: Se: Surface inversion. 
 
GROUND ITCH (Dew itch): Hudkløe, forårsaket 
av hakemarkinfeksjoner (hookworm infections) 
som infiserer verten gjennom huden, som når det 
gjelder mennesket. Hudkløe oppstår særlig ved 
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gjentatte infeksjoner (reinfeksjoner) pga. 
immunitetsoppbyggelsen mot infeksjonen. Hud-
kløe kan også skyldes bakterier introdusert via 
hakemark infeksjonen. Se: Hookworm. 
 
GROUND LAYER (Field layer, Herb layer): 
Feltlaget, det laveste vegetasjonsdekket mot 
bakken i skogsområder og som består for det 
meste av urter, moser og lav og treaktige planter 
som ikke er høyere enn 50 cm (dvs. under 
busksjiktet). 
 
GROUND-LEVEL: (1) Terrengnivå, på samme 
nivå som jordoverflaten i motsetning til å være 
høyere oppe eller under jordbunnen; (2) 
Terrenghøyde, den høyde mennesket normalt er 
eksponert i atmosfæren, dvs. mellom bakken og 
opp til ca. 2 meters høyde.   
 
GROUNDPLAN: Innen systematikk, grunnplanet, 
det komplette sett av karakterstadier hos den 
siste felles stamart av en monofyletisk gruppe før 
den splittes og gir opphav til nye grupper eller 
arter. Grunnplanet inkluderer alle plesiomorfe og 
apomorfe stadier hos stamarten. Grunnplanet 
kan aldri observeres, bare rekonstrueres basert 
på fylogenetiske hypoteser, dvs. utgjør aldri 
beviset for en fylogenetisk rekonstruksjon, men 
er en konklusjon basert på en slik. Grunnplanet 
er forskjellig fra «Bauplan». Se: Apomorphic, 
Bauplan, Monophyletic og Plesiomorphic.  
 
GROUND PLASM: Se: Hyaloplasm. 
 
GROUND WATER (Phreatic water): Grunnvann, 
vannet i undergrunnen som fyller porene i jorden, 
dvs. alle porer og hulrom i jord og fjell under 
jordoverflaten og over det ugjennomtrengelige 
nederste berglag. Over grunnvannet forkommer 
normalt et område med markvann der alle porene 
ikke er helt vannfylte. Grunnvannet kan sies å 
representere et stort naturlig vannreservoar med 
en kapasitet lik volumet av alle de porene og 
hulrommene i grunnen som er vannfyllt. Grunn-
vannet skyldes atmosfærisk regn (meteoric 
water) som siver og infiltrerer gjennom jorden 
ovenfra, tilsig fra vassdrag, vann fra dypere kilder 
i jorden (juvenile water) og vann som måtte 
finnes i fjellet siden deres dannelse (fossil water). 
Med andre ord, grunnvannsdannelsen (ground-
water recharge) omfatter alt vann som tilflyter 
grunnen fra ulike opprinnelser. Grunnvannet 

følger gravitasjonen og representerer den 
viktigste av jordens vannkilder. Det øvre 
grunnvannsnivået (grunnvannsflaten), kalles 
grunnvannsspeilet (groundwater table), under 
dette er jorden mettet med vann (alle porer 
vannfylte). Overflatevannet er normalt adskilt fra 
grunnvannet med et område som ikke er 
vannmettet (vadose water). Grunnvannsstanden 
(groundwater level) er grunnvannsspeilets nivå i 
forhold til et referansenivå, ofte jordoverflaten ved 
målepunktet, men kan også uttrykkes som høyde 
over havet. Med grunnvannsavløp (groundwater 
flow) menes den vannmengden som tilføres et 
vassdrag fra grunnvannet. Hengende grunnvann 
(pershed groundwater) refererer til en begrenset 
grunnvannsforekomst som hviler på et lokalt lite 
ugjennomtrengelig lag og som derfor henger som 
en isolert forekomst i markvannsonen. Under 
dette vil en finne det egentlige grunnvannsspeilet. 
En grunnvannsbrønn (water well) er en brønn 
eller et rør som er gravet ned i grunnen for å 
skaffe vann eller for å observere grunn-
vannsstanden. Den kjemiske kvaliteten på grunn-
vann kan variere fra det fineste drikkevann (Se: 
Potable) til saltvann (Se: Brine). Se: Soil water og 
Vadose water. 
 
GROUNDWATER RECESSION: Naturlig grunn-
vannssenkning, en naturlig senkning av grunn-
vannsstanden i et gitt område.  
 
GROUP: (1) Gruppere, ordne, dele inn; (2) Innen 
biologi, flokk, hjord, stim, sverm, gruppe, generell 
term for en samling av organismer som opptrer 
sammen og som har en viss grad av innbyrdes 
samspill; (3) Innen taksonomi, en samling av 
taksa: (a) I zoologi, en samling av dyr med 
samme nomenklatur, (b) i bakteriologi, et 
uformelt takson basert på antigen analyser og 
bestående av en samling av serotyper, (c) i 
virologi, et virus takson av usikkert nivå, verken 
bestemt til familie eller slekt, og (d) i hagebruk, 
en samling av like kultivarer innen en art eller 
interspesifikk hybrid (Se: Cultivar). En kollektiv 
gruppe (Se: Collective group) refererer til enhver 
samling av identifiserbare arter hvor slekten er 
usikker; foreslåtte navn for samlegrupper 
betraktes som slektsnavn, men krever ingen 
typeart (tilsvarer Formgenus i botanikk, Se: 
Formgenus), mens en taksonomisk gruppe 
refererer til et takson med alle sine understående 
taksa (og individer); (3) Innen matematikk, et sett 
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av elementer eller operasjoner (a, b, c, ...) der en 
lov som kombinerer dem kan defineres slik at 
produktet av to tilfeldig valgte elementer kan 
tilfredsstille en rekke gitte betingelser innen 
matematisk teori. 
 
GROUP C BUNYAVIRAL FEVER (Marituba 
fever, Caraparu fever): Virus (Bunyaviridae) 
sykdom på mennesket i Sør-Amerika, en sykdom 
som smitter fra vilt, smågnagere og aper 
gjennom mygg. 
 
GROUP EFFECT: Gruppe effekt, fordelene ved å 
leve i en gruppe, flokk, stim eller sverm, som 
f.eks. det å ha et kollektivt forsvar, bedre kunne 
avskrekke predatorer, redusere sjansen for selv å 
bli bytte for rovdyr, kunne samarbeide for å skaffe 
føde og synkronisere diverse biologiske rytmer. 
 
GROUP FORMATION: Gruppedannelse, feno-
menet hos mange dyrearter der det skjer en 
dannelse av assosiasjoner mellom individene på 
et høyere nivå enn par og familier. Antall individer 
i en gruppe kan være mer eller mindre høyt, og 
assosiasjonenes styrke og varighet, kan også 
variere. Slike grupper kan også variere med 
tanke på alders- og kjønnssammensetningen. De 
fleste grupper består av kun én art, men også 
grupper med to til flere arter kan dannes. 
Aggregeringer (pseudososiale grupper) skyldes 
tilfeldige assosieringer, f.eks. rundt et vannhull 
eller for ly. Grupper der medlemmene aktivt 
søker hverandre, gir mer avanserte former for 
gruppe formasjoner. Disse kan være åpne (der 
nykomlinger tolereres, flokker, hjorder, stimer, 
svermer) eller lukkete (nykomlinger ekskluderes) 
som igjen består av to typer basert på individuell 
gjenkjennelse eller ikke. 
 
GROUP ODOR: Gruppeodør, familielukt, koloni-
lukt, en gruppespesifikk lukt som kan bli dannet 
og utvekslet mellom medlemmene i et sosialt 
gruppesamfunn. Kolonilukt forekommer spesielt 
hos pattedyr og sosiale insekter; funksjonen 
tilsvarer på en måte et medlemskort. 
 
GROUP PREDATION: Gruppepredasjon, sam-
arbeid mellom flere predatorer under jakten, 
oppdeling og etingen av et bytte. 
 
GROUP SELECTION: Gruppeseleksjon, en teori 
for evolusjon av altruisme i sosiale dyregrupper, 

dvs. at seleksjonen virker på en hel gruppe av 
organismer og der noen grupper favoriseres 
foran andre. Det leder til en evolusjon av gruppe-
fordelaktige karakterertrekk, dvs. individets 
adferd skyldes seleksjon som har tjent gruppen 
og ikke nødvendigvis individet selv (den lokale 
populasjon er seleksjonsenheten). Ofte obser-
verer man at enkeltindivider utsetter seg for fare 
eller avstår for egen reproduksjon til gruppens 
fordel slik at en gruppe med altruistiske individer 
får fordeler i forhold til grupper som mangler slike 
individer. I henhold til Darwinismen sies den 
naturlige seleksjon å produsere tilpasninger og 
egenskaper som gjør det enkelte individ bedre i 
stand til å overleve og reprodusere i sitt miljø. 
Gjennom gruppeseleksjon selekteres imidlertid 
karakterer som er til fordel for hele gruppen, alle 
individene sett under ett. For eksempel er det av 
tilpasningsmessig betydning for en predator å 
kunne fange et bytte, men hvis individene blir for 
flinke kan predatorpopulasjonen overbeskatte 
byttedyrressursen og derfor selv over tid være i 
fare for å utdø pga. matmangel. Gruppeseleksjon 
blir da viktig. Det er også av betydning for en 
gruppe dyr å ha ett eller flere individer som vakt 
mot rovdyr, men det er ikke positivt for det 
enkelte selvoppofrende individ som er i fare 
mens de andre eter. Men individet selv behøver 
ikke ha «oppofrende mål» bak sin adferd, selv 
om det kan se slik ut. Evolusjonen innen en 
gruppe maksimerer den relative fitness hos 
genotypene innen gruppen, men for tilpasninger 
på gruppenivå, må evolusjonen sees i forhold til 
seleksjonsprosesser på tilsvarende nivå, dvs. 
mot andre konkurrerende grupper der den 
genetiske komposisjonen varierer og hvor noen 
individer er mer produktive enn andre. Enkelte 
hevder at bevis mangler på at individet handler 
«motivert» ut fra gruppen eller artens interesser, 
selv om enkelte adferdshandlinger klart har en 
sosial funksjon til beste for gruppen og da gjerne 
adferd knyttet til reguleringer av populasjons-
størrelsen. Gruppeseleksjon er nå erstattet med 
en teori om kin-seleksjon som forklaringsmodell 
for altruistisk adferd. Se: Altruism, Individual 
selection, Interdemic selection, Kin selection, 
Natural selection, Species selection og Unit of 
Selection. 
 
GROUP SONG: Communal song. 
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GROUSE: (1) Rype, ryper (Lagopus) (hannen 
kalles «stegg», hunnen «høne», avkommet «kyl-
ling»), slekt av skogshøns med to arter i Norge: 
Lirype (Lagopus lagopus) og fjellrype (Lagopus 
muta), og en lokal variant av lirypa på Smøla som 
skiller seg fra fastlandslirypene ved at den ikke 
blir (helt) hvit om vinteren (L. l. variegatus). 
Skotsk rype (L. l. scoticus) regnes som en under-
art av lirype, men ble tidligere regnet som egen 
art. Ryper er standfugler i kalde områder, som 
nord for Polarsirkelen eller over skoggrensen. 
Om vinteren får ryper som regel hvit fjærdrakt, 
føttene er fjærdekte noe som har gitt rypene 
deres vitenskapelige navn (gresk Lagopus betyr 
harefot); (2) Knurre, murre. 
 
GROVE: Liten skog, snar, (skog)holt, (skog)lund. 
Se: Forest, Jungle og Wood. 
 
GROWING MOULT: Et hudskifte som fører til 
større størrelse, men ikke forandringer i karak-
terer eller form. 
 
GROWING SEASON: Vekstsesong, tiden på året 
da temperaturen er mest fordelaktig for plante-
vekst, eller mer spesifisert, lengden på den 
tidsperioden (antall dager mellom den siste 
ødeleggende frostnatten om våren og den første 
kritiske om høsten) på et gitt sted da avlinger kan 
høstes. Vekstsesongen varierer for forskjellige 
plantearter. Rundt ekvator er veksten kontinuerlig 
året rundt, i polare områder åtte til ti uker. 
 
GROWTH (Progressive development, Proli-
feration): (1) Vokse, utvikle; prosessen å vokse i 
fysisk størrelse; full fysisk og mental utvikling 
(maturity); (2) Økning (increase) i antall, 
størrelse, styrke eller betydning (verdi), eller 
utstrekning (extension), utvidelse (expansion); 
populasjonsvekst (population growth); (3) Stig-
ning, økning, noe som vokser eller har økt i 
høyde, volum eller vekt (tørrvekt); (4) Avling, 
produksjon, et resultat av vekst; produkt 
(product); (5) Utvekst (outgrowth), en unormal 
vevsmasse på eller inni en levende organisme 
(Se: Tumour); (6) Vekst i celler (organer, 
organismer) som foregår enten gjennom celle-
delinger (som gir romlig utvidelse) eller en økning 
i cellestørrelsene i forbindelse med utviklings-
prosessene, differensieringen og morfogenesen. 
En økning i størrelse pga. vannopptak regnes 
ikke som vekst. Alle organismer vokser, men 

vekstraten kan variere over individets livsløp. 
Vanligvis beskrives et vekstforløp med en 
sigmoid kurve (S-kurve). Veksten kan imidlertid 
være negativ foran avslutningen av et livsløp (Se: 
Proliferation); (7) Progressiv utvikling, evolusjon, 
utviklingen fra noe enklere og simplere til noe 
høyere og mer komplekst; (8) Vingård, drueavling 
eller druer av en spesifisert kvalitet, eller vinen fra 
dem.  
 
GROWTH CURVE (Growth form): Vekstkurve, 
vekstform, en populasjons vekstform med tanke 
på antall individer. Omfatter for en populasjon, to 
typer, J-formet vekst (eksponensiell rask vekst til 
en plutselig kollaps av populasjonen) og S-formet 
vekst (sigmoid rask vekst til en relativ stabil 
populasjonsstørrelse over tid). Se: Population 
growth form. 
 
GROWTH EFFICIENCY COEFFICIENT: Innen 
økologisk energiomsetning, forholdet mellom 
total energiproduksjon og total energikonsump-
sjon. 
 
GROWTH FACTOR: Vekstfaktor, en rekke 
kjemiske stoffer slik som vitaminer og hormoner 
som er nødvendige for å stimulere cellevekst, 
celledelinger og celledifferensiering. Disse 
stoffene binder seg til reseptorer i cellenes 
plasmamembran der signalene som starter for-
andringene, avgis. Forskjellige vekstfaktorer kan 
også stimulere migrering av celler og sårheling, 
og opptre til forskjellige tider i en organismes 
utvikling fra og med embryostadiet.   
 
GROWTH FORM: (1) Vekstform, morfologien til 
et dyr, spesielt sett i relasjon til kroppens 
fysiologiske tilpasninger til omgivelsene; (2) 
Formen på en populasjonsvekst, som uttrykt i en 
vekstkurve (J-form eller S-form; Se: Growth 
curve). 
 
GROWTH HORMONE: Veksthormon, enhver av 
en rekke hormoner som fremmer vekst. 
 
GROWTH LINE: Vekstlinje, overflatemarkering 
som viser veksten i relasjon til en tidligere til-
svarende vekstlinje. Se: Annual ring. 
 
GROWTH RATE: Vekstrate, antall nye individer i 
en populasjon (eller kultur) per tidsenhet; 

https://no.wikipedia.org/wiki/Skogsh%C3%B8ns
https://no.wikipedia.org/wiki/Lirype
https://no.wikipedia.org/wiki/Fjellrype
https://no.wikipedia.org/wiki/Genetisk_variasjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%B8la
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Skotsk_ryp&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Standfugl
https://no.wikipedia.org/wiki/Polarsirklene
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populasjonsforøkelsen i relasjon til den tid det har 
tatt. Se: Population growth. 
 
GROWTH RING: Se: Annual ring og Growth line.  
 
GROWTH STAGE: Vekst stadiet hos en celle 
mellom mitosene (resting cell, resting stage). 
 
GROWTH SUBSTANCE (Plant hormone): 
Vekstsubstans, plantehormon, biokjemiske stof-
fer som syntetiseres av en plante og regulerer 
plantens vekst og utvikling. Plantehormer dannes 
spesielt i endene på skuddene hvorfra de 
transporteres til spesielle regioner der de 
stimulerer til vekst. Kjente vekststoffer er bl.a. 
auxiner og cytokininer.   
 
GRUB: Benløs insektlarve. 
 
GRUS: Grus, akkumulert mengde av dekompo-
nert granitt, løse stykker av bergarter med 
kornstørrelse mellom 2 - 64 mm i diameter. 
Størrelsen under dette kalles sand (0,063 - 2 mm 
i diameter). Grus deles videre i: Veldig fin grus (2 
- 4 mm), fin grus (4 - 8 mm), medium grus (8 - 16 
mm), pukk (16 - 32 mm) og småsten (32 - 64 
mm). 
 
GS: Glutamin syntetase (Glutamine synthetase), 
redusert GSH (Glutathione), et mitokondrielt 
enzym som spiller en essensiell rolle i den 
cellulære metabolisme av nitrogen (ammoniakk 
NH3) og glutamin bio-syntesen.  
 
GTP: Guanosin trifosfat (Guanosine TriPhos-
phate), et purin nukleotid sammensatt av guanin, 
ribose og tre koplede fosfatgrupper, og som 
inkorporeres i den voksende RNA kjeden under 
syntesen av RNA og som tjener som energikilde i 
diverse metabolske reaksjoner, f.eks. under 
proteinsyntesen. 
 
GUANINE (G): Guanin, et purin, én av basene i 
nukleinsyrene (DNA og RNA) og som pares med 
cytosin i dobbelttrådet DNA. Se: DNA, Nucleotide 
og Nucleic acid. 
 
GUANO: Guano, fuglegjødsel, akkumulert av-
føring fra fugl (spesielt hos kolonihekkende 
sjøfugl i tørre områder), flaggermus og seler. 
Guano forekommer spesielt i store kolonier av 

disse dyrene, og er rik på plantenæringsstoffer 
som fosfater og nitrater. 
 
GUANOTROPHY: Guanotrofi, næringsforbedring 
ved hjelp av fugleavføring (Se: Guano). 
 
GUARD: (1) Bevokte, vokte, verne, beskytte, 
forsvare; vakt; (2) Kontrollere; sikre; (3) 
Eskortere; (4) Verneadferd (guarding behaviour, 
mate guarding), adferden til en hann som 
beskytter og kontrollerer et harem for samtidig å 
ha kontinuerlig tilgang til hunnene han har 
samlet. Beskyttelse (guarding, vigilance) kan 
også være knyttet til andre enn hunner av 
samme art; (5) Guard cells, cellene langs 
kantene av plantenes stomata (Se: Stomata). 
  
GUEST: Gjest, innen zoologi, sosial symbiont, et 
dyr som lever, spiser og/eller reproduserer inne i 
reiret, huset eller kolonien til en annen art. 
 
GUIDE SPECIES: Se: Characteristic species. 
 
GUILLEMOT: Teist (Cepphus grylle), lomvi/ringvi 
(Uria aalge), fugler i alkefamilien (Alcidae). 
 
GUINEA PEPPER: Paprika (Capsicum annuum), 
frukt (men brukes som grønnsak) i søtvierfamilien 
(Solanaceae) som er en (stor) variant av chili-
pepper og er vanlig i matlaging. Sammenlignet 
med tomat inneholder paprika usedvanlig mye C-
vitamin. Den ungarske biokjemikeren Albert 
Szent-Györgyi (1893-1986) oppdaget dette 
(1932) og fikk som følge av oppdagelsen. nobel-
prisen i fysiologi/medisin (1937). 
 
GUINEA WORM INFECTION: Se: Dracunc-
ulosis. 
 
GUILD: (1) Laug, lag, gilde; (2) Innen 
parasittologi, en undergruppe arter i et samfunn 
som er funksjonelt like eller utnytter de samme 
ressurser i samme miljø på samme måte, dvs. de 
konkurrerer om samme ressurs da de deler den 
samme næringskilde, og har den samme strategi 
for næringsopptak i samfunnet. En guild kan 
f.eks. omfatte en spesiell undergruppe av de 
parasittartene som tilsammen utgjør parasitt-
samfunnet i en vertsorganismes tarmsystem (Se: 
Infracommunity). Guild er en generell term som 
også benyttes av økologer som studerer 
frittlevende organismer. Et samfunn består 
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vanligvis av mer enn én guild. Det å være 
medlem av en guild avgjøres ikke taksonomisk 
og heller ikke nødvendigvis ut fra forekomst i et 
spesielt habitat. For eksempel kan rundmarker og 
bendelmarker i en tarm betraktes som en «tarm 
guild», men med hensyn til ernæring 
representerer de to forskjellige funksjonelle 
guilder da bendelmarker absorberer mat via 
overflaten mens rundmarkene eter. 
 
GUILLEMETS (Angle quotes, Quoation 
marks): Anførseltegn (« eller »).  
 
GULF: (1) Golf, vik, (vid) havbukt, innbuktning av 
havet som er mer uregelmessig enn en bukt og 
også generelt sett mer lukket (Se: Bay); (2) 
Avgrunn, kløft, svelggap; (3) Malstrøm, sluk, 
strømvirvel. 
 
GULF STREAM: Golfstrømmen, varm havstrøm 
som har sin opprinnelse i de østre deler av 
Mexicogulfen før den passerer Florida og de 
østre deler av Amerika. Den går langs kanten på 
kontinentalhyllen med en fart på ca. 4 - 8 km per 
dag og forlater kysten av Amerika ved ca. 40o N 
som en svakere og bredere strøm, og går derfra 
nordøstover over Nord-Atlanteren mot de Britiske 
øyer og Norge. Det er dette varme vannet fra 
Golfstrømmen og de dominerende sør-vestlige 
vindene (sydvesten), som skaper det tempererte 
klimaet i de nordvestlige delene av Europa og 
som gjør at Norskekysten er fri for is om vinteren. 
 
GULL: Måke, måse, (Larinae), underfamilie av 
måkefugler (Laridae). I Norge hekker: Fiskemåke 
(Larus canus), gråmåke (Larus argentatus), 
hettemåke (Chroicocephalus ridibundus), krykkje 
(Rissa tridactyla), sildemåke (Larus fuscus) og 
svartbak (Larus marinus). Dessuten hekker 
polarmåka (Larus hyperboreus) på Jan Mayen, 
Bjørnøya og Spitsbergen. Utenom hekke-
sesongen kan dvergmåke (Larus minutus), 
grønlandsmåke (Larus glaucoides), ismåke 
(Pagophila eburnea) og sabinemåke (Xema 
sabini) jevnlig observeres langs norskekysten. 
 
GULLET: Spiserøret. Se: Esophagus. 
 
GULLY: Uttørret elvefar; avløpskanal, renne. 
 
GUM: (1) Gom, tannkjøtt; (2) Gummi, forskjellige 
substanser som produseres av planter. Typisk 

sett er de uløselige i organiske løsningsmidler, 
men danner en gelatinøs eller klebrig løsning 
med vann. Gummi produseres av det unge 
xylemet i enkelte planter og trær som en respons 
og beskyttelse mot skader. Utsondringen herdner 
ved treoverflaten og gir en midlertidig beskyttelse 
inntil cellene under, gjennom celledelinger, får 
dekket og helet såret. Ekte gummitre er en art i 
vortemelkfamilien (Euphorbiaceae) og det 
viktigste treet i slekten Hevea da melkesafta 
(lateks, emulsjon av polymerpartikler) benyttes i 
produksjon av rå naturgummi (kautsjuk) som kan 
vulkaniseres til naturgummi.  
 
GUMBOIL: Tannbyll. 
 
GUMMA: Se: Syphilis. 
 
GUNPOWDER: Krutt, et eksplosiv som består av 
en blanding av salpeter (KNO3), svovel (S) og 
trekull (C) og som forbrenner meget raskt og frigir 
gasser. Krutt ble oppfunnet av kineserne.  
 
GURNARD: Knurr, vanlig knurr, gråknurr 
(Eutrigla gurnardus), fisk i knurrfamilien (Trigli-
dae).  
 
GUSTATION: Smaking, smaksfølelse. 
 
GUSTATORY: Det som vedrører smakssansen. 
 
GUT (Alimentary canal, Digestive tract, 
Enteron): (1) Tarm, tarmkanal, den del av tarm-
kanalen som har den primære fordøyelses-
funksjon, men termen er også brukt synonymt for 
hele tarmsystemet mellom munn og anus (Se: 
Alimentary canal). Gjennom tarmen passerer mat 
som bearbeides for å hente ut næring til kroppen. 
Hos mennesket er tarmen 9 meter lang, og 
består av munnen (mouth), svelget (pharynx), 
spiserøret (oesophagus), magen (stomach), 
tynntarmen (tolvfingertarmen, duodenum), tom-
tarmen (jejunum) og krumtarmen (ileum), tykk-
tarmen (blindtarmen, caecum), den egentlige 
tykktarmen (colon), og endetarmen (rectum)) 
som ender ved endetarmsåpningen (anus). Hver 
region av tarmen er tilpasset spesielle funksjoner. 
Tarmen produserer enzymer som bryter ned 
næringsstoffene til mindre vannløselige molekyler 
som absorberes gjennom tarmveggen og ender i 
blodet der de fraktes til de enkelte cellene til 
assimilasjon. Muskler driver maten ved hjelp av 
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bølgende tarmbevegelser (peristalsis) til ende-
tarmsåpningen der de ufordøyelige restene 
utskilles som avføring (Se: Alimentary canal og 
Intestine); (2) En trang kanal, trangt sund; strede 
mellom et åpent hav og et estuarium; (3) Se: 
Grand unified theory. 
 
GUT FLORA: Se: Gastrointestinal tract flora. 
 
GUTTA: Rundaktig flekk eller fargemarkering. 
 
GUTTATION: Guttasjon, dråpedannelse på 
vegetasjonen ved at transpirasjonsvannet fra 
plantene ikke fordampes da luften er mettet med 
fuktighet. Disse dråpene sees ved enden av 
gress og blader ved bakken. Dugg derimot som 
kondenseres fra luften, sees som mindre og 
spredte dråper over hele flaten på de eksponerte 
bladene. 
 
GUTTIFORM: Dråpe-formet, rundaktig. 
 
GUTTULOUS: Som er dråpe-formet. 
 
GUTTURAL: Guttural, strupelyd; strupe-,  
 
GYMN- (Gymno-): Prefiks som betyr naken. 
 
GYMNOCYTE: Gymnocytt, celle uten egentlig 
cellevegg (i motsetning til en lepocytt som er 
omgitt av en cellevegg), men med kjerne. Se: 
Lepocyte og Cell wall. 
 
GYMNOGAMY: Gymnogami, befruktning. 
 
GYMNOGASTRA: Som har buken (magen, 
underlivet; belly, venter) synlig. 
 
GYMNOPLAST: (1) Gymnoplast, celle eller en 
protoplasmamasse uten distinkt cellevegg, som 
hvite blodceller (Se: Blood cell og Corpuscle); (2) 
Hos dekkfrøete planter, blomsterplanter (angio-
spermer), en celle uten cellevegg (i motsetning til 
en «dermatoplast», en plantecelle med cellevegg 
(Se: Angiosperm) 
 
GYMNOPTEROUS: Som mangler skall (skjell) på 
vingene. 
 
GYMNOSPERM: Gymnosperm, nakenfrøet, frø-
planter som ikke produserer blomster; frø-
bærende planter som ikke har et beskyttende 

skall rundt frøet. De nakenfrøete er tradisjonelt 
plassert i divisjonen (klassen) Gymnospermae i 
rekken karplanter (Tracheophyta) som omfatter 
plantene der frøene dannes på kongler eller 
kongle-lignende strukturer og dermed er ekspo-
nert mot omgivelsene i motsetning til omsluttet av 
ovarier som hos de mer avanserte blomster-
plantene (Se: Angiosperm). De nakenfrøete 
omfatter bartrærne og lignende vekster, og fantes 
på jorden for 350 millioner år siden i Karbon, men 
var spesielt vanlige i tidlig Mesozoikum. Se: 
Geological time scale. 
 
GYMNOSTEMIUM: Den sentrale reproduksjons-
stilken hos en orkidé, og som består av en 
sammenvokst støvbærer (stamen) og fruktknute 
(pistil). Se: Pistil og Stamen.  
 
-GYN-: Affiks som betyr hunn, ovarium. 
 
GYNAECIUM: Se: Gynoecium.  
 
GYNANDER: Se: Gynandromorph. 
 
GYNANDRISM (Gynandromorphism): Gynand-
risme, tilstanden å være gynandromorf. Se: 
Gynandromorph. 
 
GYNANDROID: Se: Gynandromorph. 
 
GYNANDROMORPH (Gynandroid, Sex com-
posite, Sex mosaic): Gynandromorf, organisme 
(gynander, fenotype) av blandet kjønn; et individ 
hos en art med adskilte kjønn (diøk / uniseksuell) 
som har de fysiske karakteristika av begge kjønn 
(Se: Chimera). Typisk er organismen genetisk 
sett, en hann i visse celler eller deler av kroppen, 
men hunn i andre deler. Gynandromorfi skyldes 
tilstedeværelsen av kromosomer av begge kjønn 
i forskjellige deler av kroppen, og kan ofte oppstå 
gjennom tap av et X kromosom tidlig i celle-
delingsfasen (hos arter med XX / XY kjønnsbe-
stemmelse, der XO celler er hanner) eller en 
undertrykkelse av dannelsen av pol legemene 
som kan gi to-kjernete egg, en med et X kromo-
som den andre med et Y kromosom. En senere 
befruktning av disse med spermier med et X 
kromosom, kan dermed gi gynandromorfer. En 
gynandroid er et spesialtilfelle av en gynandro-
morf hvor kjønnet bestemmes gjennom et system 
av multiple kjønnsalleler. Gynandroidene er 
haploide og oppstår fra ubefruktede to-kjernete 
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egg hvor de to kjernene inneholder forskjellige 
kjønnsalleler. Denne abnormiteten kan fore-
komme særlig hos insekter, men også hos fugl 
og pattedyr. Fenomenet er ikke kjent hos planter. 
Se: Chimera og Intersex. 
 
GYNANDROMORPHISM: Det å være en 
gynandromorf. Se: Gynandromorph. 
 
GYNARCHY: Organiseringen i en koloni av 
sosiale insekter der en hunn dominerer. 
 
GYNECIUM: Se: Gynaecium. 
 
GYNECOGENY: Se: Parthenogenesis. 
 
GYNECOLOGY: Gynøkologi, en vitenskapelig 
studiegren innen medisin og fysiologi som 
omfatter funksjonene, sykdommene og behand-
lingene som er spesifikke for kvinner, og da 
spesielt de tilstandene som angår reproduksjons- 
systemet (gentitaliene) og ekskresjonssystemet 
(urinveiene). 
 
GYNETYPE: Et typeeksemplar bestemt eller 
utpekt som hunn. Se: Type. 
 
GYNIC: Hunn. Se: Andric. 
 
GYNOCHORIC: Gynokorisk, det å ha adskilte 
kjønn, dvs. ikke hermafrodittisk.  
 
GYNOCHORISM (Gonochory, Unisexualism): 
Gynokorisme, tilstanden å ha kun ett av de to 
distinkte kjønn i den enkelte organisme; termen 
er mest brukt om dyr. Gonokori er mindre vanlig 
hos planter.   
 
GYNODIOECIOUS: Som har bare hunnlige 
blomster på en plante og hermafrodittiske 
blomster på en annen plante av samme art.  
 
GYNOECIOUS: Som har kun hunnlige blomster. 
Se: Androecious. 
 
GYNOECIUM: (Gynaecium, Gynecium, Gynoe-
ceum): Gynøsium, «kvinnekammer», det hunn-
lige reproduksjonsorganet (fruktknuten og støv-
veien) hos de høyere plantene, det frøbærende 
organ (Se: Pistil) sammensatt av (hvis komplett): 
Ovariet (Se: Ovary) og støvveien (griffelen, Se: 
Style, og arret, Se: Stigma). Se: Androecium. 

GYNOGAMETE: Se: Ovum. 
 
GYNOGENESIS: Hunnlig partenogenese (Se: 
Pseudogamy). Se: Androgenesis og Partheno-
genesis. 
 
GYNOGENOUS: Som produserer kun hunnlig 
avkom. Se: Androgenous. 
 
GYNOMEROGONY: Gynomerogomi, utviklingen 
av et eggfragment som inneholder kun en hunnlig 
(haploide) eggkjerne. Se: Andromerogony. 
 
GYNOZOOID: En hunnlig gonozooid. Se: Gono-
zooid.  
 
GYNOMORPHIC: Gynomorfisk, det å ha en 
morfologisk likhet med en hunn. 
 
GYNOPAEDIUM: Familiegruppe hvor hunnen 
holder seg ved avkommet en tid etter fødselen. 
 
GYNOPHORE; Gynofor, en stilk som bærer 
støvveien (griffelen, Se: Style, og arret, Se: 
Stigma). Se: Gynoecium. 
 
GYNOSPORE: Se: Megaspore. 
 
GYNOSPOROGENESIS: Se: Megasporogen-
esis. 
 
GYNOSYNHESMIA: En gruppe hunner som er 
samlet under parings sesongen. Se: Androsyn-
hesmia og Synhesmia. 
 
GYPSUM: Gips, gipssten, vannholdig kalsium-
fosfat (CaSO42H2O) som utnyttes industrielt i 
bygningsindustrien til bl.a. vegg- og takkledning. 
Gips forekommer også som et biprodukt av viss 
industrielle prosesser. 
 
GYRATE: Kurvet; sirkulær eller skrue-lignende 
bevegelse. 
 
GYRATION: Roterende, omdreiende bevegelse 
 
GYRATORY: Det å bevege seg i sirkel, 
roterende bevegelse. 
 
GYRE: (1) Gyre, strøm i havets overflatevann 
som går i en sirkel; en stor sirkulasjonscelle som 
kan forekomme i spesielt lukkede havområder. 
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Verdenshavene har fire større gyrer: Den 
nordatlantiske gyre, den Nordlige og Sørlige 
stillehavsgyre og Indiagyren, ved siden av 
Sørishavsstrømmen og Beaufortgyren i Pol-
havet). Gyrene omfatter de øverste 300 til 1 500 
meter av vannmassene, og er hovedsakelig 
vinddrevet og avbøyd av kontinentene (Se: Sea); 
(2) Spiral, skrue (Se: Helix). 
 
GYRFALCON: Jaktfalk (Falco rusticolus), 
mellomstor rovfugl i falkefamilien (Falconidae). 
 
GYRODACTYLOSIS (Gyro): Gyrodactylose, 
sykdom på fisk i ferskvann forårsaket av infek-
sjoner med de ektoparasittiske haptormarkene 
(klasse Monogenea) i slekten Gyrodactylus. G. 
salaris infiserer laks og regnbueørret (i oppdrett), 
G. derjavinoides infiserer ørret, G. salvelini 
infiserer røye og G. thymalli infiserer harr i Norge. 
En rekke andre arter (rundt 450) er funnet på 
ferskvanns- og marine fisk verden over. 
Haptormarkene er potensielt farlige for fisk, 
særlig under oppdrettsbetingelser. Men i Norge 
er G. salaris også funnet å kunne drepe laks-
yngel i infiserte vassdrag under naturlige forhold. 
Femtién elver har blitt infisert siden parasitten ble 
«innført» til Norge via infisert laksyngel på midten 
av 1970-tallet fra det Baltiske området (Østersjø-
området), for senere å spre seg passivt med 
menneskets uforvarende utsettinger av infisert 
laks i forskjellige vassdrag i Norge før man var 
klar over parasittens patogenitet (Se: Virulence). 
Fra enkelte av de infiserte vassdragene spredte 
parasitten seg senere aktivt via brakkvanns-
spredning til nærliggende laksevassdrag. Det 
viste seg også at tidligere (begynnelsen på 1960-
tallet) hadde en annen strain av G. salaris, men 
som viste seg ufarlig for laks, blitt innført via 
regnbueørret fra Danmark og utsatt i enkelte 
vann i Sør-Norge i tilknytning til Numedals-
vassdraget (Se: Strain). Fra rundt 1980 av har 
det vært nedlagt en enorm innsats og med 
kostnader i milliardklassen, for å utrydde para-
sitten fra de infiserte vassdragene ved hjelp av 
rotenon (i enkelte tilfeller kombinert med surt 
aluminium), en plantegift som dreper all fisk (alle 
organismer som puster med gjeller) og da også 
infiserte laks. Parasitten er avhengig av verten for 
å leve og vil følgelig utryddes ligger elva brakk en 
tid uten laks tilstede. Levealderen for G. salaris 
på død fisk eller av fisken, er opp mot sju dager 
ved lav temperatur. Surt aluminium benyttet 

alene i infiserte vassdrag kan drepe parasitten 
uten å drepe fisken, men er for sikkerhets skyld 
blitt benyttet i kombinasjon med rotenon. Andre 
kjemiske metoder for utryddelse av parasitten er 
også under utvikling. Per 1. januar 2020 er 8 
elver av de opprinnelig 51 infiserte elvene fortsatt 
infisert med G. salaris, 38 elver er friskmeldte 
etter behandling og 5 elver er under friskmelding.   
 
GYROSCOPE: Gyroskop, apparat der et hjul 
eller rotor spinner med en høy hastighet. 
Rotasjonsaksen kan rettes mot enhver retning i 
rommet; retningen vil forholde seg konstant i 
fravær av forstyrrende påvirkninger.  
 
GYROSE: Kurvet, markert med kurvete linjer, 
riller eller fordypninger. 
 
GYTTJA: Gytje, næringsrikt organisk sediment 
som består av mer eller mindre omdannede 
plante- og dyrerester (plankton), ofte iblandet 
minerogent materiale. Det finnes forskjellige typer 
av gytje, f.eks.: Algegytje, detritusgytje, leirgytje 
og kalkgytje. Se: Dy. 
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H (h): Forkortelse for: (1) Aminosyren histidin (H, 
His, Histidine); (2) Shannon-Wiener Index of 
Diversity; (3) Hydrogen; (4) Hekto (10²), 1 
hektoliter = 100 liter, 1 hektogram = 100 gram; 1 
hektar (ha) = 100 ar; (5) Time (hour); (6) Hage 
(hortus); (7) Høyde (height); (8) Plancks konstant 
(Planck’s constant). 
 
1H: Forkortelse for: Protium, hydrogen-1, en sta-
bil isotopvariant av hydrogen (2H er deuterium), 
3H er tritium). Se: Hydrogen. 
 
H+ (Hydrogen ion): Forkortelse for: Positivt ladet 
(kationisk) hydrogen ion (proton, 1H+; «hydron»; 
ethvert kationisk hydrogen uansett isotopisk 
komposisjon). 
 
HA: Forkortelse for: Hemagglutination assay. 
 
HA (Hectare): Forkortelse for: Hektar (10 000 
m2, 100 ar). 
 
HABIT: (1) Vane, tilbøyelighet, vanemessig, et 
ofte ubevisst handlingsmønster som skyldes 
gjentatte handlinger (repetisjoner som er van-
skelig å oppgi): (2) En tilstand, et spesielt gemytt, 
sinnstilstand eller bevissthet; (3) Kutyme, vanlig 
måte eller praksis; (4) Avhengighet, misbruk, 
spesielt knyttet til narkotiske stoffer; (5) 
Automatisk reaksjon på en spesifikk situasjon; (6) 
Voksemåte, karakteristisk tilsynekomst i form 
(vekstform), spesielt med tanke på en krystall 
eller plante (det generelle vekstmønster hos en 
plante, f.eks.: Buskas, krypende plante, (vin)-
ranke); (7) Antrekk, dress, habitt, et spesiell 
klesplagg eller påkledning brukt i en menighet, 
religiøs orden; (8) Kroppsbygning, legems-
bygning (habitus), en kropps fysiske konstitusjon; 
(9) Levevis, ervervet adferdsmønster basert på 
stimulus respons og individuell erfaring; adferd 
vanligvis utført uten nærmere tanke (kondisjonert 
refleks) eller som en eller annen spesiell 
tilbøyelighet hos en dyreart; (10) Se: Habitus.  
 
HABITABLE: Beboelig, passende, godt nok til å 
leve i. 
 
HABITANT: Innbygger, beboer. 

HABITAT (Ece, Local environment, Oike, 
Oikos): (1) Bosted, finnested, habitat, hjemsted, 
levested, omgivelser, tilholdssted, voksested: (a) 
Det sted eller område hvor en organisme, 
bestand, populasjon eller art naturlig lever, 
vokser eller har blitt funnet. Med andre ord, 
habitatet er den lokaliteten innen en biotop som 
er bebodd med en gitt organisme, populasjon 
eller art, og som er karakterisert gjennom de 
fysisk-kjemiske miljøforholdene og de domi-
nerende plante- og dyreartene. Grensende 
mellom habitat og biotop er flytende. Mikro-
habitater er små, lokaliserte og lett definerbare 
deler av normale habitater. Et habitats spesifikke 
organismer er de organismene som er tilpasset 
det bestemte habitatet. For parasitter benyttes 
istedenfor termen habitat, spesielt lokalitet, 
mikrolokalitet eller site (site) om deres naturlige 
tilholdssted i (endoparasitter i vev eller organer) 
eller på (ektoparasitter på hudoverflatene) verten. 
Spesielt for endoparasittene omfatter miljøet ved 
siden av de fysiske strukturer, også vertens 
fysiologiske, immunologiske og biokjemiske 
tilstand. En makrolokalitet omfatter det ytre 
omgivende, fysiske, kjemiske og biologiske miljø. 
Størrelsen (skaleringen) på habitatene er viktig 
ved beskrivelser av dyrs utbredelse, og kan 
variere meget for forskjellige arter og grupper av 
organismer. Habitat seleksjon (habitat selection) 
viser til preferansen og seleksjonen av arts-
spesifikke habitater og unngåelsen av sub-
optimale habitater. Generelt er organismene best 
tilpasset det habitat de til enhver tid bebor. 
Habitat seleksjon er en viktig adferdsfaktor da 
den begrenser artene til spesifikke økologiske 
nisjer. Habitat eksklusjon (habitat exclusion) viser 
til den gjensidige ekskludering av relaterte arter i 
samme habitat. Se: Biotop, Locality, Macro-
habitat, Microhabitat, Niche og Site.  
 
HABITAT DIVERSIFICATION: Se: Beta diver-
sity. 
 
HABITAT FORM: Se: Ecad. 
 
HABITAT IMPRINTING: Habitet preging, en tidlig 
preging basert på visse omgivelsesfaktorer som 
medfører en senere preferanse for et spesielt 

H 
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levested (habitat) som resultatet av den tidlige 
erfaringen. Man antar at tidlige erfaringer med et 
visst miljø, kan spille en større rolle for habitat 
preferanse enn senere erfaringer. Se: Habitat. 
 
HABITAT SELECTION: Habitat seleksjon, evnen 
et dyr på vandring har til å selektere arts-
spesifikke omgivelser og miljøer. 
 
HABITAT TOLERANCE: Se: Niche size. 
 
HABITUATION: (1) Tilvenning, habituering, en 
kontinuerlig gjentagende stimulering uten led-
sagende belønning eller straff, og som gradvis gir 
en avtagende respons mot en stimulus (Se: 
Learning). Prosessen medfører læring der 
uviktige stimuli ignoreres (Se: Accomodation og 
Fatique); (2) En form for arvelige cellulære 
forandringer i vevskulturer av forskjellige plante-
arter der evnen til produksjon av vekstregula-
toriske substanser forandres. Årsakene skyldes 
arvelige forandringer i gen uttrykket, men som 
ikke nødvendigvis medfører permanente genet-
iske forandringer; (3) Tilvenning til dopemidler 
(drugs) som skaper avhengighet av stoffene uten 
at dosen nødvendigvis økes. 
 
HABITUDE: Vane, vanlig fremgangsmåte, være-
måte; normal beskaffenhet, den generelle natur 
eller tilsynekomst av et dyr. 
 
HABITUDINAL SEGREGATION: Habitat segre-
gering, adskillelse mellom populasjoner som 
medfører en reproduktiv isolasjon som vil med-
føre divergerende evolusjon og over tid kunne 
lede til nye artsdannelser.  
 
HABITUS (Constitutional type): Habitus, ytre 
utseende; den karakteristiske ytre tilsynekomst, 
form eller vekstform av en organisme. Se: Habit. 
 
HAC (Human artificial chromosome): HAC, 
mikrokromosom (DNA) som kan fungere som nytt 
kromosom i en populasjon av menneskeceller, 
eller en struktur som er sammensatt av mange 
forskjellige komponenter fra naturlig forekom-
mende kromosomer.  HAC kan fungere som en 
vektor og benyttes til å bære større DNA frag-
menter, og er derfor av interesse innen genterapi 
(for overførsel av korrekte gener til celler med 
defekte gener).  
 

HADAL ZONE: Hadal sonen, havdybder under 6 
000 m og som befinner seg i totalt mørke. Se: 
Abyssal zone, Bathyal zone og Zonation of the 
sea. 
 
HADEAN: Hadeikum, hadæiske æra, den tid-
ligste æra (eon) i jordens historie (4,5 - 3,8 
milliarder år siden) før livet oppsto på jorden. Se: 
Geological time scale. 
 
HAECKEL'S LAW: Haeckels lov, teorien om at 
organismer rekapitulerer (tilnærmet) den evolu-
sjonære forhistorie gjennom sin embryologiske 
utvikling. Teorien eller (den såkalte) loven, er ikke 
lengre akseptert. Se: Biogenetic law. 
 
HAEM (Heme): Haem, hem, generell term for 
ethvert jern-inneholdende molekyl i porfyrin-
klassen som binder seg til proteiner som en 
cofaktor (prostetisk gruppe) under dannelse av 
hemoglobin og andre biolologiske molekyler 
(myoglobin og diverse cytokromer). Hem består 
av jern bundet til fire nitrogen atomer i et porfyrin 
(eller relatert stoff; f.eks. et metall-chelat 
kompleks). Se: Heme. 
 
HAEM- (Haema-, Haemato-, Haemo-, Heme): 
Prefiks som betyr blod. Se: Heme. 
 
HAEMACYTE: Se: Haematocyte. 
 
HAEMAGGLUTINATION: Se: Hemagglutination. 
 
HAEMAGGLUTININ: Hemagglutinin. 
 
HAEMATIN: Hematin, blåsvart jernholdig pig-
ment som dannes under nedbrytningen av hemo-
globin (gjennom fjerning av protein delen og 
oksidering av jern atomet). Se: Haemoglobin. 
 
HAEMATO-: Se: Haem-. 
 
HAEMATOBIUM: Se: Hematobium. 
 
HAEMATOBLAST: Hematoblast, forløperen til et 
blodlegeme. Se: Haematocyte. 
 
HAEMATOCRIT: Hematokrit, forholdet mellom 
volumet av røde blodceller til det totale blod 
volum (eller apparatet for å måle dette forholdet 
gjennom sentrifugering).  
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HAEMATOCRYAL: Kaldblodig, vekselvarm, 
refererer til organismer der kroppstemperaturen 
er hovedsakelig styrt av omgivelsene. Se: 
Haematothermal og Poikilotherm(ic). 
 
HAEMATOCYTE (Haemacyte, Haemocyte): 
Hematocytt, generelt navn for et blodlegeme, 
blodcelle. Se: Hemocyte. 
 
HAEMATOCYTOZOON: Se: Hematocytozoon. 
 
HAEMATOGENESIS: Se: Hematogenesis. 
 
HAEMATOGENOUS: Se: Hematogenous. 
 
HAEMATOPHOBIA: Se: Hematophobia. 
 
HAEMATOPOIESIS: Se: Hematopoiesis. 
 
HAEMATOPHAGOUS: Se: Hematophagous. 
 
HAEMATOTHERMAL (Warm blooded): Varm-
blodig, jevnvarm, konstant (eller nesten konstant) 
kroppstemperatur regulert av indre metabolske 
mekanismer. Se: Haematocryal og Homoiother-
mic. 
 
HAEMATOXYLIN (Natural black 1): Optisk, blått 
fargestoff i sin oksiderte form, som benyttes ved 
mikroskopering for å farge dyrevev blått. 
Hematoxylin sammen med eosin, er den mest 
brukte fargemetode for farging av vev. Se: 
Histology.   
 
HAEMATURIA: Se: Hematuria. 
 
HAEMO-: Se: Haem-. 
 
HAEMOCOEL (Haemocele, Hemocoel): Krop-
pshule, hemocoel, omgitt av blod; blodfylt 
kroppshule (og derfor ikke et ekte coelom, Se: 
Coelom) hos bløtdyr og leddyr som er dannet 
gjennom en utvidelse av blodsystemet. Blod-
karsystemet mangler vener og er åpent. Hjertet 
pumper blodet inn i hemocoelet og blodet 
diffunderer tilbake til sirkulasjonssystemet mellom 
cellene, dvs. organene er badet i blod. Hemo-
coelet har erstattet coelomet som kroppshule, og 
fungerer som et hydrostatisk skjelett. Se: 
Hemocoel og Mixocoel. 
 

HAEMOCYANIN (Hemocyanin): Hemocyanin, 
blått kopperholdig respiratorisk pigment, et 
transportmolekyl som frakter oksygen i sirkula-
sjonssystemet hos mange virvelløse dyr. Hemo-
cyanin forekommer fritt i blodplasmaet hos bl.a. 
bløtdyr og visse leddyr. 
 
HAEMOCYTE: Se: Haematocyte. 
 
HAEMOCYTOMETER (Hemocytometer): Hem-
ocytometer, modifisert og kalibrert mikro-
skopslide som er utformet slik at man raskt kan 
estimere konsentrasjonen av celler i blodprøver. 
Se: Slide.  
 
HAEMOFLAGELLATE: Se: Hemoflagellate. 
 
HAEMOGLOBIN (Hemoglobin, Hb, Hgb): 
Hemoglobin, globulært proteinkompleks som er 
vanlig i blodet hos de fleste dyr (kordater) og som 
benyttes til å lagre og frakte oksygen i blodet da 
det binder oksygen molekyler. Hemoglobinet gir 
også blodet dets røde farge, spesielt hos 
virveldyr, men også hos mange virvelløse dyr (og 
enkelte protoktister). Da oksygenet bindes rever-
sibelt til hemoglobinet, kan det frigjøres for bruk 
innen cellemetabolismen der oksygenkonsentra-
sjonen i vevet er lav. Mengden oksygen fraktet i 
blodet økes meget effektivt ved hjelp av 
hemoglobin molekylene. Virveldyrenes hemoglo-
bin utgjør en tetramer av to par polypeptidkjeder 
(danner globinproteinet), der hver kjede er foldet 
og gir et bindingssted for én hem–gruppe (Se: 
Haem) som inneholder jern. Hver av de fire hem-
gruppene kan binde ett oksygenmolekyl under 
dannelse av oksyhemoglobin. I virveldyr finnes 
hemoglobinet bundet til overflaten på spesiali-
serte røde blodlegemer (blodceller, erytrocytter; 
Se: Erythrocyte). Hos mennesket består hemo-

globinet av to  og to  kjeder (likt myoglobin), 
med molekylvekt på ca. 64 000 dalton. Det 
oksygenrike hemoglobinet (oksyhemoglobin) er 
lyserødt, den deoksygenerte (hemoglobin) 
formen, blårødt. Denne formen fraktes tilbake til 
lungene (eller gjellene) for oksygenering. Hem-
gruppene kan også binde andre uorganiske 
molekyler, inkludert CO under dannelse av 
karboksyhemoglobin. CO bindes mer effektivt til 
hemet enn oksygen, og er derfor meget giftig. 
Hos laverestående dyr finnes hemoglobin fritt i 
blodplasma. 
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HAEMOGLOBIN S: Hemoglobin S, unormal form 
av hemoglobin som produseres ved sigd-
celleanemi. Se: Sickle-cell disease.  
 
HAEMOLYSIN: Se: Hemolysin.  
 
HAEMOLYSIS: Se: Hemolysis. 
 
HAEMONCHOSIS (Parasitic gastritis, Wire-
worm disease): Infeksjon av drøvtyggere med 
rundmarker i slekten Haemonchus, den vanligste 
arten er H. contortus (Barber’s pole worm) som 
er den mest patogene rundmark hos sau og geit. 
Vertene eter de infektive larvene under gressing. 
 
HAEMOPARASITE: Se: Hemoparasite. 
 
HAEMOPHILIA (Hemophilia): Hemofili, bløder-
syke, nedarvet feil i blodets evne til å levre seg. 
Sykdommen skyldes en feil eller mangel i en 
blodfaktor (levringsfactor VIII) som medfører at 
blodet levrer seg meget sakte. Det medfører at 
de som lider av hemofili vil blø relativt lenge fra 
selv små sår, og også være utsatt for spontane 
indre blødninger ofte uten spesiell årsak. Hemofili 
skyldes vanligvis en defekt recessiv allel i X 
kromosomet (men kan også oppstå spontant via 
mutasjon), dvs. er kjønnsrelatert. En mildere form 
for hemofili A er kjent hos heterozygote hunner 
pga. X inaktivering.   
 
HAEMOPOIESIS (Hemopoiesis): Se: Hemato-
poiesis.  
 
HAEMORRHAGE: Blødning, tap av blod fra en 
skadet blodåre. eller en som lider av blødning 
(hemoragi).  
 
HAEMORRHAGIC FEVER VIRUSES: Virus fra 
flere forskjellige familier, der alle har sin naturlige 
syklus mellom dyr og er geografisk begrenset til 
visse områder; omfatter: (a) Flavivirus (Gul feber, 
Dengue, Kyasanur Forest sykdom, Omsk 
hemorrhagisk feber), (b) Togavirus (Chickung-
unya virus), Bunyavirus (HFRS, Rift Valley feber 
virus, Crimean-Congo hemorrhagisk feber virus), 
(c) Arenavirus (Lassa feber, Junin virus: 
Argentinsk, Machupo virus: Boliviansk), og (d) 
Filovirus (Marburg, Ebola). 
 
HAEMOSPORIDIA: Hemosporidia, mer enn 500 
arter av protozoer som er parasitter i virvel-

dyrenes blodlegemer. Hemosporidiene omfatter 
fire familier: Garniidae, Haemoproteidae, Leuco-
cytozoidae og Plasmodiidae. Det best kjente 
eksempel av hemosporidier er malaria para-
sittene i sistnevnte familie. Se: Plasmodium. 
 
HAEMOSTATIC: Blodstillende (middel), nedsette 
eller stoppe blodet i blodårene eller i en blødning.  
 
HAEMOTOXIN: Se: Hematoxin. 
 
HAFNIUM: Hafnium (Hf), sølvaktig og glansaktig 
metallisk overgangsgrunnstoff med atomnummer 
72, atommasse (u) 178,5, smeltepunkt 2 230 ± 
20oC og kokepunkt 4 602oC. Metallet danner et 
passivt oksidlag i luft. Metallet brukes i elektroder 
og som et nøytron absorberende stoff. 
 
HAIL (Hailstone): (1) Hagl, hagle, nedbør i form 
av små, oftest runde isbiter fra 5 til 50 mm 
størrelse (det har forekommet hagl opptil 4,6 kg i 
Kina). Hagl som dannes spesielt under passering 
av en kaldfront i tempererte områder (eller ved 
raske oppadgående luftstrømmer, konveksjons-
strømmer, ved lavere breddegrader), er sam-
mensatt av konsentriske lag som avhengig av 
fuktigheten i skyene, kan være klare (tørrvekst 
ved lav fuktighet) eller ugjennomsiktige (våtvekst 
ved større fuktighet). Hagl kan oppnå en rekke 
konsentriske lag rundt seg før de er store nok til å 
falle ned gjennom skyen mot bakken der de kan 
gjøre stor skade på både vegetasjon og materiell; 
(2) Rop, rope, praie; (3) Hilse. 
 
HAIR CELL: Hårcelle, sansereseptor (sanse-
celle) i høresystemet (auditory system) og bal-
ansesystemet (vestibulare system) som reagerer 
på bevegelse og overfører mekanisk stimulering 
til elektromagnetisk aktivitet, og som forekommer 
hos en rekke forskjellige dyrearter og dyre-
grupper. 
 
HAIR HYGROMETER: Hårhygrometer, hygro-
meter til å måle fuktighet og vanndampinnholdet i 
atmosfæren med. Hårhygrometeret fungerer ved 
at lengden på et menneskehår (hår hos pattedyr 
består av et filament som vokser ut fra en 
epidermalcelle i bunnen av en hårfollikkel) øker 
når det opptar fuktighet fra den omgivende luften. 
Lengdeforandringen blir da et mål på fuktigheten 
i omgivelsene. Se: Humidity og Hygrometer. 
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HAIR LUNGWORM: Rundmarken Muellerius 
capillaris som infiserer småfe, særlig geit. 
 
HAIRY: Håret, lodden. Se: Hirsute, Pilose og 
Pubescent. 
 
HAIRWORM: Se: Nematomorpha. 
 
HALDANE'S EVOLUTIONARY UNIT (H): 
Haldanes evolusjonære enhet, et mål på økende 
kroppsstørrelse med tid, sett i en evolusjonær 
tidsskala. J.B.S. Haldane (1892-1964) er kjent for 
å vise hvorledes prinsippene for den naturlige 
seleksjonen kan benyttes til å bygge en mate-
matisk og spesielt kvantitativ, evolusjonsteori.  
 
HALDANE'S RULE: Haldanes regel (J.B.S. 
Haldane, 1892-1964), observasjonen at hvis 
hybridene av kun det ene kjønn er sterile eller 
ikke levedyktig i en arts- eller varietetskrysning, 
vil det kjønnet nesten alltid være det som har de 
heterogametiske kjønnskromosomene. Hos pat-
tedyr er det hannen, men hos fugler, hunnen. Se: 
Heterogametic. 
 
HALF-LIFE: (1) Overlevingstiden til halvparten av 
komponentene i et ustabilt system; (2) Radioaktiv 
halveringstid (T1/2), et mål for radioaktiv ned-
brytning (radioactive half-life), tiden det tar å 
nedbryte halvparten av antall atomer av en 
radioaktiv nuklide til atomer med forskjellig 
masse; et mengdemål for nedbrytningen av en 
radioaktiv substans til en annen isotop (en 
halvering av radioaktiviteten). Forskjellige radio-
nuklider har forskjellig halveringstid, f.eks.: 
Plutonium-239 har en halveringstid på 24 400 år, 
strontium-90 har en halveringstid på 28 år, og 
xenon-138 har en halveringstid på 17 minutter; 
(3) Tiden det tar for et individ eller biologisk 
system å eliminere halvparten av et introdusert 
stoff (Se: Biological half-life); (4) Tiden det tar før 
halvparten av inntatt fødemengde er eliminert fra 
kroppen på en naturlig måte; (5) Tiden det tar før 
halvparten av en substans er forsvunnet fra et 
miljø, dvs. gjennom biodegradering eller avløp fra 
et eller annet biologisk system. Er det biologiske 
systemet en menneskekropp, viser de forskjellige 
organer forskjellig halveringstid for samme 
substans eller grunnstoff. For eksempel har 
organisk kvikksølv en halveringstid på 50 dager i 
leveren, men 150 dager i hjernen. Dette forklarer 

også de spesielt skadelige effekter tungmetall-
forgiftning har på det sentrale nervesystemet. 
 
HALF-SIBS: Halvsøsken, organismer med bare 
én felles forelder; den genetiske korrelasjon 
mellom halvsøsken (halvbror og halvsøster) er 
0,25. Se: Full sibs. 
 
HALF-SPINDLE: Halvspindel, anafasen under 
mitosen der hver spindel er delt i to halvspindler; 
disse strekker seg fra centromeren til den 
nærmeste cellepolen. Se: Centromere og Spin-
dle. 
 
HALIBUT: Kveite, hellefisk, atlantisk kveite 
(Hippoglossus hippoglossus), flat benfisk i 
flyndrefamilien (Pleuronectidae) som lever i det 
nordlige Atlanterhavet mellom 40 - 2 000 meters 
dybde, avhengig av størrelse og alder. Voksen 
kveite er en utpreget dypvannsfisk, men jakter 
føde fritt i alle vannlag, også nær overflaten. 
Kveita er stedbunden og gyter ofte innenfor et 
svært begrenset område. Kveite er den største 
arten av benfisker (den største dokumenterte 
kveita som er fanget i norske farvann veide 
314,5 kg (ca. 3 m lang og 1 m bred) og ble tatt i 
garn utenfor Sørøya i Vest-Finnmark. Blåkveite 
(Greenland halibut, Greenland turbot; Reinhardt-
ius hippoglossoides) er eneste art i denne 
slekten. Blåkveiten lever pelagisk og er 
pigmentert på begge sider til forskjell fra atlantisk 
kveite der blindsida er hvit. Blåkveite blir opptil 
1,2 m lang og ca. 45 kg, lever i nordområdene og 
finnes sjelden grunnere enn 400 m.  
 
HALIC: Salte betingelser. 
 
HALICOLOUS: Som lever i salte miljøer. 
 
HALIOTOID: Øre-formet. 
 
HALITOSIS: Se: Ozostomia.  
 
HALITUS: Utdunsting, dunst, damp, utånding. 
Se: Exhalation. 
 
HALLUCINOGEN: Hallucinogen, preparat som 
induserer hallusinasjoner, sanseopplevelser som 
ikke samsvarer med eksterne sanseinntrykk og 
som da ikke kan normalt deles av andre.  
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Beinfisk
https://no.wikipedia.org/wiki/Flyndrefamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Atlanterhavet
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r%C3%B8ya_(Finnmark)
https://no.wikipedia.org/wiki/Vest-Finnmark
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HALO (Halo-): Halo, glorie, strålekrans, lysring 
rundt månen eller sola når himmelen er delvis 
skyet (særlig pga. cirrostratus). Haloen skyldes 
refraksjon og refleksjon av lyset gjennom 
iskrystaller i atmosfæren (en korona produseres 
gjennom spredning eller diffraksjon, Se: Corona). 
Dannelsen av en halo er ofte tegn på at dårlig 
vær er i vente. 
 
HALOBENTHOS: Halobenthos, marine bunn-
organismer. 
 
HALOBIONT: Halobiont, marin organisme; 
organisme som lever i salte omgivelser. 
 
HALOBIOS: Halobios, det totale liv i havene; den 
del av jordens overflate som er bebodd av marine 
organismer. 
 
HALOCLINE: Haloklin, den skarpe vertikale 
grensen mellom to vannlag av forskjellig salt-
holdighet i havet eller andre tilsvarende saltvann. 
 
HALOGEN: (1) Halogen, av eller relatert til 
gruppen av grunnstoffer som er halogener; 
enhver av de fem grunnstoffene fluor (F), klor 
(Cl), brom (Br), jod (I) eller astat (At) som utgjør 
en del av gruppe VIIA i det periodiske system og 
som eksisterer i fri tilstand som diatomiske 
molekyler (Se: Halogens); (2) Som inneholder, 
bruker eller er et halogen; (3) Relatert til den 
hvitglødende lyspæren som inneholder en 
halogengass som forhindrer at filamentet brenner 
opp ved høye temperaturer.   
 
HALOGENATED FLUOROCARBONS: Halogen-
erte fluorkarboner, etan- og metanbaserte stoffer 
der noe eller alt hydrogen er erstattet av fluor 
eller brom. Klorfluorkarboner (KFK) er en viktig 
gruppe blant de halogenerte fluorkarbonene som 
benyttes som kjølevæsker, i skumprodukter og 
en gang som drivstoff i sprayflasker pga. deres 
lave kokepunkt. Under høye nivåer av ultrafiolett 
stråling, nedbrytes de til klormonoksid som kan 
omforme ozon til oksygen og dermed føre til stor 
skade på ozon laget (Se: Ozone). Eksempler på 
slike stoffer er kjølemiddelet Freon-12 (Cl2F2K 
med kokepunkt på 28oC) og Freon-11 (Cl3FK). 
Halogenering vil si en reaksjon med et stoff innen 
gruppen halogener (Se: Halogen). KFK-stoffene 
er nå erstattet av hydroklorfluorkarboner (HKFK) 
(med restriksjoner), hydrofluorkarboner (HFK) og 

naturlige stoffer som hydrokarboner, ammoniakk 
og karbondioksid. Freon gassene er brann-
hemmende siden de fortrenger oksygenholdig luft 
(men dermed også dødelige), og har anvendelse 
i brannslukkingsapparater.  
 
HALOGENS (X): Halogener, saltdannere, fem 
relaterte grunnstoffer som kommer foran hver 
edelgass i det periodiske system: Fluor (Fluorine, 
F), klor (Chlorine, Cl), brom (Bromine, Br), jod 
(Iodine, I) og astat (radioaktivt stoff, Astatine, At). 
(Det kunstige grunnstoffet Tennessine (Ts, nr. 
117) kan også være et halogen.) Gruppen går 
under fellesbetegnelsen, Gruppe 17. De har 
forskjellige fysiske egenskaper, men i kjemiske 
reaksjoner er de like. De reagerer med metaller 
og danner en rekke former for salter, f.eks.: 
Kalsiumfluorid, natriumklorid (bordsalt), sølv-
bromid og kaliumjodid. Alle halogenene har sju 
elektroner i atomet ytterste skall, noe som gjør at 
halogenene har meget lett for å reagere. 
Reaksjonsevnen er størst hos fluor, og avtar med 
økende atomnummer. Alle halogenene er giftige 
stoffer. Se: Halogen. 
 
HALOLIMNETIC: Halolimnetisk, av eller relatert 
til saltsjøer. Halolimnicus, marine organismer 
som er så modifiserte at de kan leve i ferskvann. 
Halolimnic, marine organismer som er tilpasset til 
å leve i ferskvann eller saltpåvirkede myr- eller 
sumpområder. 
 
HALONS: Haloner, kjemiske stoffer produsert fra 
hydrokarboner ved å erstatte én eller flere 
hydrogenatomer med spesielt brom atomer. 
Halonene er stabile produkter som særlig ble 
benyttet innen brannslukking, men de har vist 
seg farlig for ozon laget. Se: Halogens og Ozone. 
 
HALOPHILOUS (Halophile): Det å leve og trives 
i salte omgivelser der elektrolytt konsentrasjonen 
(vanligvis NaCL) er over ca. 20 o/oo. En halofil 
(halophile) er en organisme som er tilpasset et 
miljø med høy saltkonsentrasjon, dvs. er salt-
elskende (halophilic). En halofytt (Se: Halophyte) 
er en plante som kan tolerere salt i jorden eller i 
atmosfæren (sjøsprøyt). Spesielle tilpasninger 
gjør det mulig for dem å leve i slike miljøer. Se: 
Halophobe. 
 
HALOPHOBE: Halofob, en organisme som hem-
mes i utvikling i saltholdig miljø. Se: Halophilous. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hydroklorfluorkarbon
https://no.wikipedia.org/wiki/Hydrofluorkarbon
https://no.wikipedia.org/wiki/Hydrokarbon
https://no.wikipedia.org/wiki/Ammoniakk
https://no.wikipedia.org/wiki/Karbondioksid
https://no.wikipedia.org/wiki/Oksygen
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HALOPHYTE: Halofytt, saltplante, plante som 
tolererer høye saltkonsentrasjoner i jorden eller i 
atmosfæren (sjøsprøyt). Mange av disse 
plantene er sukkulenter med strukturelle tilpas-
ninger som kan minne om xerofytter. Mangrove-
trær og ris er halofytter. Se: Xerophyte.        
 
HALOSERE: Halosere, et suksesjonsstadium i et 
plantesamfunn i et saltholdig habitat som ikke 
tidligere har hatt vegetasjonsdekke, f.eks. sump-
marker ved havet som oversvømmes mer eller 
mindre regelmessig. Se: Sere.  
 
HALTERS: Svingkøller, de reduserte bakvingene 
hos tovingene (fluene, orden Diptera) som utgjør 
spesialiserte balanseorganer (balancers). 
 
HALZOUN (Marrara): Sykdom som skyldes 
blokkering av svelget (nasopharynx) forårsaket 
av parasitter, spesielt på grunn av larven av 
Linguatula serrata (en tungemark, rekken 
Pentastomida) som lever i de nasopharyngeale 
regioner hos pattedyr, inkludert mennesket.  
 
HAM: Skinke, bakdel, hase. 
 
HAMABIOSIS: Hamabiose, en form for symbiose 
hvor to arter lever i en assosiasjon uten noen 
spesiell fordel eller motiv for noen av artene. Se: 
Neutralism. 
 
HAMATYPE: Hamatype, ett eksemplar fra type-
samlingen av en art som ikke er spesifisert som 
en holotype eller paratype, men utgjør en spesiell 
gruppe av topotyper. Se: Type. 
 
HAMIFORM (Hamate, Uncate, Unciform): Det å 
være haket, bøyd på enden tilsvarende en krok. 
Se: Aduncate, Uncate og Unciform. 
 
HAMILTON'S RULE: Hamiltons regel, en regel 
som viser til betingelsene for et individs 
altruistiske adferd overfor et annet individ. 
Hamilton argumenterte for at naturlig seleksjon 
favoriserer genetisk suksess (ikke reproduktiv 
suksess per se), og at individene gir sine gener 
videre til fremtidige generasjoner enten ved 
direkte forelderskap eller ved å assistere 
reproduksjonen hos nære slektninger (nieser, 
nevører), fenomenet kalt kinseleksjon (inclusive 
fitness) uttrykkes gjennom Hamiltons lov (rb - c > 
0, der r er grad av slektskap, b fordelen og c 

kostnadene). Med andre ord, hvis et allel som 
produserer en altruistisk adferd medfører at dyret 
som har dette allelet oppfører seg mot sine 
slektninger på en slik måte at de får fordeler som 
gir økt avkom (b), og slektskapet dem imellom 
(felles gener, r) er tilsammen større enn 
kostnadene (tap av avkom, c) hos den altruistiske 
giver, så vil allelet spre seg og bli etablert i 
populasjonen.  
 
HAMILTON-ZUK HYPOTHESIS: Se: Sexual 
selection. 
 
HAMULUS: Hamulus, en hake, krok eller krok-
formet utvekst eller prosess. 
 
HANDBOOK: Innen biologi, håndbok, refer-
ansearbeid som dekker faunaen i et gitt 
geografisk område og som gir så mye 
informasjon som mulig om hver art; det i 
motsetning til en feltbok (field guide) som kun gir 
kortfattede informasjoner.  
 
HANDEDNESS: Høyre eller venstrehendt, dvs. 
preferansen for å bruke enten høyre eller venstre 
arm eller fot. 
 
HANDLING TIME: Den tid en predator benytter 
for å lete opp, nedlegge, drepe og spise et bytte 
(fra predator-bytte teori). Denne tiden virker bl.a. 
inn på dynamikken og epidemiologien til para-
sitter eller patogener som overføres gjennom en 
slik aktiv vektor. 
 
HANGNAIL: Neglerot. 
 
HANSEN'S DISEASE: Spedalaskhet, Hansens 
sykdom. Se: Leprosy. 
 
HANTAVIRUSES (Hantaan virus, Haemorr-
hagic Fever with Renal syndrome, HFRS): 
Hantavirus, slekten Hantavirus er årsak til et 
sykdomskompleks som kalles HFRS. Den mest 
alvorlige av disse er Korean haemorrhagic fever 
(KHF). I Skandinavia forekommer en mindre 
alvorlig sykdom som kalles NE (nephropathia 
epidemica) forårsaket av Puumula virus. Alle 
hantavirus som så langt er påvist (ca. 15 
forskjellige strains er isolert og karakterisert), har 
et reservoar blant smågnagere. Infeksjonen 
finner sted via ekskresjoner/ekskrementer fra 
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infiserte gnagere. Inkubasjonstiden er 3 - 6 uker. 
Infeksjoner mellom mennesker er ikke påvist. 
 
HANTIGENS: Hantigener, protein antigenene på 
flagellene til Gram-negative enterobakterier eller 
vevsforlikelighetsalloantigenene hos flercellede 
dyr. 
 
HAP- (Hapax-): Prefiks som betyr engang. 
 
HAPANTOTYPE: Hapantotype, ett eller flere 
preparater som omfatter relaterte individer som 
representerer distinkte stadier i en livssyklus, og 
som til sammen utgjør den navnbærende type for 
en protoktist. En slik serie av individer betraktes 
som en holotype. Viser det seg senere at 
hapantotypen består av individer fra flere arter, 
ekskluderer man disse individene til hapanto-
typen igjen består av kun én art. Se: Protist, 
Protoctista og Type. 
 
HAPLO-: Prefiks som betyr enkel, alene. 
 
HAPLOBIONT: Haplobiont, organisme (spesielt 
plante) som er karakterisert med én morfologisk 
distingt generasjon; en organisme som har kun 
én somatisk tilstand, enten haploid eller diploid 
og aldri veksler mellom disse gjennom livssyklus. 
Se: Diplobiont. 
 
HAPLO-DIPLOIDY: Haplo-diploidi, en normal 
reduksjonsdeling som skjer i en oocytt, fertiliserte 
egg som utvikler seg til hunner mens ufertiliserte 
egg utvikler seg til hanner (karakteristisk for veps 
(orden Hymenoptera) og en del andre insekt-
grupper. Se: Arrhenotoky. 
 
HAPLODIPLOMEIOSIS: Haplodiplomeiose, mei-
ose som forutgår en velutviklet haploid livs-
syklusfase hos individer som også har velut-
viklede diploide livssyklusfaser (karakteristisk for 
planter). 
 
HAPLOID (Hemiploid, Monoploid): (1) Enkel i 
tilsynekomst eller arrangement; (2) For enkelt-
cellede eukaryotiske organismer, det å ha et 
enkelt, komplett sett av kromosomer; (3) For 
flercellede eukaryotiske organismer, det å ha et 
enkelt, komplett sett av uparede kromosomer i 
kjernen hos hver somatisk celle, dvs. ingen 
kromosomer er homologe med noen andre da 
hvert av kromosomene forekommer kun med én 

kopi. Haploid (n) angir halvparten av det totale 
kromosomantall (2n) i én kjerne, celle eller 
organisme. Et haploid antall kromosomer 
forekommer også i gametene (ploidi antallet er 
én, dvs. én kopi av hvert autosom og én sex 
kromosom). En haploid celle kan ikke gjennomgå 
meiose. N er det laveste antall i en polyploid 
serie, noe som er karakteristisk for eukaryote 
gameter, enkelte protoktister, sopp og game-
tofyttene hos planter. Antall kromosomer i 
somatiske celler er vanligvis et eller annet 
multippel av det haploide antall, hyppigst 2n 
(diploid), men kan også være 3n (triploid), 4n 
(tetraploid) eller mangeploid (polyploid). Moser, 
mange protoktister og sopp, er haploide. Virus og 
bakterier (prokaryoter) som har bare én koplet 
struktur, er haploide, tilsvarende deler av 
livssyklus (haplofasen) hos eukaryoter. De fleste 
høyerestående organismer (eukaryoter) er 
diploide (to kromosomsett), kun kjønnscellene 
(gametene) er som nevnt haploide. Hos enkelte 
diploide eukaryoter kan imidlertid organismer 
oppstå som har haploide somatiske celler, ofte 
gjennom spontan eller indusert partenogenetisk 
utvikling av ubefruktede egg. Slike organismer 
kalles monohaploide. Polyhaploide organismer er 
tilsvarende individer oppstått fra polyploide arter. 
Kromosom antallet hos aneuhaploide er ikke ett 
eksakt multippel av ett av basisantallene i 
gruppen, til forskjell fra euhaploide. Det haploide 
antall kromosomer hos mennesket er 23, som vi 
finner i våre gameter, egg og spermier. Hos 
honningbiene er hannene haploide da de utvikles 
fra egg som ikke befruktes. Se: Diploid, 
Monoploid, Ploidy, Tetraploid og Triploid. 
 
HAPLOID-DIPLOID LIFE CYCLE: Haploid-
diploid livssyklus, dvs. en flercellet diploid fase 
(eller sporofytt) veksler med en flercellet haploid 
fase (eller gametofytt). Kun planter og visse alger 
har en slik livssyklus, også kalt «alternering av 
generasjoner». Se: Alternation of generations.  
 
HAPLOID LIFE CYCLE (Haplontic life cycle): 
Haploid livssyklus, seksuell livssyklus der det 
eneste flercellede stadiet er haploid. Zygoten er 
den eneste diploide celle, og mitose forekommer 
kun i den haploide fasen. Cellene eller individene 
som er et resultat av mitosen, er haplonte (alle 
soppene, noen grønnalger og mange protozoer). 
Se: Diploid life cycle og Haplont. 
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HAPLOID PARTHENOGENESIS (Generative 
parthenogenesis): Haploid partenogenese, ut-
viklingen av et haploid individ fra en hunnlig 
gamet som har gjennomløpt meiotisk reduksjons-
deling, men som ikke har blitt befruktet. 
 
HAPLOIDIZATION: Haploidisering, omdannelse 
av diploide celler, kjerner eller organismer til 
haploide med bare et enkelt sett av kromosomer, 
fenomenet forekommer hos bl.a. visse sopp. 
Haploidisering kan også frembringes kunstig. 
Under haploidiseringen sorteres kromosomene 
uavhengig av hverandre og danner derfor en 
rekke forskjellige haploider. 
 
HAPLOIDY: Haploidi, tilstanden i en celle eller 
kjerne med kun ett sett (1n) av uparede 
kromosomer. 
 
HAPLOMETROSIS: Se: Monometrosis. 
 
HAPLONT: Haplont, organisme som er i det 
haploide stadium (haplofasen) i livssyklus, dvs. er 
en somatisk haploid, har det haploide somatiske 
antall kjerner (monoplont). Bare zygoten hos 
haplonter er diploid; under meiosen gir zygoten 
umiddelbart etter karyogami (i en prosess kalt 
zygotisk meiose), opphav til haploide celler slik at 
den multicellulære organismen ender opp i et 
haploid stadium. Det forekommer hos protozoer, 
mange primitive encellede og filamentøse alger, 
sopp og moser, der haplonten (gametofytten) er 
det dominerende stadium. Generelt hos dyr er 
haplonten, gametene. Se: Diplont, Haplontic (life 
cycle) og Monoplontic. 
 
HAPLONTIC (LIFE CYCLE): Haplontisk livs-
syklus, dvs. at det haploide stadium er flercellet 
og det diploide stadium består av kun én celle, og 
at meiosen er zygotisk umiddelbart etter karyo-
gamien (fusjonen av to cellekjerner). Omfatter 
livssykluser der meiosen i zygoten gir opphav til 
haploide celler som deler seg mitotisk og danner 
enten større multicellulære individer eller flere 
haploide celler. Når to slike celler av motsatt 
kjønn fusjonerer, dannes en zygote som er det 
eneste diploide cellen i livssyklus (mitose skjer 
kun under den haploide fasen). Hos visse arter 
utgjør denne cellen en resistent spore for å 
overleve vanskelige miljøforhold. Se: Haplont og 
Monoplontic. 
 

HAPLOPHASE (Gamophase): Haplofase, den 
haploide fasen (lik gametofytten) i en organismes 
livssyklus; fasen da cellene eller kjernene har et 
haploid sett av kromosomer. Den haploide fasen 
kan forekomme på forskjellige stadier i livssyklus 
hos forskjellige organismer; de fleste dyr har 
imidlertid en sterkt redusert haplofase begrenset 
kun til gametene, mens mange grønnalger går 
gjennom hele livssyklus som haploide, bortsett 
fra gametene. Hos blomsterplanter er den 
haploide fasen representert gjennom veksten av 
en pollenslange (hannlige haplofase) ned gjen-
nom griffelen til fruktknuten (hunnlig haplofase) 
der hvert enkelt pollenkorn vokser inn i ett enkelt 
frøemne. Hos mange høyere sopp er haplofasen 
og diplofasen adskilt av en dikaryofase (en fase 
med to kjerner). Se: Gamophase, Diplophase og 
Haplont. 
 
HAPLOSIS: Haplose, meiotisk reduksjonsdeling; 
reduksjon av det diploide antall kromosomer til 
halvparten under meiosen, noe som resulterer i 
et haploid antall; halveringen av det somatiske 
kromosomantall gjennom meiose. Se Diploid, 
Diplosis og Haploid. 
 
HAPLOSOMIC: Se: Monosomic genom. 
 
HAPLOSPORY: Haplospori, apomiktisk utvikling 
av en hunnlig gametofytt fra en morcelle som er 
produsert gjennom en normal meiose. Se: Apo-
mixis.  
 
HAPLOSUFFICIENT: Gener som medfører at 
levedyktige voksne kan dannes selv om gener 
mangler hos et av de homologe kromosomene. 
 
HAPLOTYPE: (1) Haplotype, en gen sekvens 
som omfatter kun ett allel av et gen; (2) En 
gruppe alleler av forskjellige gener på et enkelt 
kromosom som ligger så nær hverandre (linked 
loci) at de arves vanligvis sammen som én enhet 
(haplotype benyttes særlig i forbindelse med de 
samhørende genene i MHC, Se: Major histo-
compatibility complex) (Se: Allele); (3) DNA-
sekvens varianter oppstått ved direkte sekven-
sering.  
 
HAPTEN: Hapten, et lite molekyl som bundet til 
en større bærer lik et protein, kan indusere 
dannelsen av antistoffer og dermed en immun-
respons. Haptenet kan altså reagere spesifikt 
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med et antistoff, men ikke alene stimulere til 
antistoffproduksjon og kalles derfor også for et 
ukomplett antigen. Haptener har vanligvis lav 
molekylvekt og kan sees på som en isolert 
epitop, den minste reaktive gruppe på antigenet. 
Noen haptener kan indusere autoimmune 
sykdommer. Se: Antibody, Antigen og Epitope. 
 
HAPTOR: Haptor, festeorgan, vanligvis armert 
med festekroker lik det bakre festeorganet 
(opisthaptor) hos haptormarkene (klassen Mono-
genea i rekken Flatmarker, Platyhelminthes). 
 
HAPTOTROPISM: Se: Stereotropism. 
 
HARDINESS: (1) Hardhet, motstandskraft, kapa-
siteten til å overleve eksponering mot vanskelige 
eller ekstreme betingelser, særlig kalde tempera-
turer (Se: Cold resistance); (2) Psykologisk eller 
mental motstandsdyktighet, den positive evnen 
eller kapasiteten folk har til å håndtere katastrofer 
og stress. 
 
HARDNESS SCALE: (1) Innen geologi, hard-
hetsskala for sten, et mål på et visst mineral eller 
krystalls motstandsdyktighet mot skraping (kan 
variere avhengig av skraperetningen). Slik 
hardhet kan måles ved hjelp av Brinells test som 
består av å bestemme det trykk som skal til for å 
produsere et hakk av gitte dimensjoner i det 
materialet som testes. Mohs skala refererer til en 
sammenlignende skala på 10 hardhetsverdier 
som er arrangert slik at et stoff kan skrape alle 
stoffer under det på skalen, men ikke over det. 
Skalaen går fra 1 (bløtt) til 10 (hardt) vist med 
følgende mineraler: Talk (talk) 1, gips (rock salt) 
2, kalsitt (calcite) 3, fluoritt (fluorite) 4, apatitt 
(apatite) 5, feltspat (felspar) 6, kvarts (quartz) 7, 
topas (topaz) 8, korund (corundum) 9, og dia-
mant (diamond) 10; (2) Innen hydrologi, hard-
hetsskala for vann, der et hardt vann vesentlig 
skyldes høy konsentrasjon av kalsium (Ca) og 
magnesium (Mg). Hardt vann kan gi belegg av 
kjelsten som består av kalsiumkarbonat (CaCO3), 
men er sjeldent i Norge (men kan forekomme i 
enkelte grunnvannskilder). Norske vannverk 
oppgir hardhet i tyske hardhetsgrader (odH eller 
dGH) eller milligram kalsium per liter (mg Ca/l). 
Sammenhengen mellom hardhetsklasser og 
tyske hardhetsgrader er: Meget bløtt vann 0 - 2,1, 
bløtt vann 2,1 - 4,9, middels hardt vann 4,9 - 9,8, 

hardt vann 9,8 - 21, og meget hardt vann >21 
(Se: Hardness of water). 
 
HARDNESS OF WATER: Vannhardhet, meng-
den oppløst kalsium eller magnesium salter i 
vannet; en egenskap med vann som medfører at 
desto hardere vann, jo mer såpe er påkrevet for å 
få vannet til å skumme. Vann med hardhet 
mindre enn 5 dGH er bløtt, er hardheten over 21 
dGH reduseres ofte hardheten kunstig for å 
kunne utnyttes innen husbruk. Hovedårsaken til 
hardt vann skyldes mengden oppløst kalsium-
hydrogenkarbonat (Ca(HCO3)2) eller magnesium-
kalsiumkarbonat (Mg(HCO3)2). Denne hardheten 
kan fjernes gjennom koking, dvs. hardheten er 
temporær. I enkelte områder kan hardheten 
skyldes oppløst kalsiumsulfat (CaSO4) noe som 
ikke kan fjernes ved koking, hardheten forblir 
derfor permanent. Hardt vann er et problem 
under vask fordi det som nevnt, skummer dårlig 
med såpe. Det skyldes at kalsium og magnesium 
danner tungt løselige forbindelser som felles ut 
(kjelesten). Undersøkelser kan tyde på at i 
områder med hardt vann, er befolkningen mindre 
utsatt for hjerte-karsykdommer enn i områder 
med bløtt vann. I norsk drikkevannsforskrift er det 
ikke satt krav til mengden av kalsium eller 
magnesium i drikkevannet, men det oppstår 
bruksmessige problemer når kalsium innholdet 
overstiger 25 mg Ca/l. Se: Hardness scale. 
 
HARD TICKS: Flått, familien Ixodidae blant 
middene som tilhører edderkoppdyrene. Flått 
deles inn i to grupper, harde flått (hardt rygg-
skjold), og myke flått (myk læraktig overflate). På 
verdensbasis finnes over 900 forskjellige arter. I 
Norge forekommer 13 arter, hvorav skogflått 
(Ixodes recinus) som har hardt ryggskjold, er den 
mest vanlige. Se: Hart. 
 
HARDY-WEINBERG EQUILIBRIUM (HWE, 
Hardy-Weinberg law, H.-W. law (of genetic 
equilibrium), H.-W. formula, H.-W. principle, 
H.-W. equilibrium principle, Castle-H.-W. E., 
Genetic equilibrium): Hardy-Weinberg like-
vekten, Hardy-Weinberg loven, en modell (teo-
rem, lov) som sier at balansen eller frekvensen 
av det relative antall alleler eller genotyper i en 
populasjon vil være konstant fra generasjon til 
generasjon ved tilfeldig paring og i fravær av 
evolusjonære påvirkninger, migrasjoner og 
mutasjoner. Med andre ord, genotypene i et gitt 
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diploid locus forblir stabile etter et visst antall 
generasjoner. Hardy-Weinberg likevekten som 
ideelt sett opptrer i store kryssbefruktende 
populasjoner, er likevektsrelasjonen mellom gen 
og genotype frekvensene i genetisk balanserte 
populasjoner etter i det minste et fåtall gene-
rasjoner av tilfeldig (panmiktisk) paring, og vil 
forbli det samme så lenge ikke evolusjonære 
krefter påvirker systemet. Dette kan uttrykkes 
slik: Med to alleler A (dominant) og a (recessivt) 
med lik seleksjonsverdi i populasjonen, hvor p og 
q er frekvensene for henholdsvis A og a, vil det 
være en stabil frekvensfordeling mellom de tre 
mulige genotypene AA, Aa og aa uttrykt gjennom 
Hardy-Weinberg ligningen: p2 + 2pq + q2 = 1 (100 
%), der p2 er frekvensen av AA (de homozygot 
dominante individene), 2pq (frekvensen av de 
heterozygote Aa individene) og q2 (frekvensen av 
homozygote recessive individene).  Frekvensene 
for A og a er ofte angitt som q og (1-q), noe som 
gir avkom (genotyper) i henhold til tilsvarende 
binomiske lov: q2AA + 2q(1-q)Aa + (1-q) 

2aa. Se: 
Genetic equilibrium og Punnetts square. 
 
HARDWARE: (1) Metallvarer, redskaper laget av 
metall; (2) Hardware, en computer og det tek-
niske utstyret som er involvert i dataproses-
sering eller funksjonene knyttet til kommuni-
kasjon (Se: Software); de fysiske, elektroniske og 
elektriske, komponenter i et redskap eller kjøre-
tøy; (3) Våpen, spesielt militære våpen; (4) 
Premie, dekorasjon, utmerkelse gitt i en sports-
konkurranse.  
 
HARE: Hare, nordhare (Lepus timidus), art i 
harefamilien (Leporidae). Sørharen (Lepus euro-
paeus), den eneste andre arten av hare i Europa 
(og i sør-vest Norge), er større, men klarer 
vinteren dårligere da føttene er mindre og pelsen 
har brunt i seg. Nordharen er 50 - 75 cm lang, 
med en 7 - 12 cm lang hale; og veier 2,5 - 5 kg. 
Hannen kalles «ramler», hunnen «sette». Hare er 
godt tilpasset nordlige eller høytliggende om-
givelser og finnes fra Fennoskandia til østlige 
Sibir, i tillegg finnes det isolerte bestander i 
enkelte andre land. Hare er innført på Shetland 
og Færøyene. Om sommeren har alle nordhare-
populasjonene pels i forskjellige bruntoner, men 
når vinteren kommer skifter de til hvit vinterpels. 
 
HAREBELL: Blåklokke (Campanula rotundifolia), 
flerårig plante i klokkefamilien (Campanulaceae). 

HAREM: Harem, stabil og relativt varig assosia-
sjon hvor en gruppe hunner (eller hanner) voktes 
av en hann som hindrer dem i å pare seg med 
andre hanner; utgjør en slags form for polygami. 
Det å holde harem forekommer blant pattedyr (og 
mennesket), slanger og enkelte fisk. 
 
HARLEQUIN CHROMOSOME: Søster kroma-
tider som opptar farge forskjellig ved farging, slik 
at en er mørk og den andre lys. Utveksling av 
sekvenser mellom søsterkromatider kan studeres 
ved hjelp av harlequin farging (med BrdUrd, 
bromodeoxyuridin). 
 
HARMLESS: (1) Ufarlig, harmløs, fredelig, ikke i 
stand til å forvolde skade (innocuous, inoff-
ensive); (2) Uskyldig, skikkelig; (3) Feil i et forsøk 
som ikke forandrer resultatet og derfor ikke 
medfører behov for å gjenta forsøket. 
 
HARMOSIS: (1) Harmose, den totale respons 
hos et individ mot en stimulus (omfatter både 
reaksjoner og tilpasninger); (2) Teoretisk feno-
men av dose-respons relasjoner der noe som 
produserer skadelige biologiske effekter ved 
moderate til høye doser, kan produsere positive 
effekter ved lave doser.  
 
HARNATE: Hake-formet, hake-formete ender. 
 
HARPACTOPHAGOUS: Se: Rapacious.  
 
HARSH: (1) Ru, det å ha en ujevn overflate som 
er grov og ubehagelig å berøre; (2) Skarp, 
skrikende, (3) Bitter, besk, harsk, stram; 
ubehagelig for sansene (irritating); (4) Barsk, 
hard, krevende, fysisk ubehagelig; vanskelig å 
akseptere eller erfare; (5) Frastøtende, mang-
lende estetisk appell eller raffinement (crude); (6) 
Uttrykk for misnøye, utilfredshet, misbilligelse; 
ytterst kritisk og negativ.  
 
HART: Hjort, kronhjort (Cervus elaphus) tilhører 
slekten ekte hjorter (Cervus) i familien hjortedyr 
(Cervidae). Hanndyret kalles bukk, hunndyret 
hind eller kolle, avkommet kalv. En rekke under-
arter av hjort er beskrevet. Norsk hjort (Cervus 
elaphus atlanticus) regnes nærmere beslektet 
med britisk hjort (Cervus elaphus scoticus) enn 
italiensk (Cervus elaphus elaphus) og kontinental 
hjort (Cervus elaphus germanicus). Hjort er 
mellomvert for hjortelusflue (Lipoptena cervi), en 
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blodsugende parasitt på hjortedyr (elg, hjort, 
rådyr). Det er tegn på at hjortelusflua kan spre 
bakterien Bartonella schoenbuchensis fra rådyr til 
mennesket. Trypanosomer (blodparasitter) er 
funnet i hjortelusfluas tarm. Skogflått (Ixodes 
ricinus, Se: Hard ticks) som benytter hjortedyr 
som mellomverter, kan være bærere av alvorlige 
bakterie- og virussykdommer, f.eks.: Borreliose, 
skogflåttencefalitt (en form for hjernebeten-
nelse), Louping ill, Anaplasmose (sjodogg), 
Tularemi (harepest), og blodpiss (Babesiose, 
Piroplasmose). Flåttbårne sykdommer sies årlig å 
drepe mer sau enn den samlede rovdyrstammen 
i Norge. Antall mennesker som smittes av 
borreliose og skogflåttencefalitt er økende slik at 
den store utbredelsen og økende tetthet av 
hjortedyr, representerer et alvorlig folkehelse-
problem. Se: Deer. 
 
HARVEST: Høst, innhøsting; onn, avling, resul-
tat, utbytte; frukt. 
 
HARVESTMEN: Edderkoppdyr (klassen Arach-
nida). 
 
HARVEST MOON: Fullmånen nærmest høst-
jevndøgn (22. - 23. september da jordens ekva-
torialplan passer gjennom solens senter), og som 
er karakterisert ved sin oransje farge.  
 
HARVEST MOUSE: I Norge, enten dvergmus 
(Micromys minutus), en liten mus i musefamilien 
(Muridae) som er nylig (2001) oppdaget i Norge, 
eller markmus (Microtus agrestis) i hamster-
famlinen (Crisetidae). Harvest mouses, nesten 
600 arter i verden (og den nest største pattedyr-
familie). 
 
HASH: (1) Hakkemat, mat; lapskaus; (2) Hakke, 
skjære i stykker; ødelegge; (3) Rot, sammen-
surium, virvar, røre. 
 
HASH HOUSE: Spisekjøkken. 
 
HASLET: Innmat, de indre organene av et dyr; 
særlig hjertet og leveren hos gris.  
 
HASTATE (Lanceolate, Spear-shaped): Tri-
angel-, spyd-, lanse-; lansett-formet blad spisst i 
den ene enden, avrundet (utvidet basis) i den 
andre. 

HASTING: (1) Tidlig moden; (2) Hastighet; rask i 
bevegelse.  
 
HATCH: (1) Resultat; det å pønske ut; (2) 
Skravere; (3) Yngel, kull; ruge ut, klekke, klekke 
ut, bryte ut av et egg. 
 
HATCHABILITY: Klekkeprosent. 
 
HATCHER: (1) En som pønsker ut planer; (2) 
Rugemaskin; en som ruger ut.  
 
HATCHERY: Klekkeri, utklekkingssted, et sted 
der egg klekkes under kunstige og optimale 
betingelser, spesielt med tanke på egg fra fugl 
(rugemaskin) og fisk (fiskeoppdrettsanlegg). 
Årsakene kan være for bevaring av truede arter 
eller av økonomiske årsaker.    
 
HATCHING: (1) Skravering, kartografisk teknikk 
for skyggelegging gjennom å tegne skrått plas-
serte og parallelle linjer; (2) Utruging, utklekking, 
klekking av et egg; (3) Egg, rugeegg. 
 
HATCHING FACTOR: Klekkefaktor, ytre faktor 
som stimulerer eggklekking. 
 
HAUNT: (1) Tilholdssted, hjemsted, oppholds-
sted; (2) Hjemsøke, plage, besvære, forfølge. 
 
HAVER: Havre (Avena sativa), tredje viktigste 
kornart i Norge etter hvete og bygg.  
 
HAVERHILL FEVER: Se: Streptobacillary fever. 
 
HAW: (1) Innhegning; hage, gård; (2) Hagtorn 
(Crataegus monogyna), hagtornbær; (3) Blink-
hinne (hos hest og hund); (4) Stamming, kremt; 
stamme, kremte, hakke.  
 
HAWAIIAN RADIATION: Refererer til den store 
variasjonen man kan observere innen enkelte 
dyregrupper på grunn av isolasjon på de enkelte 
øyene innen øygruppen Hawaii. Den vulkanske 
øygruppen Hawaii viser flere eksempler på slik 
ekstraordinær adaptiv divergens (Se: Adaptive 
radiation). De best kjente eksempler er de 23 
gjenlevende arter (opprinnelig 47) av fink-
lignende fugler kalt honningkrypere, og de mer 
enn 500 arter av bananfluer som har utviklet seg 
på de forskjellige øyene gjennom millioner av år 
siden stamfedrene koloniserte Hawaii. 
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HAWKING: Det å fange eller ete bytte (både fugl 
og insekter) under flukt. Se: Falconry. 
 
HAWK SWALLOW: Tårnseiler, vesttårnseiler 
(Apus apus apus), en fugleart i seilerfamilien 
(Apodidae). Tårnseileren kan spise og pare seg 
på vingene, og lande kun for egglegging eller 
kortere hvile. 
 
HAZARD: (1) Hasard, fare, risikere, en sjanse for 
å bli skadet eller såret; (2) Bringe i fare; potensiell 
farekilde; (3) Sannsynlighet, sjanse, slump, 
tilfeldighet, ulykke; et sjansetilfelle (accident); (4) 
Våge, sette på spill; noe som truer livet eller 
helsen til en organisme og da spesielt 
mennesket. En naturlig risiko refererer til natur-
lige hendelser som truer menneskers liv, helse 
og eiendommer. Det kan skyldes krefter fra inni 
jorden (f.eks. jordskjelv, vulkaner), på overflaten 
(f.eks. skred, flodbølger) eller fra atmosfæren 
(f.eks. storm, tørke, snø, tåke) eller kombina-
sjoner av disse. De naturlige katastrofene er ofte 
mer alvorlige enn de menneskeskapte da de lett 
forårsaker et høyere antall ofre. I senere år har 
en registrert katastrofer som skyldes en blanding 
av naturlige og menneskeskapte årsaker (quasi-
natural hazard) der naturen slår tilbake pga. av 
menneskeskapte naturforandringer og forurens-
ninger i global skala. 
 
HAZE: (1) Dis, varmedis, slør; atmosfærisk 
fenomen der støv, røk eller andre tørre partikler 
reduserer sikten i de lavere lag av atmosfæren 
og særlig hvis værforholdene har vært rolige over 
lengre tid. Kildene til støvet kan være støv fra 
jordbrukspløying på tørr mark, trafikk, industri, 
husrøk, brann og fra sjøsalter. Det kalles dis hvis 
siktbarheten er begrenset til et sted mellom 1 - 2 
km. Om sommeren kan soloppvarmingen av 
bakken gi varmedis (dry haze, heat haze). Dis 
kan også skyldes substanser kalt terpener (Se: 
Terpens) som dannes naturlig fra vegetasjonen 
(Se: Mist); (2) Pine, plage, terge.  
 
HAZEL GROUSE: Jerpe (Bonasa bonasia), en 
utpreget monogam fugleart i fasanfamilien 
(Phasianidae) som er vanlig på Østlandet og i 
Trøndelagsfylkene (bestanden er i tilbakegang). 
Jerpe foretrekker steder med fuktighet, mye kjerr 
og løvskog i små bekkedrag og forsenkinger i 
terrenget. Jerpen jaktes mye på både pga. sitt 

gode kjøtt og fordi den er lett å få has på; jerpe 
kalles gjerne for «jegerens trøst».  
 
HAZELNUT: Hasselnøtt, nøtta til hassel (Corylus 
avellana), et tre i bjørkefamilien (Betulaceae) 
som er en mangestammet, oftest 3 - 5 m høy 
busk, som er naturlig utbredt i Europa og Asia. 
Hassel er sambu, frukten av hunnblomsten, 
hasselnøtta, er spiselig. Hassel vokser overalt i 
Europa på fuktig og mineralrik jordbunn, hvor den 
danner kratt, underskog og skogbryn i frodige 
skoger. 
 
Hb: Forkortelse for: Hemoglobin. Se: Haemo-
globin. 
 
HB. (Herb., Herbarium): Forkortelse for: Her-
barium, plantesamling, en samling av preserverte 
plantearter med sine assosierte data til bruk for 
vitenskaplige studier. Preparatene kan utgjøre 
hele planter eller bare spesielle plantedeler og er 
vanligvis preservert i tørket form og montert på et 
papir, men kan også avhengig av materalet, 
være bevart i alkohol eller andre konser-
veringsmidler. Fungarium, er tilsvarende opp-
bevaring for sopp. Hortorium, er et herbarium 
spesielt myntet på planter fra hagebruk. 
 
H-BAND: H-band, sonen i senter av A-bandet i 
sarkomeren, karakterisert med myosin filamenter 
og fravær av aktin filamenter. S: A-band, 
Sarcomere og Z-band.  
 
HCN: Se: Hydrogencyanid. 
 
HDL: Forkortelse for: High-density lipoprotein. 
 
HDP: Se: Helix-destabilizing protein. 
 
HEAD: Hode, den spesialiserte fremre regionen 
(frontenden) hos dyr hvor munnen for inntak av 
mat og de viktigste sanseorganene befinner seg. 
Hodedelen er ofte utvidet for å romme den delen 
av det sentrale nervesystem kalt hjerne (Se: 
Brain) som er kontinuerlig med ryggmargen 
gjennom et hull (foramen magnum) i hodeskallen 
has virveldyr; hos primitive virvelløse dyr er hodet 
et senter som i posisjon og funksjon tilsvarer 
virveldyrenes hjerne, men som omfatter kun et 
begrenset antall nerveganglier (nerveknuter).  
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HEAL: (1) Hele, helbrede, kurere (cure); bli frisk 
og sunn igjen; komme seg fra en sykdom eller 
skade (restore to health); (2) Lette, lindre eller 
mildne en persons pine, smerte eller angst; (3) 
Leges, heles, gro igjen; gjenopprette, reparere 
eller utbedre (repair); (4) Korrigere, gjøre en 
uønsket situasjon rett eller god igjen. 
 
HEALTH: (1) Friskhet, sunnhet, helbred, helse; 
en organismes generelle tilstand ved en gitt tid; 
(2) Sunnhet i kropp og sjel; fravær av både 
fysiske sykdommer (skader, smerter) og mentale 
og sosiale lidelser; (3) En følelse av optimal vel-
være (well-being); (4) En skål med ønske om god 
helse og fremgang for en person.  
 
HEALTH PHYSICS: Helsefysikk, en gren av 
medisinsk fysikk som omfatter helsen, miljøet og 
sikkerheten til personale tilknyttet medisinsk, 
vitenskapelig eller industrielt arbeid. Spesielt 
omfatter helsefysikk, fagområder knyttet til 
beskyttelse og vern fra ioniserende stråling og 
nøytroner. 
 
HEALTH RISK ASSESSMENT: Helserisiko-
vurdering, vurdering av helserisikoen mht. 
mutagener, kreftfremkallende stoffer og andre 
giftstoffer for kroppens genetiske materiale 
(genomet). Slik vurdering skjer kvalitativt ut fra 
korttidstester på mennesket, ved kjemiske 
vurderinger eller eksperimentelle forsøk med 
andre arter av organismer, f.eks. rotter. 
 
HEAR: Høre, hørsel, ørets evne til å respondere 
på lyd av forskjellig frekvens, vanligvis i området 
fra 20 til 20 000 hertz (Hz). Lydens tonehøyde er 
avhengig av bølgelengden (frekvensen), av-
standen mellom lydens bølgetopper. Den måles i 
antall svingninger per sekund (Se: Hertz). Desto 
kortere bølger, jo flere bølger per sekund og 
dermed høyere tone. Infralyd er lyd med lavere 
frekvens enn 20 Hz; mange dyrearter kan 
oppfatte lyd med slike lave frekvenser og enkelte 
mennesker kan bli påvirket, men uten å høre 
lyden. Ultralyd er lydbølger med frekvenser på 
mer enn 20 000 Hz; mange dyrearter er i stand til 
å høre lyd med slike høye frekvenser. Hvaler og 
flaggermus orienterer seg ved hjelp av lydbølger 
opp til 150 000 Hz. Ved et gitt lydtrykksnivå vil en 
høyfrekvent lyd virke sterkere enn en lav-
frekvenslyd. Det er lydtrykket og lydfrekvensen 
som bestemmer lydstyrken hvis enhet er desibel 

(Se: Decibel). Støy fra f.eks. fly, har lydkompo-
nenter i forskjellige frekvenser som kan ha 
forskjellige subjektive effekter. En måler derfor 
støyen i hvert av en rekke frekvensbånd og 
beregner den totale støyen ut fra en totalverdi. 
Disse frekvensbåndene varierer også mellom 
forskjellige flytyper; nye fly må oppfylle visse 
betingelser for å kunne bli støysertifisert før 
godkjennelse. Hørseltap måles ved hjelp av et 
audimeter, der en persons hørsel blir 
sammenlignet med den normale hørsel ved en 
gitt alder (Se: Audimeter). Personen som 
undersøkes skal kunne angi den lavest mulige 
intensitet som kan høres ved de forskjellige 
frekvensene. For eksempel hvis det registreres et 
hørselnivå på 20 dB ved 2 000 Hz, avviker 
hørselsnivået for dette individet med 20 dB fra 0 
som representerer den normale hørsel ved 
denne frekvensen. Resultatene kan settes opp i 
et audiogram som viser grad av hørselstap. Se: 
Noise og Sound. 
 
HEARING: Hørsel, den av våre fem sanser som 
oppfatter lydbølger. De andre sansene er: Syn, 
berøring, smak og lukt. (Enkelte nevrologer 
antyder flere sanser, opptil ni.) Se: Hear.  
 
HEART: (1) Mot, kraft, besluttsomhet (courage, 
fortitude, resolution); (2) Det innerste, midte; den 
innerste mest sentrale fysiske del av et område 
eller region; (3) Brystet, området i kroppen som 
er tilnærmet det sted hjertet befinner seg; (4) Det 
vitale senter og kilde for ens følelser og følsom-
heter; stedet for ens dypeste og mest ektefølte 
følelser og tro; (5) Evnen til sympati, hen-
givenhet, ømhet, kjærlighet og generøsitet; (6) 
Marg, kjernen av en plante eller frukt; (7) Hjerte, 
muskulært, kamret og hult organ hos dyr som 
gjennom regelmessige rytmiske sammentrek-
ninger, pumper blod gjennom blodsirkula-
sjonssystemet i kroppen. Hjerteslagene (heart 
beats) er de rytmiske sammentrekningene og 
avslapningene av hjertet, mens lyden stammer 
fra hjerteklaffene. Hjerteslagene styres av det 
autonome nervesystemet og et spesielt 
kontrollsenter i selve hjertet (sinoatrial node). 
Hjertet kan ofte være kun en utvidet muskulær 
del av en blodåre med i det minste to klaffer for å 
forhindre blodet i å strømme tilbake. Hvis to 
kammer, kalles det som mottar blodet, for-
kammer (auricle), det som driver ut blodet, 
hjertekammer (ventricle). Fisk har ett forkammer 
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og ett hjertekammer, amfibier og de fleste 
krypdyr har to forkammer og ett hjertekammer, 
mens fugl og pattedyr har to av hvert, dvs. et 
dobbelt system da systemet som frakter blodet til 
lungene er adskilt fra det som forsyner resten av 
kroppen med blod, dvs. hjertet gir et dobbeltslag i 
motsetning til de foregående gruppene. Systole 
er hjertesyklusens sammentrekningsfase (kon-
traksjonsfase), mens diastole er hjertets hvilefase 
da hjertemuskulaturen slapper av og utvider seg 
slik at hjertet påny kan fylles med blod fra de 
store samleårene (venene). Blodtrykket varier og 
øker med alder, for menn: (135 - 156 / 72 - 84), 
for kvinner: 120 - 165 / 70 - 86). Hjertefrek-
vensen er hos et normalt menneske, ca. 70 slag 
per minutt.  
 
HEART-WEIGHT RULE: Se: Hesse's rule. 
 
HEAT (Quantity of heat): (1) Heftighet, vold-
somhet; (2) Innen biologi, brunst, perioden av 
seksuell aktivitet eller mottagelighet. Refererer 
spesielt til perioden for seksuell mottagelighet 
hos hunner blant rovdyrene (f.eks. hund og katt), 
men også brukt for pattedyr generelt (Se: 
Oestrus og Rut); (3) Innen fysikk, varme, hete, 
energien som kan overføres mellom legemer 
som et resultat av temperaturforskjellene dem 
imellom. Varme måles i watt og kan kun måles 
når den overføres. Stråling blir betraktet som 
varme hvis en spontan emisjon fra et varmere 
legeme blir absorbert av et legeme med lavere 
temperatur. Alle elektromagnetiske bølgelengder 
som utstråles, f.eks. ultrafiolett, synlig lys og 
infrarødt, er varme. Kraftproduksjon fra varme er 
basert på en varme- eller temperaturgradient. 
Overføres varme til et legeme får dette legemet 
økt temperatur, forandret volum, lengde eller går 
over i en annen tilstand, som f.eks. ved å smelte 
eller koke. Mål for intensiteten i en varmetilgang, 
er temperatur (Se: Conduction og Convection) 
hvis enhet er joule (Se: Joule) (tidligere ble 
benevnelsen kalori (calory) benyttet).    
 
HEAT BALANCE: Varmebalanse, energibal-
anse, begrepet om en likevekt mellom den 
innkommende solstråling til atmosfæren og 
jorden i relasjon til den reflekterte stråling og 
varme. Denne varmebalansen varierer over året 
og med breddegraden. Generelt har områdene 
mellom 35o N og 35o S (nord og sør for ekvator) 
en positiv tilgang, dvs. de mottar mer enn de 

taper, mens områdene nord og sør for dette mot 
polene, mottar mindre enn de taper. Som et 
resultat av denne ubalansen overføres varme fra 
de lavere breddegradene til de høyere bredde-
gradene gjennom luftmassene og havstrøm-
mene. 
 
HEAT CAPACITY (Thermal capacity; C): 
Varmekapasitet, mengden varme som behøves 
for å øke temperaturen i et legeme med én grad; 
dvs. forholdet mellom den varmen som overføres 
til et objekt eller gjenstand og den temperatur-
økning som deretter påvises i objektet. Den 
spesifikke varmekapasiteten er forholdet mellom 
varmen gitt per enhetsmasse av et gitt stoff og 
den påfølgende temperaturøkning. Varmekapa-
siteten eller varmeenergien (C, c) som kreves for 
å heve temperaturen til et visst stoff med 1oC, 
måles med bruk av et kalorimeter i joule per 
kelvin per kilogram (JK-1kg-1). Det krever ekstremt 
mye varme for å varme opp vann; varme-
kapasiteten til vann (ved konstant trykk og en 
temperatur på 20oC) er 4 184 joule per kelvin 
(J/K) per kilogram (J/K.kg), dvs. for at tempe-
raturen i 1 kg vann skal øke med 1oC. Til 
sammenligning kreves kun 385 joule for å heve 1 
kg kobber 1oC. Se: Joule.  
 
HEATH: Mo, hei, hede, lynghei; en vegetasjons-
type på sure, dårlig drenerte områder, særlig i 
lavlandet og ved kysten. Lyngheiene langs 
vestkysten av Norge domineres av røsslyng. 
Lyngheiene er en del av det europeiske kultur-
landskapet mot Atlanterhavet og har eksistert like 
lenge som jordbruk og husdyrhold har fore-
kommet. På Vestlandet ble lyngheiene dannet for 
mer enn 4 000 år siden da stenalderbøndene 
begynte å rydde vekk kystskogen for å etablere 
et beiteland for buskap gjennom den milde 
vinteren. 
 
HEATHER: Lyng, røsslyng, lyngmo, lynghei. 
 
HEAT PUMP: Varmepumpe, et apparat for å 
hente ut varme fra et sted for deretter å overføre 
varmen til et annet sted. Varmepumpen overfører 
varme gjennom å sirkulere en kjølevæske gjen-
nom en syklus av fordampninger og konden-
seringer ved hjelp av en kompressorpumpe. 
Pumpen pumper kjølevæsken mellom to 
varmevekslerslynger, der kjølevæsken i den ene 
fordampes ved lavt trykk og absorerer varme fra 
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omgivelsene for deretter å bli komprimert i den 
andre slyngen hvor væsken kondenseres under 
høyt trykk og dermed frigjør varmen den 
absorberte i den tidligere syklusen. Kjøleskap og 
luftkjølere er begge eksempler på varmepumper 
som kjøler. En varmepumpe er reversibel, varmer 
om vinteren og kan kjøle om sommeren. Siden 
uteluften alltid inneholder noe varme kan en 
varmepumpe gi tilleggsvarme til et hus selv ved 
utekulde (-18oC inneholder 85 % av varmen den 
inneholdt ved 21oC). Men varmepumper krever 
mekanisk eller elektrisk energitilførsel, så 
forholdet mellom den produserte varmen og den 
energien som tilføres, er viktig for vurdering av 
varmepumpens effektivitet. 
 
HEAUTOTYPE (Hypotype): Heautotype, et 
eksemplar benyttet av den opprinnelige forfat-
teren av en art som en illustrasjon av arten og 
sammenlignet med typen eller cotypen. Se: 
Apotypic og Type. 
 
HEAT WAVE: Hetebølge, en periode av unormal 
høy og ukomfortabel temperatur.  
 
HEAVY CHAINS: Tunge kjeder, innen immuno-
logi, polypeptidkjeder som er spesifikke for hvert 

enkelt immunglobulin klasse:  - kjeder i IgG,  - 

kjeder i IgA, µ - kjeder i IgM,  - kjeder i IgD og  - 
kjeder i IgE. 
 
HEAVY-LABELLED WATER TECHNIQUE: 
Refererer til bruken av tritium (radioaktiv isotop 
av hydrogen) for å erstatte et stabilt ikke-
radioaktivt atom i et stoff, stoffet gjøres da 
radioaktivt slik at man kan følge det gjennom et 
biologisk system. 
 
HEAVY POLLUTED: Se: Septic. 
 
HEAVY METALS: Tungmetaller, metalliske 
grunnstoffer med en relativ høy tetthet (> 5 
g/cm3, dvs. fem ganger større tetthet enn vann) 
og som vanligvis er giftige ved lave konsen-
trasjoner. Eksempler på tungmetaller er arsen 
(As, et halvmetall, metalloid), bly (Pb), kadmium 
(Cd), kobolt (Co), kopper (Cu), krom (Cr), 
kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), tinn (Sn) og sink (Zn). 
Termen er vagt definert da enkelte tungmetaller 
ikke er tunge eller ekte metaller, f.eks. arsen som 
nevnt, og beryllium (Be) og mangan (Mn). 
Enkelte tungmetaller er meget dødelige inntas de 

selv i meget små mengder (< 1 - 2 g) da de lett 
inkorporeres i biologisk aktive molekyler hvor de 
inhiberer eller fortrenger andre essensielle 
stoffer. Flere utnyttes i stor grad innen industri og 
kan derfra havne ut i vann eller luft, eller bli 
konsentrert i næringskjedene i naturen. Noe som 
gir meget uheldige skadevirkninger på våre 
økosystemer. Da tungmetallene er grunnstoffer 
nedbrytes de ikke i naturen, og da de levende 
organismene ikke har utviklet noen genetisk 
beskyttelsesmekanisme mot slike tungmetaller, 
akkumuleres de i kroppen, f.eks. i hjernen og 
leveren, hvor de kan gjøre stor skade.  
 
HEAVY WATER (Deuterium oxide): Tungtvann, 
vann der hydrogenatomene (1H) er erstattet med 
en tyngre isotop, deuterium (2H, symbolisert med 
D). Tungtvann er en fargeløs væske som danner 
heksagonale krystaller når det fryser. De fysiske 
egenskapene er forskjellig fra normalt vann, da 
smeltepunktet er 3,8oC og kokepunktet 101,4oC. 
D2O forekommer i normalt vann (0,0003 %), og 
kan fraskilles gjennom f.eks. elektrolyse. Tungt-
vann brukes innen kjerneindustrien og til å merke 
andre molekyler ved studier av kjemiske reak-
sjoner. 
 
HEBETIC: Ungdommen, ungstadier, som angår 
unger. Se: Juvenile. 
 
HEBDOMADAL: Ukentlig, uke-. 
 
HECTARE (ha): Hektar, metrisk måleenhet for 
areal lik 10 000 m2 (100 ha = 1 km2). 
 
HECTO- (h): Hekto-, prefiks som angir 100 
ganger, dvs. en enhet x 102. Én hektometer er lik 
100 meter, én hektoliter er 100 liter. 
 
HEDGE: (1) Gjerde, hekk, mur; (2) Gjerde inn, 
innhegne; (3) Omgi, omslutte, omringe; sperre. 
 
HEDGEHOG: Piggsvin (ikke pinnsvin) (Erinaceus 
europaeus), en art i piggsvinfamilien (Erina-
ceidae). Benevnelsen «piggsvin» brukes også 
om dyr med lignende eksteriør og anatomi, men 
som ikke er nært beslektet med de egentlige 
piggsvinene, f.eks. hulepiggsvin (Hystrix cristata) 
og trepiggsvin (Erethizon dorsatum) som er 
gnagere (Rodentia), og maurpiggsvin (familien 
Tachyglossidae) som er et kloakkdyr (Mono-
tremata). 

https://no.wikipedia.org/wiki/Piggsvinfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Anatomi
https://no.wikipedia.org/wiki/Hulepiggsvin
https://no.wikipedia.org/wiki/Trepiggsvin
https://no.wikipedia.org/wiki/Gnagere
https://no.wikipedia.org/wiki/Maurpiggsvin
https://no.wikipedia.org/wiki/Kloakkdyr
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HEDONIC: Hedonisk, relatert til eller karakterisert 
ved stor nytelse; faktorer som stimulerer seksuell 
aktivitet. En hedonist er en livsnyter. 
 
HEEL FLY: Se: Bomb fly. 
 
HEIFER: (1) Tamkveg, krøtter, kyr, fe, naut; (2) 
Kvige, hunnen hos storfe (Bos taurus) inntil første 
kalving, etter kalvingen kalles hunnen «ku». En 
«kolle» er en ku som mangler horn (er kollet). 
Avkommet kalles «kalv» til de er omkring ett år 
gamle. Hannen kalles «okse» (bull), men går 
også under navn som «tyr» og «stut». En kastrert 
okse kalles «kastrat» eller «gjeldokse».  
 
HEIGHT (ht): Høyde, høydepunkt, toppunkt. 
 
HEISENBERG UNCERTAINTY PRINCIPLE: Se: 
Uncertainty principle. 
 
HEINE-MEDINS DISEASE: Se: Poliomylitis. 
 
HEISENBERG UNCERTAINTY PRINCIPLE: Se: 
Uncertainty principle.  
 
HELEOPLANKTON: Heleoplankton, plankton-
organismer som lever i små dammer eller myr-
områder. Se: Plankton. 
 
HELI-: Prefiks som betyr sol. 
 
HELIC: Som hører til myrer eller myrsamfunn. 
 
HELICAL: Spiral-formet, skrue-formet. 
 
HELICAL REPEAT: Innen genetikk, antall 
basepar per vinding i DNA dobbelttråden 
(dobbelt-helixen). Se: DNA. 
 
HELICASE: Helicase, et ATP-avhengig enzym 
(DNA og RNA helicaser) som er essensielle for 
alle organismer da de tvinner opp og adskiller de 
to trådene i DNA dobbelttråden slik at det blir 
enkelttråder og DNA polymerase kan fungere ved 
å kopiere en DNA-tråd og dermed lage en 
komplementær tråd. DNA helicasene fungerer 
også i andre cellulære prosesser der dobbelt-
trådet DNA må adskilles, inkludert DNA 
reparasjoner og transkripsjoner. RNA helicase er 
involvert i dannelsen av RNA molekylene under 
alle prosessene som involverer RNA som 

transkripsjon, spleising og translasjon. Se: DNA 
polymerase og DNA replication. 
 
HELICO-: Prefiks som betyr spiral. 
 
HELIO-: Prefiks som betyr sol. 
 
HELIOPHILOUS (Heliophil, Heliophilic): Helio-
fil, som lever og trives under høye lysintensiteter. 
Heliophyte, heliofytt, plante som er tilpasset til å 
leve i fullt solskinn (Se: Eciophyte). Heliotropisme 
refererer til prosessen når planter vender seg mot 
lyset. 
 
HELIOPHOBIC: Heliofobisk, som unnviker høye 
lysintensiteter; skyggeelskende. 
 
HELIOTROPE: Heliotrop, organisme som er 
påvirket av heliotropisme. Se: Phototropism og 
Tropism. 
 
HELIOTAXIS: En taxis der sollys er stimulus. Se: 
Phototaxis og Taxis. 
 
HELIOTROPISM: Heliotropisme, en tropisme der 
sollys er stimulus: Se: Phototropism og Tropism. 
 
HELIUM: (1) Myrsamfunn; (2) Helium, fargeløs 
og luktfri gass som er et ikke-metallisk grunnstoff 
(He) som hører til gruppe 0 i grunnstoffenes 
periodesystem med atomnummer 2, atommasse 
(u) 4,0026, smeltepunkt -272,2oC og kokepunkt -
268,93oC. Helium har det laveste kokepunktet av 
alle stoffer og kan kun omgjøres til et fast stoff 
under trykk. Naturlig helium omfatter for det 
meste helium-4, og noe helium-3, samtidig 
forekommer det to radioaktive isotoper med kort 
levetid, helium-5 og helium-6. Helium brukes til 
forskjellige ting, bl.a. til å fylle ballonger med. 
Kjemisk er helium et tregt og reaksjonsfritt 
grunnstoff som danner ingen kjente forbindelser 
med andre stoffer. 
 
HELIX: Helix, heliks, det å ha en spiralform; 
spiral av regulært gjentatte vindinger, enheter. En 
helix er en naturlig form eller dannelse hos 
mange biologiske polymerer, som f.eks. dobbelt-
trådete nukleinsyrer og proteiner. 
 
HELIX-DESTABILIZING PROTEIN (HDP): Helix-
destabiliserende protein, proteiner som binder 
seg selektivt til enkelttrådet DNA og derfor 

https://no.wikipedia.org/wiki/Horn_(anatomi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Kastrasjon
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destabiliserer den dobbelttrådete formen av DNA. 
Disse proteinene er aktive under en rekke faser i 
DNA replikasjons- og reparasjonsprosessene, og 
den genetiske rekombinasjonen. 
 
HELLFIRE: Helvetesild (Herpes zoster), herpes-
virus infeksjon som forårsakes av reaktivering av 
varicella zoster-viruset (VZV) som også for-
årsaker vannkopper. Vanlige symptomer er et 
belte-formet utslett, kløe og brennende smerter. 
Alle som har hatt vannkopper risikerer å få 
helvetesild senere i livet. Behandling kan forkorte 
sykdomsforløpet. Omkring 10 - 30 % av befolk-
ningen vil få helvetesild i løpet av livet. 
 
HELMET-SHAPED: Hjelm-formet. 
 
HELMINTH: Helmint, parasittisk mark, innvolls-
mark. Omfatter dyrerekkene: Flatmarker (Platy-
helminthes), rundmarker (Nematoda), krassere 
(Acanthocephala) og taggelmark (Nemato-
morpha). Tungemark (Pentastomida) klassifi-
seres også ofte blant helmintene, dessuten av og 
til klassen igler (Hirudinea, en klasse blant 
leddmarkene, Annelida). Parasittiske marker 
(Helminthes) benyttes ofte tilsvarende et takson, 
men har ingen taksonomisk status. 
 
HELMINTHIASIS: Helmintiase, marksykdom 
(markinfeksjon) indusert i eller på en vert. 
 
HELMINTHIC: (1) Som angår innvollsmark, hel-
minter (Se: Helminth); (2) Markmiddel, markdriv-
ende middel. 
 
HELMINTHOID: Mark-lignende. Se: Helminth. 
 
HELMINTHOLOGIST: Helmintolog, spesialist i 
helmintologi. Se: Helminth og Helminthology. 
 
HELMINTHOLOGY: Helmintologi, læren om de 
parasittiske markene, den gren av zoologien som 
omhandler studiet av helmintene. Se: Helminth. 
 
HELMINTHOSIS (Helminthiasis; se forord): 
Helmintose, infeksjon eller sykdom i en vert 
forårsaket av parasittiske marker. Av viktige 
humanpatogene helminter kan nevnes: Innen 
rekken flatmarker (Platyhelminthes): (a) Klassen 
ikter: Clonorchis, Opisthorchis. Fasciola, Fascio-
lopsis, Schistosoma, Paragonimus, Heterophyes, 
Metagonimus og Echinostoma, og (b) klassen 

bendelmarker: Diphyllobothrium, Hymenolepis, 
Taenia og Echinococcus, og innen rekken 
rundmarker (Nematoda): Strongyloides, Ancylo-
stoma, Necator, Ascaris, Enterobius, Wuchereria, 
Brugia, Onchocerca, Loa, Dracunculus, 
Capillaria, Trichinella og Trichuris. 
 
HELPER: (1) Hjelper, hjelperske; (2) Innen 
ornitologi, individer som hjelper særlig foreldrene 
(men ofte også mer eller mindre nært relaterte 
slektninger) med å fostre opp ungene. 
 
HELOBIUS: Se: Paludal. 
 
HELOPHILOUS: Det å leve og trives på myrer. 
 
HELOPHYTE: Helofytt, overvannsplanter, planter 
som har roten under vann, men det vegetative 
systemet over vannet. 
 
HELOTISM: Helotisme, symbiotisk relasjon 
mellom dyr der en er (tvunget til) slave under den 
andre. Se: Consortism og Dulosis. 
 
HELPER CELLS (Helper T-cells, Th-cells): 
Hjelpeceller, subpopulasjoner av antatt spesifikke 
T-lymfocytter (T-celler) som fremmer produk-
sjonen av antistoffer mot antigenene gjennom å 
samvirke eller hjelpe B-lymfocyttenes (B-cellene) 
evne til å øke produksjonen av antistoffer. De 
hjelper også andre T-celler med å respondere 
mot antigener, fremmer inflammasjoner og 
aktiverer makrofager.  
 
HELPER VIRUS: Hjelpevirus, virus som kan 
utføre funksjoner som et såkalt defekt virus 
(defective virus) ikke kan. Infiseres en celle med 
begge typer virus, vil hjelpeviruset medføre at 
også defekt viruset kan formere seg. Se: Satellite 
virus. 
 
HEMAGGLUTINATION (Haemagglutination): 
Hemagglutinasjon, klumpning (agglutinasjon) av 
de røde blodlegemene (RBC). En prosess som 
også benyttes under blodtyping og for diag-
nostisering av enkelte virus som f.eks. influensa 
viruser.  Antistoffer kan påvises i blodserum; hvis 
røde blodlegemer benyttes som antigener kalles 
testen hemagglutinasjon.  
 
HEMAGGLUTIN (Haemagglutin): Hemagglut-
inin, substanser som kan forårsake hemagg-

https://no.wikipedia.org/wiki/Herpesvirusinfeksjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Herpesvirusinfeksjon
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lutinasjon; glykoproteiner som får røde blod-
legemer til å klumpe seg (agglutinere), prosessen 
kalles hemagglutinasjon. Se: Hemagglutination.  
 
HEMAL: Hemal, det som angår blod; blod-. 
 
HEMANGIOSARCOMA: Kreftsvulst som oppstår 
i cellelaget som omkranser blodårene. 
 
HEMATOBIUM (Haematobium): Hematobium, 
organisme som lever av blod. 
 
HEMATOCYTOZOON (Haematocytozoon): 
Hematocytozo, protozo som lever parasittisk inni 
en blodcelle (som f.eks. malaria parasitten). 
 
HEMATOGENESIS (Haematogenesis, Haemo-
poiesis): Hematogenese, dannelse og utvikling 
av blodceller. I embryoet og fosteret foregår 
hematogenese i diverse organer inkludert 
leveren, milten, brisselen (thymus), lymfeknutene 
og benmargen, fra fødselen av kun i benmargen 
(ved siden av en liten del i lymfeknutene). 
 
HEMATOGENIC: Hematogenisk, alt som er 
produsert fra, avledet fra eller transportert av 
blodet. 
 
HEMATOGENOUS (Hematogenic, Haemato-
genous): Det som er oppstått i, produsert eller 
avledet fra, eller transportert og spredt av blodet; 
som produserer blod. 
 
HEMATOPHAGOUS (Haematophagus): Det å 
drikke eller ete blod. Se: Sanguinivorous. 
 
HEMATOPHOBIA (Haematophobia): Hemato-
fobi, unormal, irrasjonell og vedvarende frykt for 
blod. De som lider av hematofobi tåler verken 
synet av sitt eget blod, blodet til en annen person 
eller et dyr, bilder av blod eller bare tanken på 
blod.   
 
HEMATOPOIESIS (Haematopoiesis, Haemo-
poiesis): Hematopoiese, prosessen å danne 
blodets cellulære komponenter. Alle de cellulære 
blodkomponentene stammer fra hematopoi-
etiske stamceller. Hos pattedyr og fugl etter 
fødselen, dannes disse fra de retikulære fiber-
cellene (haemopoietic tissue) i den røde ben-
margen. I embryoet og fosteret hos virveldyrene, 
forekommer vevet også i diverse andre organer 

(lymfeknuter, plommesekk, lever, milt, thymus). 
Hos voksne, friske personer produseres ca. 1011 
- 1012 nye blodceller per dag for å opprettholde 
det normale blodcellenivå i sirkulasjonssystemet. 
Se: Erythrocyte og Hematogenesis. 
 
HEMATURIA (Haematuria): Hematuria, blod i 
urinen (f.eks. et symptom ved Schistosoma 
haematobium infeksjoner). 
 
HEMATOZOON (Haematozoon): Hematozo, 
dyreparasitt som lever fritt i blodet til verten. 
 
HEME (Haem): Heme, jernholdig molekyl av 
porfyrin-klassen som forekommer bundet til 
proteiner og en del andre molekyler som en 
cofaktor eller prostetisk gruppe under dannelse 
av hemoproteiner, f.eks. hemoglobin, myoglobin 
og cytokromer. Cytokromene er bl.a. sentrale 
komponenter i den cellulære respirasjonen. 
Heme består av et jernatom bundet (i sentrum) 
av en stor heterosyklisk, organisk ring kalt 
porfyrin. Jernet kan reversibelt binde oksygen 
(som i hemoglobin og myoglobin) eller (som i 
cytokrom) overføre elektroner gjennom over-
gangen mellom jern(II) og jern(III)-seriene. Se: 
Haem. 
 
HEMERA: (1) Tidsperioden da en art, underart 
eller rase av organismer var evolusjonært sett i 
sin mest aktive periode (apex of evolution); (2) 
Stratigrafisk sone som utgjør tidsperioden da et 
spesielt fossil forekommer.  
 
HEMERALOPIA: Hemeralopia, manglende evne 
til å se klart i sterkt (eller godt) lys; det motsatte 
av nattblindhet (nyctalopia), manglende evne til å 
se klart i lite lys. (Hemera, en gresk daggud. Nyx, 
en gresk nattgud.) 
 
HEMERECOLOGY: Hemerøkologi, økologien 
innen kultursamfunn, dvs. kultiverte områder, 
parker eller hager. 
 
HEMEROPHILIC: Det å ha evnen til å tåle og 
leve under kulturforhold og i menneskepåvirkede 
miljøer.  
 
HEMEROPHOBIC: Det å mangle evnen til å leve 
under kulturforhold og i menneskepåvirkede 
miljøer. 
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HEMI-: Prefiks som betyr halv. 
 
HEMIALLOPLOID: Hemialloploid, polyploid hyb-
rid (allopolyploid) som har kromosomsett fra to 
arter som ikke er fullstendig intersterile. (Alloploid 
er en plante som er dannet gjennom naturlig eller 
kunstig krysning av to eller flere arter eller 
slekter, og som kan inneholde genomer fra 
foreldrene i én eller flere kopier.)  
 
HEMIBOREAL: Hemiboreal, refererer til klimaet 
halvveis mellom de temporerte og subarktiske 
(boreale) sonene, dvs. sørlige taiga økosystemer. 
 
HEMICLONE: Hemiklon, enhver av to eller flere 
individer som som deler en enkelt spesifikk 
haplotype, produsert gjennom hybridisering 
mellom to nært relaterte arter. Se: Hybridogen-
esis.  
 
HEMIENDOBIOTIC: Hemiendobiotisk, organ-
isme som forekommer inni en vert, sjelden på 
utsiden av verten. 
 
HEMIHAPLOID: Hemihaploid, celler, cellekom-
plekser eller individer som har bare halvparten av 
det normale gametiske (haploide) kromosom 
antall. Hemihaploider kan oppstå fra polyploide 
organismer. 
 
HEMIMETABOLOUS (Hemimetabola, Hemi-
metabolic, Hemimetamorphic): Hemimetabol-
isk, som er uten puppestadium mellom larve-
stadiene og det voksne stadium. Med tanke på 
insekter, et medlem av insektsuperordenen 
Hemimetabola. Hemimetabole insekter gjennom-
går en ufullstendig forvandling karakterisert ved 
et utviklingsmønster med gradvise forandringer 
gjennom diverse larvestadier kalt nymfer, uten 
metamorfose og distinkte oppdelinger i larve, 
puppe og voksent stadium. Se: Holometabolous; 
Metamorphosis og Nymph. 
 
HEMIMETABOLOUS METAMORPHOSIS: Hem-
imetabol metamorfose, en enkel og gradvis 
metamorfose der nymfene er generelt like med 
de voksne, men vil ved hvert stadium (Se: Instar) 
ligne mer og mer på de voksne. 
 
HEMIPARASITE (Meroparasite, Semiparasite): 
Hemiparasitt, fakultativ parasitt, «parasittisk» dyr 
som kan overleve i fravær av verten; parasittisk 

plante som mangler et fullt utviklet rotsystem som 
medfører at planten knytter seg til andre planter 
via spesialiserte strukturer (haustorier) for opptak 
av vann og mineraler. Slike planter har klorofyll 
slik at de kan produsere sin egen mat gjennom 
fotosyntese (hemiparasitic). Misteltein er et 
eksempel på en slik plante. Se: Holoparasite, 
Parasite og Parasitism.  
 
HEMIPLEGIC (Hemiparesis): Paralysert eller 
som forårsaker paralyse i varierende grad, men 
på bare en side av kroppen. Plegic, paralyse eller 
slag. Cardioplegia, paralyse av hjertet. Para-
plegia, paralyse av leggene. Quadriplegia, 
paralyse av alle fire lemmer. 
 
HEMIPLOID: Hemiploid, celler eller individer med 
halvparten av det normale somatiske kromosom 
antall; et spesialtilfelle av aneuploidi. Se: Aneu-
ploidy og Haploid. 
 
HEMIPTERAN: Nebbmunner, insekter i ordenen 
Hemiptera. Nebbmunnene suger næring fra 
planter, men det forekommer noen få arter som 
er blodsugere på pattedyr. Enkelte arter er 
skadedyr i jord- og skogbruk. I Norge finnes 
1 209 arter fordelt over 758 arter plantesugere og 
451 arter teger. 
 
HEMISPHERICAL: Halvkule-formet, halvsfærisk 
(tredimensjonal). Hemisphere, hemisfære, en 
halv kule. Jorden er delt i to halvkuler med et 
plan gjennom ekvator. Nord- og Sør-Amerika 
kalles upresist for den vestlige halvkule, resten 
av jorden er den østlige halvkule. Se: Semi-
circular. 
 
HEMIZYGOID PARTHENOGENESIS: Refererer 
til utviklingen av et individ fra et ubefruktet 
haploid egg. 
 
HEMIZYGOUS (GENE): Hemizygotisk gen, det å 
være haploid ved et spesifisert locus (eller loci), 
dvs. genet (hemizygous gene) forekommer kun i 
én kopi (uparede gener) i organismen tilsvarende 
et kjønnstilknyttet gen i hannen hos pattedyr, det 
heterogametiske kjønn (med kjønnskromo-
somene X og Y).  
 
HEMICLASIA: Dekomponeringen (disintegrer-
ingen) av erytrocytter, de røde blodlegemene 

https://no.wikipedia.org/wiki/Jordbruk
https://no.wikipedia.org/wiki/Skogbruk
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Plantesugere
https://no.wikipedia.org/wiki/Teger
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(blodcellene) som utgjør de vanligste cellene i 
blodet. Schistocytt, en rød blodcelle som blir delt. 
 
HEMITROPE: Det å være halvt omsnudd, 
omvendt; speilvendt. 
 
HEMIZYGOUS: Et gen som mangler et allel; gen 
i en haploid organisme, f.eks. et sex-tilknyttet gen 
(XY-XX); et gen i en del av kromosomet der den 
korresponderende del er tapt. 
 
HEMOCOEL (Haemocoel): Den primære krop-
pshulen hos de fleste virvelløse dyr og som 
inneholder en sirkulerende kroppsvæske; de 
sammenhengende hulrommene mellom vevene 
og organene der blod (hemolymfe) kan flyte fritt 
uten å være innelukket i vener og arterier (som 
mangler; forekommer spesielt hos bløtdyr og 
leddyr). Se: Haemocoel og Mixocoel. 
 
HEMOCYANIN: Se: Haemocyanin. 
 
HEMOCYTE: Hemocytt, blodcelle assosiert med 
hemocoelet og hemolymfen, særlig hos insekter 
og krepsdyr. Cellene er fagocytiske og spiller en 
rolle i immunsystemet hos de virvelløse dyrene 
ved å være involvert i forsvar og blodlevring av 
hemolymfen (men ikke i transport av oksygen). 
Se: Haematocyte. 
 
HEMOFLAGELLATE (Haemoflagellate): Blod-
flagellat, parasittisk protozo som hos mennesket 
omfatter spesielt artene i slektene Leishmania og 
Trypanosoma. 
 
HEMOGLOBIN: Se: Haemoglobin. 
 
HEMOLYSIN (Haemolysin): (1) Hemolysin, 
ethvert antistoff som er homologt med overflate-
antigenene til de røde blodcellene; (2) Eksotoksin 
produsert av mikroorganismer som forårsaker 
hemolyse av de røde blodcellene (RBC) gjennom 
å skade cytoplasma membranen. 
 
HEMOLYMPH: Hemolymfe, sirkulasjonsvæsken 
hos de virvelløse dyrene som fyller haemocoelet 
og som frakter hemocyanin, tilsvarende blodet 
hos virveldyrene. Se: Haemocyanin. 
 
HEMOLYSIS (Haemolysis): Hemolyse, nedbryt-
ningen (lysis) av cellemembranen i de røde 
blodcellene (erytrocyttene) med frigivelse av 

innholdet. Gamle blodceller blir kontinuerlig 
nedbrutt, men økt nedbrytning kan være symp-
tomer på diverse sykdommer, allergiske reak-
sjoner, mikroorganismer eller giftstoffer, og ende 
med anemi. Se: Anaemia. 
 
HEMOPARASITE (Haemoparasite): Hemopara-
sitt, parasitt som lever i vertens blod. 
 
HAEMOPHAGOUS: Som eter blod. 
 
HEMOPHILIA: Se: Haemophilia. 
 
HEMOPOIESIS: Se: Haemopoiesis. 
 
HEMOPOIETIC: Det som angår enhver blod-
dannende celle eller organ. 
 
HEMOPTYSIS: Blodhoste, blod utskilt gjennom 
munnen eller nesen pga. blødninger i lungene, 
struperøret eller strupehodet (Se: Larynx). 
 
HEMORRHAGE: Blødning, unormal utskilling av 
væske fra blodårer, på kroppen eller inni krop-
pen.   
 
HEMORRHAGIC COLITIS (HUS): Tarmsykdom 
som skyldes en bakterie, en verotoksin-
produserende stamme av Escherichia coli, 
utbredt over hele verden. Infeksjonen skyldes 
forurensing (kontaminasjon) av vann og matvarer 
pga. dårlig hygiene eller kloakk. 
 
HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYN-
DROME (Korean haemorrhagic fever): En 
alvorlig virus-sykdom (Bunyaviridae) som smitter 
fra gnagere til mennesket, bl.a. fra diverse arter 
av mus. Virus sykdommen er utbredt i Asia, 
Sovjetunionen, Japan, Nord-Europa og USA. 
 
HEMORRHAGIC SEPTICEMIA (Infectious 
Dropsy, Enteric redmouth disease, Red pest): 
En infeksjon på fisk forårsaket av Gram-negative 
bakterier, f.eks. Aeromonas spp. (Aeromonas 
disease) og Pseudomonas spp. (Pseudomonas 
disease) som er vanlige i ferskvann. A. hydro-
phila og P. fluorescens er antatt de viktigste 
artene som slike sykdommer i infisert fisk. 
 
HEMOSTAT: Hemostat, medisinsk eller kirurgisk 
redskap som benyttes til å stoppe en blødning, 
en blodstrøm. 
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HEMOTOXIN (Hematotoxin, Haemotoxin): 
Hemotoksin, giftstoff som oppløser (lyser) erytro-
cytter, de røde blodlegemene. 
 
HEMOTROPHIC (Hemotrophic): Hemotrofisk, 
det å få sin næring fra blod; termen er spesielt 
benyttet om fosterets fødeopptak av næring fra 
morens blod. 
 
HEN: Høne, høns, tamhøns (Gallus gallus 
domesticus), domestisert utgave av jungelhøne 
og som forekommer i en rekke raser. Hannen 
kalles «hane», hunnen «høne» og avkommet 
«kylling». Høne i flertall er «høner» eller «høns», 
men høns benyttes også som fellesbetegnelse 
for både hunn og hann (haner) av hønsefugl. Det 
er umulig å lage en liste over alle hønserasene 
da gruppen er gjenstand for utstrakt avl, men 
man antar at det forekommer rundt 500 varieteter 
av høns i verden. 
 
HENDRIVER (Hen harrier): Hønsehauk (Acci-
piter gentilis), fugleart i haukefamilien (Acci-
pitridae). 
 
HENNIGIAN ARGUMENTATION: Innen kladi-
stikk, den første prosedyren i konstruksjonen av 
kladogrammer der informasjonen i hver enkelt 
karakter som benyttes, vurderes uavhengig av de 
andre karakterene. Tilstanden til den enkelte 
karakteren avgjør så selve organiseringen i 
transformasjonsserier og grad av polarisering. 
Deretter vil de synapomorfier som fremstår, bli 
benyttet til å konstruere kladogrammet. Se: 
Synapomorphy.  
 
HENNIGIAN SYSTEMATICS: Se: Cladistics og 
Systematics. 
 
HENNIG'S DEVIATION RULE: Regelen som sier 
at når en art oppsplittes i to, vil én av datterartene 
avvike sterkere fra opphavets utseende enn den 
andre. 
 
HEPARIN: Heparin, komplekst mukopolysakk-
arid (glykosaminoglykan) som inneholder svovel 
og som finnes i vevet hos en rekke dyr der det 
har antikoagulerende egenskaper gjennom å 
forhindre at protrombin overgår til thrombin (Se: 
Thrombin). Heparin forhindrer eller oppløser 
blodlevringer. 

 
HEPATIC: Hepatisk, av, med referanse til eller 
som oppstår fra leveren; leverfarget, lever-
lignende, levermedisin. 
 
HEPATITIS: Hepatitt, leverbetennelse, gulsott, 
en inflammatorisk sykdom i leveren der den 
smittede blir gul fordi gallefargestoff farger 
huden. Både virus, bakterier, parasittiske 
infeksjoner, alkohol og rusgifter kan gi hepatitt. 
Hepatitt forårsakes av et virus som smitter via 
forurenset vann. Mange forskjellige virus kan gi 
leverbetennelse, de viktigste er: Virus A hepatitt 
(Hepatitis A virus (HAV), Infectious hepatitis, 
Epidemic hepatitis, Short-incubation hepatitis) 
som gir smittsom, epidemisk gulsott, og virus B 
hepatitt (Hepatitis B virus (HBV), Serum hepatitis, 
Post-transfusion hepatitis, Inoculation hepatitis, 
Long-incubation hepatitis) som gir serumhepatitt, 
transfusjonshepatitt og sprøytehepatitt (hepatitt 
hos narkomane). Virus A hepatitt som er et 
nakent RNA virus (HAV, enterovirus type 72), er 
den vanlige smittsomme gulsott hos barn og 
unge. Inkubasjonstiden er ca. én måned, men 
kan variere en del. Sykdommen varer én til to 
uker. Barn og unge blir lite påvirket eller er symp-
tomfrie, mens eldre kan bli en god del reduserte. 
Hepatitt A som normalt er godartet, kun en 
sjelden gang alvorlig, smitter oralt (via munn), 
ofte med vann eller melk (den fekal-orale ruten). 
Sykdommen som forekommer over hele verden, 
gir livslang immunitet. I utviklingsland er hepatitt 
A endemisk, og over 90 % av den voksne 
populasjonen er immun. Mennesket er antagelig 
den eneste naturlige verten, men enkelte andre 
primater kan bli infisert. Virus B hepatitt som er et 
dobbelttrådet DNA virus i familien Hepadna-
viridae (HBV), gir samme symptomer som 
hepatitt A, kvalme, dårlig matlyst og gulfarget 
hud. Inkubasjonstiden er meget lang, fra 
halvannen måned til et halvt år. Den akutte 
formen for virus B hepatitt går over etter én til to 
uker, men kan overgå til kronisk leversykdom 
med leverskader som resultat. Virus B hepatitt 
smitter praktisk talt utelukkende via infisert blod, 
inokulering (med sprøyte), forskjellige sekre-
sjoner gjennom åpne sår, mor til barn ved fødsel 
eller ved samleie, den vanligste smittemåten er 
gjennom seksuell kontakt. HBV er antatt å ha 
infisert rundt 200 millioner mennesker verden 
over. Hepatitis non-A, non-B virus (NANB-virus) 
synes å omfatte den vesentligste del av den 

https://no.wikipedia.org/wiki/Domestisering
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Jungelh%C3%B8ne&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Rase
https://no.wikipedia.org/wiki/Hane
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8ne
https://no.wikipedia.org/wiki/Kylling
https://no.wikipedia.org/wiki/Hane
https://no.wikipedia.org/wiki/Haukefamilien
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befolkning som sporadisk er infisert med hepatitt, 
der man antar smitte via blod. Inkubasjonstid 10 - 
120 dager. NANB gir milde symptomer i de fleste 
tilfeller (viruset er ennå ikke isolert og karak-
terisert). 
 
HEPATITIS D VIRUS/DELTA AGENT: Delta 
typen av hepatitt (HDV), replikerer bare i verter 
infisert med hepatitt B virus (ved coinfeksjon eller 
superinfeksjon). Infiserte blodprodukter antas å 
være smittekilden. Coinfeksjon med HBV og HDV 
kan føre til en mer alvorlig akutt hepatitt. 
 
HEPATO-: Prefiks som betyr lever (organet). 
 
HEPATOPANCREAS: Forgrenet fordøyelses-
kjertel hos de virvelløse dyrene som funksjoner 
både som lever og bukspyttkjertel. 
 
HEPATOCYTE: Hepatocytt, spesialisert epitel-
celle som utgjør den mest tallrike celletype i 
leveren. Hepatocyttene er involvert i lever meta-
bolismen, detoksifiseringsprosessene og produk-
sjonen av galle.  
 
HEPATOLOGY: Hepatologi, den delen av medi-
sinstudiet som omfatter tilstandene og sykdom-
mene i leveren, gallegangen og galleblæren, og 
som utgjør en integrert del av gastroenterologi. 
 
HEPATOMALACIA: Bløtgjøring av leveren. 
 
HEPATOMEGALY: Forstørring eller oppsvulming 
av leveren. 
 
HEPATORRHEXIS: Ruptur, brist eller skade i 
leveren. 
 
HEPATOTOXIN: Hepatotoksin, ethvert kjemisk 
stoff som er skadelig for leveren; alkohol (etanol) 
er et av de mest vanlige hepatotoksinene.  
 
HEPTA-: Prefiks som betyr sju eller sju ganger. 
Heptagon, sjukant. 
 
HERB: Urt, legeurt, krydderurt; planter som ikke 
danner hardt vev (ved) eller planter til medisinsk 
eller kulinarisk bruk. Generelt er urt en felles-
betegnelse på en rekke plantearter som vesentlig 
benyttes til medisiner, parfymer, mat eller 
smakstilsetninger, Både blad, bær, røtter, frø, 
bark, stammer eller blomster kan benyttes som 

krydderurter, avhengig av art. Urter kan være ett 
eller flerårige. Hos ettårige planter dør hele 
planten mens hos flerårige dannes visse organer 
(f.eks. løk) som er modifisert til å overleve 
vinteren i jorden under kritiske miljøbetingelser. 
 
HERBACEOUS: Som er urteaktig, med relasjon 
til urter, vegetasjon som ikke danner hardt vev 
(harde vedvarende stammer). Hovedsakelig brukt 
om planter som lever mer enn to år (perennials), 
men også benyttet for ettårige (annuals) og 
toårige (biennuals) planter. Feltsjiktet i en skog 
lavere enn 30 cm, kalles urter innen vegetasjons-
økologien. 
 
HERBAGE: (1) Urteaktig vegetasjon; (2) Den 
sukkulente delen av den urteaktige vegetasjonen 
benyttet til beitemark; (3) Gress, den totale 
plantevekst som er tilgjengelig for gressetere; (4) 
Retten til beiting på en annen manns land.  
 
HERBARIUM (pl. Herbaria, Hortus siccus): 
Herbarium, en samling av preserverte, pressede 
og tørkede planter med sine latinske (og 
eventuelt norske navn) og assosierte data, f.eks. 
geografisk lokalitet, lokalitetsbeskrivelse, innsam-
lingstid og innsamler, og brukt til vitenskapelige 
studier innen botanikk. Se: hb. 
 
HERBICIDE (Defoliants, Weedkiller): Plante-
middel, herbicid, pesticid; kjemikalier som 
benyttes til å bekjempe eller begrense ugress 
eller annen ikke-ønsket vegetasjon. Plantemidler 
kan være ikke-selektive og drepe alle planter, 
eller selektive, dvs. rettet kun mot spesielle 
plantegrupper eller arter. Bruk av herbicider har 
medført større avlinger, men da på bekostning av 
økt forurensning av jord og vann. Det fore-
kommer mange forskjellige kjemiske grupper av 
herbicider, som f.eks. de fenoxyalifatiske syrene 
(2,4-D og 2,4,5-T) som påvirker plantemetabo-
lismen. Andre virker direkte inn på fotosyntesen 
som de heterosykliske nitrogenene (triaziner og 
simaziner) og stoffer som diuron. Den direkte 
virkningen av disse stoffene på dyr kan være 
minimale, men de har store økologiske konse-
kvenser da de gjennomgående har negative 
innvirkninger på hele økosystemet, matres-
sursene og bomiljøet. Se: Pesticide og Phyto-
cide. 
 
HERBICOLOUS: Se: Forbicolous. 
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HERBIVORE: Planteeter, herbivor, en organisme 
som eter planter (vegetasjon) eller andre auto-
trofe (fotosyntetiserende) organismer, eller 
produkter fra planter som frø, frukt og honning, 
for opptak av næring og energi. Planteeterne 
(heterotrofene) omfatter primær-konsumentene i 
næringskjeden (Se: Consumer). Frøetere eter frø 
(granivorous), fruktetere eter frukt (frugivorous) 
og nektar etere eter nektar (nectarivorous). 
Gresseterne (grazers) omfatter mange av patte-
dyrene, lik de tre- eller buskbeitende dyrene 
(browsers). Planteeterne har spesielt tilpassede 
tenner for å male sund vegetasjon, og tarm-
kanalen er spesialisert for fordøyelse av cellulose 
gjennom bakteriell nedbrytning. Slike bakterier 
produserer enzymet cellulase som er nødvendig 
for å kunne nedbryte cellulose til mindre 
molekyler som dyrene igjen kan utnytte. Ingen 
pattedyr kan selv produsere cellulase. De mest 
tallrike herbivore organismene, er zooplanktonet 
som er algeetere. Se: Carnivore, Feeding 
relationships, Food chain, Omnivore og Carni-
vore. 
 
HERBIVOROUS (Phytophagous): Som er 
planteetende, eller med referanse til det å være 
en planteeter (herbivore).  Se: Herbivore og Phy-
tophagous. 
 
HERB LAYER: Se: Ground layer. 
 
HERBLET: Liten plante. 
 
HERBOUS: (1) Som ligner urter (herbs); (2) Som 
er urterik, planterik, gressrik. 
 
HERD: (1) Buskap, bøling, hjord; en form for 
åpen, sosialt organisert gruppe av herbivore dyr 
som lever sammen. Vanligvis er termen be-
grenset til store gressetere. Mindre flokker av 
rovdyr refereres gjerne til som flokk (packs; Se: 
Group formation); (2) Gjeter, vokter, hyrde; (3) 
Gjete, passe, røkte, vokte; (4) Samle i flokk, drive 
sammen; (5) Gå i flokk, flokkes; stue seg 
sammen; (6) En flokk svaner.  
 
HERD IMMUNITY: (1) Flokkbeskyttelse, flokk-
immunitet, den immunologiske status til en 
vertspopulasjon i motsetning til ett individ, da 
med tanke på en gitt parasittisk infeksjons-
sykdom med mulig epidemisk forløp. Immunitets-
nivået bestemmes av nettoratene individer 

oppnår immunitet på gjennom å kvitte seg med 
infeksjonen, eller mister immunitet på ved tap av 
den spesifikke antistoffbeskyttelsen eller cellu-
lære immuniteten, eller ved død; (2) Flokk-
immunitet, effekten av massevaksinering; grad av 
immunitet i et tilstrekkelig antall individer i en 
populasjon slik at en infeksjon av ett individ ikke 
kan smitte eller smitte mange nok av individene 
det kommer i kontakt med til å resultere i en en 
epidemi. 
 
HEREDITABLE (Karyogenetic): Arvelig, arvbar. 
Se: Karyogenetic. 
 
HEREDITARY (TRAIT): Arvelig, arvelig karakter-
trekk; karaktertrekk eller karakteregenskap som 
har en genetisk basis og derfor kan overføres fra 
foreldre til avkom gjennom arv. 
 
HEREDITARY DETERMINANT (Hereditary 
factor): Arvelig determinant, genetisk funksjonell 
enhet som arves og som er nødvendig for å 
uttrykke en spesifikk gitt karakter eller karakter-
egenskap. Arvelige determinanter kan befinne 
seg både i cellekjernen eller i arvematerialet 
utenfor cellekjernen. Se: Inheritance, Idiotype og 
Idioplasm. 
 
HEREDITARY DISEASE: Se: Genetic disease. 
 
HEREDITARY FACTOR: Se: Hereditary deter-
minant. 
 
HEREDITY: (1) Arv, arving, slektsarv; genetisk 
overføring av spesifikke egenskaper, karakterer 
eller karaktertrekk, fysiske som mentale, fra en 
generasjon til den neste (fra foreldre til avkom); 
lagringen, overføringen og uttrykningen av 
kroppens genetiske informasjon. Den genetiske 
arven resulterer i en biologisk likhet mellom 
foreldre og avkom. Genetikk er vitenskapen om 
denne genetiske arven; (2) Arv av titler eller 
rettigheter.  
 
HERITABILITY (h2, Broad-sense heritability): 
Innen genetikk, arvelighet, en statistisk term som 
angir den del av en fenotypisk variasjon som 
skyldes genetiske variasjoner i genotypen, angitt 
som h2; et mål på den genetiske respons på 
seleksjon (Se: Selection differential). Enhver 
fenotype kan modelleres som summen av genet-
iske og miljømessige effekter, dvs.: Fenotype (P) 
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= genotype (G) + miljøet (E). Arvelighet er i 
hvilken grad avkommet ligner sitt opphav i 
relasjon til et populasjonsgjennomsnitt, og utgjør 
et estimat på grad av variasjon i en fenotypisk 
karakter som skyldes genetisk variasjon mellom 
individene i en populasjon. Med andre ord, 
arveligheten viser til genene overført fra foreldre 
til avkom under reproduksjonen, der den arvelige 
variasjonen er et resultat av mange uavhengige 
(Mendelske) gener. Andre årsaker til variasjoner i 
karaktertrekk, skyldes miljøfaktorene (og even-
tuelle målefeil). Målet på den fraksjonen av 
fenotypisk variasjon som har sin bakgrunn i 
genetisk variasjon, er en viktig størrelse innen 
kvantitativ genetikk, spesielt mht. selektiv avl og 
adferdsgenetikk. Fenotypisk varians er (vanligvis) 
som nevnt, en kombinasjon av genotypisk 
varians og miljøvarians, der den genetiske 
variansen har tre hovedkomponenter: (a) Additiv 
genetisk varians (VA), (b) dominant genetisk 
varians (VD), og (c) epistasis (Vi; interaksjonen 
mellom to eller flere gener der den samlede 
effekten på fenotypen er forskjellig fra effekten 
hvert enkelt gen alene har på fenotypen). Den 
additive genetiske variansen viser til arv av et 
spesielt allel fra foreldrene og dette allelets 
uavhengige effekt på en gitt fenotype, dominant 
genetisk effekt viser til et fenotypisk avvik 
forårsaket av interaksjonene mellom alternative 
alleler på samme locus, og epistatisk varians 
involverere interaksjoner mellom forskjellige 
alleler ved forskjellige loci. Med andre ord, den 
fenotypiske variansen (VP) i en populasjon er 
influert av den genetiske variansen (VA) og den 
miljømessige variansen (VE), dvs: VP = VA + VE. 
Den totale genetiske variansen (VG) inkluderer 
additiv genetisk varians (VA), dominant genetisk 
varians (VD) og epistasis (Vi), dvs: VG = VA + VD + 
Vi. Narrow-sense heritability, arvelighet i snever 
mening, er forholdet mellom den additive 
genetiske varians (VA, varians som skyldes gener 
med additiv effekt) og den totale fenotypiske 
varians (VP), dvs. h2 = VA/VP. Broad-sense herita-
bility, arvelighet i vid mening, er den totale 
genetiske varians til den fenotypiske varians (H² 
= VG/VP), dvs. reflekterer hele det genetiske 
bidraget til en populasjons fenotype inkludert 
additiv genetisk varians, dominant genetisk 
varians og epistasis, dessuten effekter fra mor 
(maternal) og far (paternal) der individene direkte 
påvirkes av foreldrenes fenotype (f.eks. via 
melkeproduksjon hos pattedyr). Estimering av 

arveligheten er viktig innen jordbruk, fiske-
oppdrett og hagebruk da en kan forutsi den 
genetiske responsen på en rettet, kunstig 
seleksjon. Desto større arvelighetsverdi, jo større 
respons. Se: Broad-sense heritability, Genotype, 
Genome og Narrow-sense heratibility. 
 
HERITABILITY IN THE BROAD SENSE: Se: 
Broad-sense heritability og Heratibility. 
 
HERITABILITY IN THE NARROW SENSE: Se: 
Narrow-sense heritability og Heratibility.  
 
HERITABLE: Arvelig, som kan genetisk arves fra 
en generasjon til den neste. Se: Heritabilty. 
 
HERITABLE CHANGE: Arvbar forandring, ikke-
letal genetisk forandring som overføres til 
avkommet. Se: Heritabilty. 
 
HERITAGE: (1) Innen historie, kulturell arv, noe 
som stammer fra fortidens menneskelige 
aktiviteter, f.eks. fysiske artifakter, bygninger og 
eiendommer; (2) Innen biologi, arv, den del av de 
biologisk nedarvede karakterene eller karakter-
trekkene til et individ som indikerer tilpasninger til 
en livsform tilpasset fortiden.   
 
HERKOGAMY: Herkogami, strategi hos herma-
frodittiske dekkfrøete planter (blomsterplanter, 
angiospermer) for å redusere seksuelle koblinger 
mellom de hunnlige og hannlige blomsterdelene, 
pollenbladene og fruktbladene, ved hjelp av 
romlig adskillelse mellom disse delene.    
 
HERMAPHRODITE (Androgyne, Androgyn-
ous, Bisexual): Hermafroditt, biseksuell, tve-
kjønnet; en organisme som har hannlige og 
hunnlige reproduksjonsorganer og som derfor 
produserer både hannlige og hunnlige gameter, 
enten samtidig (synkron hermafrodittisme) eller til 
forskjellig tid (suksessiv hermafrodittisme). Skjer 
kjønnsmodningen av de hannlige organer først, 
er det Protandrisk hermafrodittisme er når 
kjønnsmodningen av de hannlige organene skjer 
først, protogynisk hermafrodittisme hvis de 
hunnlige gametene produseres først og synkron 
hermafrodittisme viser til at produksjonen skjer 
samtidig (Se: Protandry og Protogyny). Gamet-
produksjonen hos hermafroditter kan foregå i 
adskilte hannlige og hunnlige gonader (testikler 
og ovarier) eller i samme organ (ovotestikkel). 
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Hos monoøke dyr (eller planter) forekommer de 
hannlige og hunnlige reproduksjonsorganene i 
samme individ (Se: Monecious). Hermafrodit-
tisme er normalt hos meitemark og snegler og er 
også vanlig hos blomsterplanter (støvbærere og 
arr i samme blomst). Hos meitemark og snegler 
er allikevel kryssbefruktning det vanlige da 
kjønnsmodningen inntrer til forskjellig tid selv om 
det enkelte individ fungerer samtidig som hann 
og hunn. Selvbefruktning forekommer imidlertid 
ofte sted hos planter. Se: Bisexual, Monoclinous, 
Monoecious, Synoecious og Unisexual. 
 
HERMAPHRODITIC: Hermafrodittisk, det å ha 
egenskapene til en hermafroditt, dvs. at det 
dannes hunnlige (makrogameter) og hannlige 
(mikrogameter) gameter i det samme individ (Se: 
Hermaphrodite). En samtidig tilstedeværelse av 
hannlige og hunnlige organer, kalles simultan 
hermafrodittisme. Sekvensiell hermafrodittisme 
refererer til en alternering eller veksling mellom 
de to kjønn under individets utvikling. 
 
HERMAPHRODITISM: Hermafrodittisme, tilstan-
den når det forekommer både hannlige og 
hunnlige kjønnsorganer i samme individ (Se: 
Hermaphroditic). For eksempel hos monøke 
planter (Se: Monoecious) kan støvbærerne 
(stamen) og støvveien (pistil) forekomme i 
forskjellige blomster, men på samme plante. Se: 
Hermaphrodite. 
 
HERMENEUTICS: (1) Hermeneutikk, studiet, de 
metodiske prinsippene, læren og teoriene, i det å 
fortolke og tyde, spesielt litterære tekster (f.eks. 
Bibelen og Koranen); (2) Én metode eller prinsipp 
innen fortolkning. 
 
HERMIT: Eneboer, eremitt. 
 
HERNIA: Brokk, utposingen av deler av bukhule-
organene gjennom bukveggen, vanligvis omfatter 
det en del av tynntarmen. 
 
HEROIN: Heroin, narkotisk stoff, et syntetisk 
derivat av morfin. Heroin er sterkt avhengighets-
skapende.  
 
HEROINE: En kvinne beundret for sitt mot, sine 
bragder og edle kvaliteter. 
 

HERON: Gråhegre, fiskeheire (Ardea cinerea), 
fugleart i den tallrike familien hegrer (Ardeidae) i 
ordenen pelikanfugler (Pelecaniformes). Grå-
hegre er eneste art av hegrer som hekker i 
Norge. 
 
HERPES: Herpes, hudsykdom, enhver sykdom 
forårsaket av herpesvirus (Herpes simplex og 
Herpes zoster) karakterisert av små blæreform-
ede lesjoner på huden og de mukøse mem-
branene. (Herpes brukes vesentlig om genital 
herpes.) Se: Herpes simplex og Herpes zoster. 
 
HERPESIAN: Som angår padder (amfibier) og 
krypdyr (reptilier). 
 
HERPES SIMPLEX: Herpes simplex, DNA virus 
som inneholder dobbelttrådet DNA og som 
forårsaker bl.a. munnsår og (genital) herpes. 
Disse herpes virusene utgjør viktige patogener 
på menneskte, da Herpes også kan etablere 
latente infeksjoner med en tendens til å bli 
reaktivert når immunsystemet er redusert. 
Herpes simplex virus HSV1 (herpes labialis) og 
HSV2 (herpes genitalis) forekommer over hele 
verden. Livslang latensperiode oppstår etter en 
primærinfeksjon (Se: Latent infection). Infek-
sjonen skjer ved dråpesmitte eller kontakt. 
Inkubasjonstiden er 2 - 12 dager. Ingen klare 
sesongvariasjoner i infeksjonsutbrudd er påvist. 
Infeksjonen med HSV1 skjer tidlig i livsfasen, 
med ved god levestandard kan det skje senere. 
Dagens liberale seksualnormer øker muligheten 
for HSV2 infeksjoner. Se: Cytomegalovirus og 
Herpes zoster. 
 
HERPES ZOSTER (Zoster, Shingles): Herpes 
zoster, akutt sykdom på mennesket som skyldes 
reaktiveringen av et latent humant (alfa) herpes-
virus 3 som kan være tilstede i ryggnerve-
gangliene. Reaktiveringen kan skje spontant pga. 
svikt i det immunologiske apparatet, eller pga. 
inntatte giftstoffer eller som en følge av diverse 
sykdommer. Se: Herpes simplex. 
 
HERPESVIRIDAE (Herpesvirus): En familie av 
DNA virus på mennesket og dyr. Alle disse 
virusene i familien er morfologisk like og har blitt 
isolert fra en rekke dyrearter i forskjellige 
dyreklasser. Se: Herpes simplex og Herpes 
zoster. 
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HERPETOLOGY: Herpetologi, det vitenskapelige 
studiet av reptilier (krypdyr) og amfibier (padder). 
Se: Ophiology. 
 
HERPETIC: Av eller med referanse til herpes 
virus. Se: Herpes. 
 
HERPISM: Krypende bevegelse, protoktister som 
beveger seg ved hjelp av pseudopodier. Se: 
Protoctista. 
 
HERPON: Kravlende organismer. 
 
HERRING: Sild (Clupea harengus), fisk i 
sildefamilien (Clupeidae) som kan bli opptil 40 cm 
lang, og har tett kropp, store blanke skjell og stor 
kløftet halefinne. Silda er stimfisk og lever av 
plankton, hovedsakelig små krepsdyr. Den 
minste silda (5 - 10 cm) kalles «mussa», når den 
blir omkring 1,5 år gammel har den en lengde på 
ca. 13 - 19 cm og kalles «bladsild» og etter 2,5 -
4,5 år når silda er voksen (20 - 30 cm lang) kalles 
den «feitsild». Feitsilda utvikler seg til gyteferdig 
fisk som gyter i stim, for deretter å vandre ut i 
havet til et område mellom Island og Spitsbergen. 
Vintersildfisket er fiske etter sild, såkalt «stor-
sild», som kommer inn til Vestlandskysten for å 
gyte. 
 
HERRING WORM DISEASE: Se: Anisakiosis. 
 
HERTONE: Herton, kromosomalt protein som 
ikke er et histon. Se: Chromosome og Histone. 
 
HERTZ (Hz): Hertz, enhet for frekvens, definert 
som en frekvens lik én sykel per sekund i et 
periodisk system (f.eks. radiobølger, lydbølger og 
vibrasjoner). Se: Frequency, Hear og Sound. 
 
HESSE'S RULE: Hesses regel, regelen som sier 
at: Individer innen en art som formerer seg i de 
kaldere deler av utbredelsesområdet har større 
kull enn dem som reproduserer i de varmere 
delene av utbredelsesområdet. Fenomenet er 
antatt å være en tilpasning til det større eggtap 
eller ungedødelighet i områder der klimaet er mer 
krevende, mindre fordelaktig. 
 
HETER- (Hetero-): Prefisk som betyr andre, 
forskjellig. 
 
HETERACME: Se: Dichogamy. 

HETERANOMIA: Ulik, forskjellig.  
 
HETERAUXESIS (Allometric growth, Hetero-
gonic growth): Heterauxese, allometrisk vekst, 
uforholsmessig stor vekst i en struktur eller deler 
av en struktur i forhold til resten av kroppen. Se: 
Allometric growth, Bradyauxesis, Isauxesis og 
Tachyauxesis.  
 
HETERO(-): (1) Hetero, det å være hetero-
seksuell; (2) Hetero-, prefiks som betyr forskjellig, 
forskjellig fra; annen, annen enn den vanlige. Se: 
Homo(-). 
 
HETEROALLELIC: Heteroallelisk, heteroallele 
mutanter i et gen med forskjellige mutasjoner på 
forskjellige steder i det samme gen. Et par 
heteroallele gener kan overkrysses og gi 
rekombinanter, homoallele gener kan det ikke. 
Transheterozygote er diploide organismer der 
begge allelene er forskjellige mutante versjoner 
av det normale vill-type allelet. Se: Allele og 
Homoallelic. 
  
HETEROANTIBODY: Heteroantistoff, ethvert 
antistoff som dannes i en art mot et antigen som 
stammer fra en annen art. Se: Alloantibody. 
 
HETEROBATHMY (Mosaic evolution): Innen 
evolusjonsbiologi, et konsept som sier at enhver 
organisme er en blanding av både opprinnelige 
(primitive) og avledete (avanserte) karakterer, 
dvs. plesiomorfe og apomorfe karaktererstadier 
opptrer i forskjellig antall og kombinasjoner i de 
forskjellige dyregruppene pga. forskjeller i deres 
tilsynekomst og alder (heterobathmy of char-
acters). Det muliggjør rekonstruksjon av for-
skjellige gruppers fylogeni ut fra det nåværende 
karaktermønsteret. Avledete karakterer oppstår 
altså ikke alle på samme tid, men fortløpende 
sllik at grupper som oppstår fra suksessive 
oppsplittinger, vil ha forskjellige sett av karakterer 
(få apomorfier antyder oppstått tidlig, flere apo-
morfier antyder oppstått senere). Se: Mosaic 
evolution. 
 
HETEROBLASTIC: (1) Heteroblastisk, som har 
indirekte utvikling med distinkte larve- og voksne 
stadier (Se: Homoblastic); (2) Som har oppstått 
fra forskjellige vev eller kimlag (Se: Germ layers); 
(3) Indirekte embryologisk utvikling; (4) Innen 
botanikk, forskjellige former eller typer av blad 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fisk
https://no.wikipedia.org/wiki/Sildefamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Fiskeskjell
https://no.wikipedia.org/wiki/Plankton
https://no.wikipedia.org/wiki/Krepsdyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Mussa
https://no.wikipedia.org/wiki/Ytre_befruktning
https://no.wikipedia.org/wiki/Island
https://no.wikipedia.org/wiki/Spitsbergen
https://no.wikipedia.org/wiki/Vestlandet
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langs et skudd avhengig av alderen eller skud-
dets lengde; (5) Innen geologi, berg der de 
essensielle bestandelene i stenen består av to 
distinkte størrelser. 
 
HETEROBLASTIC CHANGE: En rask forandring 
i strukturer i kroppen i løpet av overgangen fra 
ung (juvenil) til voksen (adult). 
 
HETEROCENTRIC: (1) Heterosentrisk, som har 
et heteroseksuelt grunnlag; (2) Det å ha 
forskjellige sentra, f.eks. stråler som ikke møtes i 
et felles focus; (3) Heterosentrisk kromosom, 
disentrisk kromosom eller kromatider der 
centromerene er av ulik styrke; heterodisentriske 
kromosomer oppfører seg oftest monosentrisk. 
 
HETEROCHROMATIN: Heterokromatin, tett kon-
trakterte og kondenserte kromatinregioner under 
interfasen (selv i kjerner som ikke er under 
deling), og som først etter farging er synlige i lys-
mikroskopet i periferien av kjernen og som 
dermed fremstår forskjellig fra resten av kroma-
tinet (eukromatinet) som er utviklet (utstrakt) og 
dermed ikke farges tilsvarende. Kromatinet, 
sammensatt av DNA, RNA og protein, omfatter to 
former i kjernens interfase: Eukromatin og 
heterokromatin. Heterokromatinet inneholder få, 
hvis noen, kodende sekvenser og er vanligvis 
festet til innsiden av kjernemembranen, mens det 
diffuse eukromatinet er assosiert med fibriller i 
kjernematriks. Noen kromosomer (heterokromo-
somer) er sammensatt kun av heterokromatin. 
Hos mange arter er Y-kromosomet et hetero-
kromosom. Det er en rekke funksjoner som er 
tillagt heterokromatinet både når det gjelder 
funksjonaliteten til genene, kromosomene og 
cellen, og også når det gjelder metabolismen, 
utviklingen, differensieringen og artsdannelses-
prosessene. Se: Chromatin, Heterochromosome 
og Inter-phase. 
 
HETEROCHROME: Det å ha forskjellige farger. 
Se: Homochrome. 
 
HETEROCHROMATISM: (1) Heterokromatisme, 
fargeforandringer, som involverer mange for-
skjellige farger (varicoloured); (2) Innen fysikk, 
som består av eller som angår forskjellige bølge-
lengdefrekvenser; (3) Av eller relatert til hetero-
kromatin (Se: Chromatin og Heterochromatin). 
 

HETEROCHROMOSOME: Heterokromosom, 
atypisk kromosom, ethvert eukaryotisk kromo-
som som er forskjellig fra autosomene (eukromo-
somene) i størrelse, form og adferd. Termen 
heterokromosom viser spesielt til kjønnskromo-
somene. Se: Allosome, Heterochromatin og Sex 
chromosome. 
 
HETEROCHRONIA: Se: Heterochrony.  
 
HETEROCHRONISM: Heterokronisme, forand-
ringer i det relative tidspunktet for utviklingsraten 
eller tilsynekomsten for karakterer som allerede 
er tilstede i opphavet (forfedrene). Se: Hetero-
chrony. 
 
HETEROCHROSIS: Heterokrose, abnormale 
farger, fargeavvik fra det som er det vanlige hos 
en art. F.eks. hos fugl, albinisme, melanisme eller 
en intensifering av de normale fargene eller mer 
sjeldent, introduksjon av nye farger.  
  
HETEROCHRONY (Heterochronia): (1) Hetero-
kroni, irregulariteter i tidsrelasjoner; (2) Innen 
evolusjonær utviklingsbiologi, avvik fra den 
typiske embryologiske sekvens av vev og 
organdannelser som en faktor i evolusjonen; en 
genetisk kontrollert forskjell i tidspunktet eller 
varigheten av utviklingsprosesser i en organsime 
sammenlignet med forfedrene eller andre 
organismer (Se: Ontogeny). Prosessen leder til 
forandringer i karakterer, karaktertrekk, vev og 
organer, der tidspunktet for deres tilsynekomst, 
form og størrelse eller selve tilstedeværelsen av 
karaktertrekkene, varierer mellom opphavet og 
dets etter-kommere over evolusjonær tid. Bare 
forskjeller i de relative tidspunkter for utviklingen 
av de forskjellige cellelinjer i en organisme, kan 
lede til store forskjeller i det endelige utseendet. 
Mutasjoner spiller en stor rolle som årsak til slike 
forandringer i både utviklingen av reproduk-
sjonsorganene og kroppscellene. Det kan lede til: 
(a) Paedomorfose der reproduksjonen starter i et 
opprinnelig juvenilt stadium (Se: Paedomorph-
osis), eller (b) peramorfose der utviklingen 
akselereres, avkortes, retarderes (rekapituleres) 
eller forlenges ved et tillegg av nye stadier i 
forhold til den opprinnelige formen (Se: Pera-
morphosis). (Begrepet har skiftet mening 
gjennom historien, fra Haeckels opprinnelige 
definisjon, gjennom andre definisjoner til De 
Beers redefinisjon som viser til relasjonene 
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mellom ontogenien og fylogenien.) (Se: Hyper-
morphosis, Neoteny, Progenesis og Recapitu-
lation); (3) Tilsynekomst av en spesiell fauna 
(eller flora) i to forskjellige områder til forskjellig 
tid.  
 
HETEROCYCLIC: Heterosyklisk, kjemisk ring-
struktur sammensatt av i det minste, to for-
skjellige grunnstoffer, atomer. Heterosyklisk kjemi 
er en del av biokjemien som arbeider med 
syntesen, egenskapene og utnyttelsen av slike 
kjemiske heterosykler.  Se: Homocyclic. 
 
HETEROCYST: Heterocyste, spesielt tykkveg-
get og spesialisert celle hos cyanobakterier som 
er i stand til å fiksere atmosfærisk nitrogen. 
 
HETERODICHOGAMOUS: Organismer der både 
protandrisk og protogynisk dikogami forekommer, 
dvs. adskillelse av kjønnsfunksjonene i tid hos 
hermafrodittiske organismer. Se: Dichogamy. 
 
HETERODIMER: Heterodimer, protein som be-
står av parete polypeptider som er forskjellige i 
sine aminosyresekvenser. Se: Homodimer og 
Protein. 
 
HETERODONT: Det å ha forskjellige typer av 
tenner. 
 
HETERODROMOUS: Som har grener i motsatt 
spiralretning av spiralretningen hos hovedstam-
men. Se: Homodromous. 
 
HETERODUPLEX (DNA): Heteroduplex DNA, 
dobbelttrådet, hybrid nukleinsyremolekyl der de 
to trådene ikke har fullstendig komplementære 
basesekvenser, dvs. de har DNA fra forskjellige 
individer eller arter (heteroduplex DNA kan også 
oppstå gjennom mutasjoner, rekombinasjoner og 
kunstige DNA hybridiseringer). Slike feilkoplinger 
av basepar kan studeres gjennom grad av 
termisk stabilitet hos heteroduplexen. Termen 
heteroduplex er også brukt om DNA dobbelt-
helixer som dannes ved å sammenføye 
enkelttråder av forskjellige forelder duplexer, selv 
om disse trådene i enkelte tilfeller kan være 
komplementære. Heteroduplex molekyler opptrer 
naturlig under den genetiske rekombinasjonen 
mellom homologe kromosomer, men er ikke 
varige. Under replikasjonen tjener hver tråd som 

templett for syntesen av to genetisk distinkte 
homoduplex molekyler. Se: Homoduplex (DNA). 
 
HETERODUPLEX MAPPING: Heteroduplex 
kartlegging, identifisering og kartlegging av de 
områdene der sekvensene er homologe eller ikke 
mellom relaterte nukleinsyremolekyler, eller 
bestemmelse av lokaliseringen av forskjellige 
innlemmelser, tap eller andre heterogeniteter 
mellom to DNA molekyler. Se: Heteroduplex. 
 
HETERODYNAMIC: (1) Heterodynamisk, livssyk-
lus som omfatter to eller flere distinkte stadier 
med forskjellig biologisk aktivitet; (2) Innen 
genetikk, gener som samtidig influerer på 
forskjellige utviklingsprosesser (Se: Homodyn-
amic). 
 
HETERODYNAMIC HYBRID (Segragate): Het-
erodynamisk hybrid, hybrid som uttrykker 
karakterene til den ene av foreldrene i større grad 
enn karakterene til den andre. Termen benyttes 
spesielt ved krysningsforsøk. Se: Homodynamic 
hybrid. 
 
HETERODYNAMIC LIFE CYCLE: Heterodyna-
misk livssyklus, en livssyklus som omfatter en 
periode av inaktivitet (dormancy), eller som 
omfatter en hvileperiode som ikke er forårsaket 
av miljøfaktorer i omgivelsene. 
 
HETEROECIOUS (Heteroxenous): Som para-
sitterer forskjellige verter eller vertsarter i 
forskjellige faser av livssyklus. Se: Ametoecious, 
Heteroxenous og Metoecious. 
 
HETEROECISM: Heterøkisme, vertskifte, vert-
skapsskifte, dvs. en parasitt som skifter verter i 
løpet av livssyklus og enten med eller ikke med 
et frittlevende spredningsstadium mellom verts-
skiftene.  
 
HETEROECY: Heterøki, det å ete på to eller flere 
forskjellige planteverter (f.eks. som skjer hos 
enkelte arter av bladlus). 
 
HETEROFERTILIZATION: Heterofertilisering, 
planter der befruktningen av endospermen og 
den embryo-dannende kjernen, skjer med 
gameter med forskjellig konstitusjon. Slik dobbel 
fertilisering av en frøplante kan resultere i en 
fenotypisk og (antagelig) også genotypisk, 
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forskjellig endosperm og embryo. Fenomenet er 
antatt og skyldes at den polare kjernen og egget 
fusjonerer med en hannlig kjerne av forskjellig 
genetisk konstitusjon.  
 
HETEROGAMEON: Heterogameon, art som 
omfatter distinkte raser (varieteter) som gir 
opphav til morfologisk stabile populasjoner 
gjennom vegetativ formering (selfing), men som 
produserer forskjellige grader av levedyktig og 
fertilt avkom hvis de krysses. 
 
HETEROGAMETE: Heterogamet, gameter som 
viser markerte forskjeller mellom hann og hunn, 
dvs. én av to differensierbare typer (anisogamet) 
som spermier eller egg, eller en gamet produsert 
av et heterogametisk kjønn. Se: Heterogametic 
sex. 
 
HETEROGAMETIC: Heterogametisk, det at de to 
forskjellige kjønnskromosomene (X og Y) produ-
sert av én organisme, og hvor de X og Y 
bærende spermiene produseres i et likt antall. 
Se: Digametic. 
 
HETEROGAMETIC SEX: Heterogametisk kjønn, 
det kjønn som produserer to typer av kjønnsceller 
(gameter) eller kjønnskromosomer (heteromorfe 
kjønnskromosomer, f.eks. X og Y), eller hvor det 
forekommer et u-paret X kromosom (XO). Hos 
mennesket og mange andre organismer, er 
hannen heterogametisk og har vanligvis det 
samme antall av de forskjellige gametene X og Y 
(XY), selv om det også kan forekomme menn 
med kjønnskromosomene XXY eller XXXY. 
Gametene som produseres hos det normale 
heterogametiske kjønn vil inneholde enten X eller 
Y kromosomer i forholdet 1:1 (hvis XO, 50 % 
med X, 50 % uten kjønnskromosom). Hos 
sommerfugler og flere grupper av virveldyr (fugl, 
krypdyr, noen amfibier og fisk) er det hunnen 
som er heterogametisk. Se: Digametic og 
Homogametic sex. 
 
HETEROGAMOUS: (1) Heterogamisk, som har 
ulike gameter, dvs. en reproduksjon gjennom 
forening av ulike gameter (i motsetning til isogami 
og homogami); dannelse av heterozygote 
individer der de hannlige gametene overfører 
gener eller gen komplekser som er forskjellige fra 
de som overføres via de hunnlige gametene (Se: 

Homogamy og Isogamy); (2) Blomster med to 
seksuelt forskjellige strukturer.  
 
HETEROGAMY: (1) Se: Anisogamy; (2) Hetero-
gami, produksjon av ulike gameter med tanke på 
de kromosomer gametene inneholder (Se: 
Homogamy); (3) Alternering av generasjoner og 
da spesielt alternering mellom seksuelle (biseks-
uelle; Se: Syngamy) og partenogenetiske gene-
rasjoner (forekommer bl.a. hos visse plantelus); 
(4) Paring mellom to individer som avviker i visse 
kriterier; preferansen for å pare seg med individer 
ulik seg selv (forskjellig fenotype eller genotype; 
Se: Negative assortative mating). Det til forskjell 
fra homogami (Se: Homogamy); (5) Ekteskap 
mellom folk med forskjellig sosiokulturell bak-
grunn. Se: Dichogamy og Isogamy. 
 
HETEROGENEITY: (1) Heterogneitet, ulikhet, 
uensartethet, kvaliteten eller tilstanden å bestå av 
ulike eller variable deler, elementer; (2) Innen 
kladistikk, de statistiske forskjellene mellom 
topologiene og styrken på de fylogenetiske 
signaler mellom to eller flere datasett som koder 
for samme taksa (Se: Homogeneity og Topo-
logy). 
 
HETEROGENEITY INDEX: Heterogeneitets in-
deks, et mål på den genetiske varians basert på 
genotypisk avstand; mål på gen diversiteten i en 
populasjon lik sannsynligheten for å observere 
likhet mellom tilfeldig utvalgte gener. 
 
HETEROGENEOUS: Som er heterogen, ulik, 
uensartet, forskjelligartet, som har to eller flere 
faser; ethvert objekt som har forskjellige 
karakterer, er uensartet i struktur eller sammen-
setning. Se: Homogeneous. 
 
HETEROGENEOUS NUCLEAR RNA: Hetero-
gent kjerne RNA, RNA molekyler av forskjellig 
størrelse som er tilstede i et høyt antall i kjernen 
(noen av disse er forløperne for mRNA). Se: 
HnRNA. 
 
HETEROGENESIS: (1) Heterogenese, alterner-
ing av generasjoner (digenese, metagenese); 
livssykluser der en generasjon produsert ved 
kjønnet formering alternerer med én eller flere 
partenogenetiske generasjoner (heterogami, 
heterogoni) (Se: Alternation of generations, Di-
genesis, Heterogamy, Heterogony og Metagen-
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esis); (2) Spontan generasjon (Se: Abiogenesis 
og Xenogenesis); (3) Tilsynekomst av en mutant i 
en populasjon (Se: Homogenesis). 
 
HETEROGENETIC: (1) Heterogenetisk, en utvik-
ling der larven ikke ligner opphavet (spesielt 
parasitter med komplekse livssykluser) (Se: 
Homogenetic); (2) Organisme oppstått fra 
forskjellige (heterogene) forfedre eller stammer 
(Se: Heteroogenic life cycle); (3) Heterogenetisk 
paring, meiotiske kromosom paringer i hybrider 
(alloploider) der partnerne har forskjellig opphav, 
det til forskjell fra homogenetisk paring der 
kromosomene som assosieres, stammer fra en 
av stamfedrene; (4) Innen immunologi, samme 
antigen eller lignende antigener forekommer hos 
mange forskjellige arter. 
 
HETEROGENETIC ASSOCIATION: Heterogen-
etisk assosiasjon, paring mellom genomer 
(kromosomer) fra forskjellige stamfedre i en 
polyploid (allotetraploid) organisme.  
 
HETEROGENETIC PARASITE: Heterogenetisk 
parasitt, en parasitt hvis livssyklus involverer 
alternerende generasjoner. 
 
HETEROGENIC: (1) Ikke sammenlignbar; (2) 
Heterogenisk, celle, populasjon eller art som 
inneholder mer enn ett allel av et gen; (3) Avledet 
av eller som involverer individer av forskjellige 
arter (Se: Homogenic). 
 
HETEROGENOMIC: Heterogenomisk, celle eller 
organisme som har to genomer av forskjellig 
evolusjonær opprinnelse.  
 
HETEROGENOTIC: Heterogenotisk, diploide 
bakterier (heterogenoter) oppstått via trans-
duksjon, F-duksjon eller konjugasjon og som 
inneholder et genomfragment (exogenot) fra en 
givercelle i tillegg til sitt eget genom (endogenot), 
og som er heterozygot for gitte markører 
lokalisert til de segmenter det gjelder. Det til 
forskjell fra homogenotiske celler (homogenoter) 
som er homozygote. Se: Heterozygote og 
Homozygote. 
 
HETEROGONIC: (1) Heterogonisk, relatert til 
eller karakterisert ved allometri (Se: Allometry); 
(2) Innen parasittologi, det å ha en utvikling hvor 
en parasittisk generasjon etterfølges av en 

frittlevende generasjon; (3) Relatert til eller det å 
være en frittlevende generasjon i en heterogonisk 
livssyklus (Se: 2); (4) En utvikling der det er to 
kjønn til stede i en koloni (Se: Hologonic). 
 
HETEROGONIC LIFE CYCLE: (1) Heterogonisk 
livssyklus, livssyklus som involverer alterner-
inger mellom parasittiske og frittlevende gene-
rasjoner (Se: Homogonic life cycle); (2) Hetero-
gami, livssyklus med alterneringer mellom 
partenogenetiske og seksuelt reproduserende 
faser (Se: Heterogamy og Homogamy); (3) Se: 
Indirect life cycle. 
 
HETEROGONY: (1) Heterogoni, syklisk parteno-
genese, alternering mellom generasjoner; 
alternering mellom én eller flere partenogenetiske 
generasjoner og en seksuell generasjon (amfi-
miktisk; Se: Amphimixis og Dioecious), vanligvis 
innen én årssyklus (som hos bladlus, galleveps 
og rotiferer); (2) Partenogenese i fravær av 
karyogami og stimulert av nærværet av en 
spermie av en annen art (Se: Cyclical partheno-
genesis, Karyogamy, Heterogenesis og Hetero-
gamy); (3) Allometri, allometrisk vekst;  forskjellig 
vekstrate mellom to organer eller deler av et 
individ, og der vekstratene viser et konstant for-
hold mellom hverandre (Se: Allometric growth). 
 
HETEROGRADE: Innen limnologi, en oksygen- 
fordeling i insjøer der det utvikles et markert 
optimum eller minimum i oksygen konsentra-
sjonen i metalimnion under stratifiserings-
perioden. 
 
HETEROGRAFT (Heteroplastic grafting, Xeno-
graft): Heterograft, vevstransplantat som stam-
mer fra en giver av en annen art enn mottageren. 
Et heterograft transplantat avstøtes raskere enn 
et homograft transplantat. Se: Autograft, Homo-
graft, Isograft og Xenograft. 
 
HETEROGYNISTIC: Heterogynistisk, karakterer 
som er mer markerte i hunner enn i hanner. 
 
HETEROGYNOUS: (1) Heterogynisk, som har to 
typer hunner; arter der livssyklusen omfatter en 
dannelse av alternerende seksuelle og aseks-
uelle generasjoner (abortive, neuter; Se: 
Agamic); (2) Som har hunner som er meget ulike 
hannene i form og struktur.   
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HETEROKARYON: Heterokaryon, to- eller fler-
kjernet celle eller vev som er sammensatt av to 
genetisk forskjellige kjerner. Det til forskjell fra en 
homokaryon der kjernene er genetisk identiske. 
Se: Dikaryon, Heterokaryosis og Homokaryon. 
 
HETEROKARYOSIS: Heterokaryose, det å ha 
mer enn én kjernetype i en celle eller i cyto-
plasmaet, dvs. cellen er en heterokaryon (Se: 
Heterokaryon). Hos visse sopp der hetero-
karyose forekommer naturlig, utgjør det den 
viktige vegetative fasen i livssyklusen der 
cytoplasmaet i celler fra forskjellige soppstrainer 
innen en art, sammensmelter uten at kjernene 
fusjonerer. Mycelet (hypha) som inneholder disse 
forskjellige kjernene, kalles heterokaryon der det 
vanligste er en dikaryon. Hos sopp representerer 
heterokaryose et alternativ til diploidi. Hetero-
karyose kan lede til plasmogami og seksuell eller 
paraseksuelle rekombinasjoner. Se: Dikaryon, 
Heterokaryon, Homokaryon og Plasmogamy. 
 
HETEROKARYOTYPE (HTK): Heterokaryotype, 
karyotypen til en heterozygotisk organisme 
(heterozygot pga. kromosom mutasjoner), i mot-
setning til strukturelt homozygote (homokaryon). 
Se: Homokaryon og Karyotype.  
 
HETEROKONT: (1) Innen biologi, heterokont, 
som har flageller av ulik lengde (Se: Flagella); (2) 
Ethvert medlem i superrekken Heterokonta som 
refererer til enkelte eller alle algene som 
inneholder klorofyll a og c. Gruppen er para-
fyletisk da den ikke inkluderer enkelte taksa som 
stammer fra heterokonter. Se: Isokont. 
 
HETEROLOGOUS: Heterologisk, som stammer 
fra forskjellige kilder eller har forskjellig opphav. 
 
HETEROLOGOUS GENOME: Heterologisk gen-
om, genom som omfatter to eller flere genomer 
av evolusjonært forskjellig opphav. 
 
HETEROLOGY: Heterologi, mangel på likhet 
mellom strukturer pga. forskjellige komponenter 
eller på grunn av forskjellig opprinnelse. Se: 
Analogy, Autologous og Homology. 
 
HETEROLYSIS (Heterolytic fission): (1) Innen 
kjemi, heterolyse, dekomponering av en substans 
i to motsatt ladete partikler eller ioner; hetero-
lytisk kløving av en enkelt kovalent binding i et 

nøytralt molekyl der ett av stoffene (vanligvis det 
mer elektronegative atomet) tar begge begge 
elektronene fra den kjemiske bindingen (blir 
anionisk) mens det mer elektropositive atomet 
blir kationisk; (2) Innen biologi, heterolyse, 
ødeleggelse, oppløsning eller fordøyelse, av 
celler eller proteinkomponenter hos en art pga. 
nedbrytende agenser, f.eks. lytiske enzymer fra 
en annen art (Se: Autolysis). 
 
HETEROMERIC: Innen genetikk, heteromerisk, 
gener som sammen kontrollerer uttrykket av en 
gitt karakter der hvert gen tar en spesifikk, men 
ulik del i uttrykket av karakteren. Det i motsetning 
til homomeriske gener (homomeric genes), der 
hvert gen bidrar kvantitativt likt til gen ut-
trykningen. Se: Gene interaction. 
 
HETEROMEROUS: (1) Heteromerisk, som har 
eller er sammensatt av deler som avviker i antall 
eller posisjon; (2) Lagdelt, det å ha ett eller flere 
lag av noe; (3) Urelatert i kjemisk komposisjon, 
sammensetning. 
 
HETEROMESOGAMIC: Heteromesogamisk, art 
der de forskjellige individene benytter seg av 
forskjellige befruktningsmetoder. 
 
HETEROMETABOLOUS: Som utvikler seg med 
en ufullstendig eller direkte metamorfose uten 
puppe-stadium; de unge stadiene (nymfene) 
ligner det vokse stadiet. 
 
HETEROMIXIS: Heteromixis, paringssystem hos 
heteromiktiske sopp; seksuell reproduksjon der to 
kjerner av forskjellig genetisk opphav (forskjellig 
thallus) sammensmelter til forskjell fra homo-
mixis. Se: Amixis, Homomixis og Thallus. 
 
HETEROMORPHIC: (1) Heteromorfisk, forskjellig 
i form (Se: Isomorphic); (2) Innen genetikk, 
homologe kromosomer som er forskjellig i stør-
relse eller form; (3) Generasjonsvekslinger der de 
haploide og diploide generasjonene er morfo-
logisk forskjellige (Se: Alternation of generations). 
 
HETEROMORPHISM: (1) Heteromorfisme, det å 
eksistere i forskjellige (morfologiske) former eller 
det avvike fra en standard form eller norm; (2) 
Det å eksistere i forskjellige morfologiske former 
innen samme art til forskjellige tider, eller på 
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forskjellige stadier i livssyklus (Se: Pleomorphism 
og Polymorphism). 
 
HETEROMORHOSIS (Hypermetamorphosis): 
(1) Heteromorfose, en utvikling der det fore-
kommer en gjennomgripende forskjell i form 
mellom suksessive stadier (noe som også 
medfører forskjeller i funksjon); (2) Regenerasjon 
der et nytt organ eller vev avviker fra det gamle 
organet eller vevet. (Homeosis, omfattende 
forandringer i vevsstuktur; Se: Homeosis.)  
 
HETEROMORPHOUS: Som er forskjellig i stør-
relse eller form; suksessive vekststadier (Se: 
Instar) som avviker i form og med markert 
forskjeller i utvikling.  
 
HETERONOMOUS: (1) Heteronomisk, det å ha 
segmenter av forskjellig størrelse eller form (Se: 
Homonomous); (2) Det å være gjenstand for ytre 
lover eller standarder; påvirket av ytre kontroll 
eller pålagte oppgaver; (3) Det å være gjenstand 
for forskjellige lover for utvikling og vekst; (4) Det 
å handle mer i forhold til lyster enn fornuft og 
moralske plikter. 
 
HETEROPARTHENOGENESIS: Heteroparteno-
genese, syklisk partenogenese, det å produsere 
avkom som reproduserer enten partenogenetisk 
eller seksuelt. 
 
HETEROPHAGY (Inchondriosis): Heterofagi, 
Se: Heterophagous. 
 
HETEROPHAGOUS: (1) Heterofagisk, det å ete 
på et vidt spekter av næringsemner (brukt om 
både encellede og flercellede organismer); (2) 
Parasitter (særlig parasittoider, insekter) som 
utnytter et vidt vertsspekter. 
 
HETEROPHENOGAMY: Se: Isophenogamy. 
 
HETEROPHILE ANTIBODY: Heterofilt antistoff, 
antistoff produsert mot dårlig definerte (heterofile) 
antigener. Slike svake antistoffer med multi-
spesifikke aktiviteter kan forekomme i en vert 
som ikke har hatt tidligere kontakt med det 
korresponderende antigen. Se: Heterophile anti-
gen. 
 
HETEROPHILE ANTIGEN: Heterofilt antigen, 
antigener som forekommer i identisk eller meget 

lik form i forskjellig vev hos forskjellige arter. Hvis 
antigenet introduseres i en art det normalt ikke 
forekommer i, kan det stimulere dannelse av 
heterofile antistoffer. Se: Heterophile antibody. 
 
HETEROPHYADIC: Innen botanikk, produksjon 
av to former av stilker, en om våren (vanligvis) 
som bærer fruktorganene som etterhvert ned-
brytes, for deretter å utvikle den andre som 
bærer sterile vegetative stilker eller grener. Se: 
Homophadic.  
 
HETEROPHYOSIS (von Siebold's fluke infec-
tion, Dwarf fluke infection): Heterophyose, 
infeksjon med ikten Heterophyes heterophyes 
(opptil 2 mm lang) som lever som kjønnsmoden i 
tarmen (duodenum) bl.a. hos mennesket, katter 
og hunder. Ikten infiserer mennesket via util-
strekkelig tilberedt infisert fisk (2. mellomvert; 
f.eks. i Egypt fiskearten Mugil cephalus; 1. 
mellomvert er i Egypt, sneglen Pirenella conica). 
De aktuelle fiskeartene lever i fersk- og 
brakkvannsområder i Egypt, Israel og i Østen. 
Høye infeksjonsintensiteter kan gi diaré og 
fordøyelsesforstyrrelser. Cryptocotyle lingua er 
en annen art i familien Heterophyidae, denne 
arten som er vanlig i Norge, infiserer marine fisk 
(bl.a. torsk) og gir den såkalte svart-prikksjuken 
som man lett kan se på fiskens hud. Infeksjonen 
skjer ved at mennesket (infiserer også andre 
varmblodige dyr) eter fiskens hud med disse 
svarte prikkene (det infeksiøse metacercarie 
stadiet) som ikke har blitt tilstrekkelig kokt eller 
stekt. 
 
HETEROPLANOBIOS: Heteroplanobios, organ-
ismer som blir passivt transportert med rennende 
vann. 
 
HETEROPLASMIC (Heteroplasmonic): Hetero-
plasmisk, refererer til celler som inneholder to 
eller flere typer av arvelige komponenter i 
cytoplasmaet (til forskjell fra homoplasmiske 
celler). Termen tilsvarer heterozygot når det 
gjelder den del av den genetiske arv som 
forekommer utenom kjernens arvemateriale. En 
heteroplasmon kan dannes gjennom mutasjon 
hos enkelte av komponentene, eller gjennom 
fusjoner av celler som inneholder forskjellige 
arvelige komponenter i cytoplasmaet. Se: 
Heteroplasmy.  
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HETEROPLASMY: Heteroplasmi, det at inn-
holdet i en celle omfatter mer enn én type av 
organell-båret DNA (f.eks. genetisk forskjellige 
mtDNA eller cpDNA). Vi arver mitokondriene fra 
mor via eggcellen og ingen via spermien fra far, 
slik at mitokondriene i organismen er genetisk 
like og representerer en maternal arv. Se: 
Heteroplasmic. 
 
HETEROPLASTIC GRAFTING: Se: Heterograft. 
 
HETEROPLOID: (1) Heteroploid, det å ha et 
unormalt kromosom antall som avviker fra det 
normale diploide antall hos en gitt art, dvs. 
kromosom antallet er verken det diploide eller det 
haploide antallet normalt for arten. Heteroploid 
viser derfor til populasjoner som omfatter 
aneuploide, monoploide eller euploide organ-
ismer (Se: Aneuploid, Euploid og Monoploid); (2) 
Kromosom komplement forskjellig fra det 
karakteristiske for en art.  
 
HETEROPODS: Pelagiske snegler med en fot 
tilpasset svømming. 
 
HETEROPOLYMER: (1) Innen kjemi, hetero-
polymer, polymer som er avledet fra to eller flere 
forskjellige (eller like) typer av monomerer (Se: 
Monomer); (2) Innen genetikk, multimerisk 
protein som er dannet som et produkt fra mange 
(multiple) alleler (Se: Allele). 
 
HETEROPYCNOTIC: Heteropyknotisk, kromo-
somer eller kromosom regioner som skiller seg ut 
fra de andre (ute av fase) når det gjelder grad av 
oppvinding og fargeegenskaper. Det i mot-
setning til isopyknotiske kromosomer eller kromo-
som regioner. Se: Isopycnotic. 
 
HETEROSELECTION: Heteroseleksjon, naturlig 
seleksjon som favoriserer heterozygote individer. 
Seleksjonsformen dominerer i de sentrale deler 
eller populasjoner av en arts utbredelse og er 
antatt å favorisere polymorfisme, begrenset 
rekombinasjon og generell tilpasningsdyktighet til 
variable miljøbetingelser. Populasjoner i peri-
ferien domineres av homoseleksjon som favori-
serer relativt i forhold til heteroseleksjon, homo-
zygositet, genetisk drift, frie rekombinasjoner og 
spesialiseringer. Se: Homoselection. 
 

HETEROSIS (Hybrid vigor): (1) Heterose, over-
legenhet hos avkommet fra en krysning i forhold 
til begge foreldre (Se: Hybrid vigor); (2) Relasjon 
mellom alleler der heterozygoten er overlegen 
begge homozygotene (Se: Heterozygote advan-
tage og Overdominance), noe som kan forklare 
hybriders overlegenhet (noe som ofte kan 
observeres). Diverse egenskaper hos hybridene 
faller utenfor variasjonen hos foreldrene, f.eks. 
kan en hybrid være markert større (eller mindre) 
enn foreldrene.  
 
HETEROSOMAL: Strukturelle kromosom forand-
ringer som omfatter to eller flere ikke-homologe 
kromosomer. 
 
HETEROSOME (Heterochromosome): Innen 
genetikk, heterosom, kromosom paret som er 
forskjellig i de to kjønn i en diploid celle og som 
bærer genene som avgjør kjønnet og de 
kjønnskoblete karakterene hos en organisme. 
Mennesket har ett par kjønnskromosomer (XX 
hos hunnene, XY hos hannene). Se: Sex 
chromosome.  
 
HETEROSPECIFIC: Heterospesifikk, som angår 
individer av forskjellige arter, eller som hører til 
forskjellige arter eller grupper. Se: Conspecific. 
 
HETEROSPHERE: Heterosfære, den ytre sonen 
av jordens atmosfære, adskilt gjennom en over-
gangssone fra den underliggende homosfæren 
gjennom sin meget lave gasstetthet. Heteros-
færen kan inndeles i et ytre hydrogenlag (> 3 500 
km), et heliumlag (3 500 - 1 100 km), et oksygen-
lag (1 100 - 200 km) og nederst et molekylært lag 
av nitrogen (200 - 90 km). Se: Homosphere. 
 
HETEROSPORANGIATE: Det å produsere to 
typer av sporangier, mikrosporangier og mega-
sporangier. Se: Heterosporous og Sporangium. 
 
HETEROSPOROUS: Heterosporisk, som produ-
serer to typer av sporer av forskjellig størrelse og 
kjønn; mikrosporer og makrosporer som utvikles 
til distinkt adskilte hannlige og hunnlige gameto-
fytt generasjoner. Alle frøbærende planter, 
enkelte bregner og andre planter uten frø, er 
heterosporisk. Sporene kan komme fra samme 
eller forskjellige sporangier, og kan produsere de 
samme eller forskjellige gametofytter. Se: 
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Heterosporangiate, Homosporous og Macrospore 
og Microspore. 
 
HETEROSPORY: Heterospori, produksjon av to 
typer sporer, mikrosporer og makrosporer (mega-
sporer), i motsetning til homospori som viser til 
produksjon av like sporer. Heterospori fore-
kommer hos alle frøplanter, enkelte bregner og 
moser. Se: Heterosporous og Homospory. 
 
HETEROSTYLOUS: Refererer til blomster-
planter med to (distylous) eller flere blomster-
morfer i en artspopulasjon, f.eks. der støvbærere 
er av forskjellig lengde slik at arret er plassert 
under støvbæreren hos enkelte blomster og over 
den i andre blomster (noe som gir en romlig 
adskillelse av de to kjønn). Vanligvis forekommer 
bestøvning mellom blomster med forskjellig 
lengde på griffelen, noe som sikrer kryssbe-
støving. Se Herkogamy.  
 
HETEROSYMBIOSIS (Interspecific symbi-
osis): Heterosymbiose, symbiose mellom to 
organismer av forskjellig art. Se: Homosymbiosis 
og Symbiosis. 
 
HETEROTAXIS: Heterotaxis, et unormalt, ab-
normt eller asymmetrisk arrangement eller 
posisjon av spesifikke deler av f.eks. en kropps 
organer (eller av lag (strata) i bergarter).   
 
HETEROTHERM: Se: Poikilotherm(ic). 
 
HETEROTOPIC: Heterotopisk, organismer som 
opptrer i en rekke forskjellige habitater eller på et 
unormalt sted. Se: Habitat. 
 
HETEROTOPY: Fylogenetiske forandringer fra 
den posisjonen fra hvor et organ differensieres 
under ontogenien. Se: Ontogeny.  
 
HETEROTROPH (ORGANISM) (Allotroph 
organism): Heterotrof organisme, organismer 
som ikke kan danne fra uorganiske stoffer, de 
organiske molekylene kroppen er avhengig av, 
dvs. heterotrofene er avhengig av organisk 
materiale fra omgivelsene. Organiske molekyler 
opptas derfor gjennom å ete andre organismer 
eller substanser produsert av dem. Med andre 
ord, heterotrofer kan ikke utnytte enkle, uorgan-
iske kjemiske stoffer som autotrofe organismene 
kan, men må nytte materiale produsert av andre 

levende organismer som hovedkilde for energi, 
karbon, nitrogen, fosfor og de andre grunn-
stoffene og molekylære byggestenene som er 
nødvendige for vekst og reproduksjon. De fleste 
heterotrofer er kjemo(organo)heterotrofe organ-
ismer, og omfatter alle rovdyr (zootrofer), para-
sitter, sopp, gjærsopper, saprober og de fleste 
bakterier (enkelte fototrofer kan også være 
heterotrofe). De opprinnelige heterotrofene som 
eksisterte på jorden (og som også var anaerobe) 
var enten litotrofer (benyttet i sin biosyntese 
uorganiske stoffer, vanligvis av mineralsk opp-
hav, som energikilde via elektron overførsler) 
eller avhengig av organiske stoffer uorganisk 
produsert. Først senere under den evolusjonære 
utviklingen, ble flertallet av disse (litotrofer 
forekommer fortsatt) avhengige av autotrofene 
som matkilde til energi. Se: Autotroph (organism), 
Heterotrophic og Heterotrophy.  
 
HETEROTROPHIC: (1) Heterotrofisk, manglende 
evne til å produsere sin egen mat, dvs. mat og 
energi må inntas av en organisme gjennom å ete 
og bryte ned komplekse organiske stoffer fra 
omgivelsene (external nourishment; Se: Auto-
trophic, Heterotroph og Heterotrophy); (2) Innen 
genetikk, heterotrofisk, kjønnskromosom som 
ikke har en nøyaktig tilsvarende partner i det 
heterogametiske kjønn (forekommer f.eks. i XX-
XY og XX-XO systemet for kjønnsbestemmelse). 
 
HETEROTROPHY: Heterotrofi, ernæringsmåten 
hos organismer som henter sin energi og det 
livsnødvendige karbon, nitrogen, fosfor og andre 
grunnstoffer fra organiske stoffer som er 
produsert primært av de autotrofe organismene. 
Se: Autotrophy, Heterotroph og Heterotrophic.  
 
HETEROTROPIC: Innen genetikk, sex kromo-
som som mangler en eksakt homolog partner 
(XX-XY, XX-X0). 
 
HETEROTYPIC (Anormal): (1) Heterotypisk, det 
å avvike fra typen eller en normaltilstand; (2) 
Innen genetikk, den første meiotiske deling der 
de bivalente kromosomene adskilles og blir 
redusert i antall (Se: Homotypic). 
 
HETEROXENOUS (Heteroecious, Metoxen-
ous): (1) Heterøk, vertskiftende, parasitter som 
bruker to eller flere verter eller vertsarter for å 
kunne fullføre sin livssyklus (indirekte livssyklus); 
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(2) En parasitt som ikke er vertsspesifikk (Se: 
Metoecious: Euryxenous); (3) Enkjønnede organ-
ismer der de hannlige og hunnlige gametene blir 
produsert av forskjellige individer (diøk). Se: 
Autoxenous. Dioxenous, Oligoxenous og Triox-
enous.   
 
HETEROZONE: Organisme som ikke er begren-
set til bare ett habitat i løpet av sin utvikling. Se: 
Homozone. 
 
HETEROZYGOSITY: Heterozygositet, forekom-
sten av forskjellige alleler ved ett eller flere gitte 
loci på de korresponderende (homologe) 
kromosomene. Heterozygositeten er et mål for 
genetisk variasjon, enten innen et individ (antall 
gen loci som er heterozygote) eller innen en 
populasjon (hyppigheten av individer som er 
heterozygote ved et gitt locus). Se: Allele, 
Autotroph, Homozygosity og Locus. 
 
HETEROZYGOSITY INDEX (H): Heterozygositet 
indeks, frekvensen av heterozygoter i en 
populasjon, et mål på genetisk variasjon innen en 
populasjon basert på enten antall loci hvor et 
individ er heterozygot eller frekvensen av 
individer som er heterozygot for ett gitt locus i en 
populasjon. Et innavlet individ, homozygot for alle 
loci, har en H lik 0. For individuelle gener 
kalkuleres indeksen ut fra frekvensen på de 
individuelle allelene der xi er frekvensen av det i-
te allel i populasjonen, slik at en populasjon som 
har et høyt nummer alleler med samme frekvens, 
har høyest H verdi. Den gjennomsnittlige 
heterozygositet indeksen for en gitt populasjon, 
kan kalkuleres på basis av heterozygositet 
indeksene som det aritmiske gjennomsnitt for de 
individuelle genene. Heterozygositet indeksen 
kan også kalkuleres på basis av sekvensdata 
(gene diversity index eller nucleotide (aminoacid) 
diversity index, B).  
 
HETEROZYGOTE: Heterozygot, kjerne, celle 
eller organisme (diploid eller polyploid) som har 
forskjellige alleler ved ett eller flere loci på de 
homologe kromosomene (ulike alleler i samme 
genpar) og som produserer gameter som er 
forskjellige med tanke på genotypene (allelene 
ved disse loci). Fenotypen til heterozygoten er 
ofte identisk med individer som har ett av disse 
allelene i sin homozygote tilstand. Hvis et gen 
består av to alleler, A og a, er heterozygoten Aa. 

Krysses to slike organismer vil genotypen av F1 
avkommet være 25 % dobbel-dominant AA, 50 % 
heterozygot Aa og 25 % dobbel-recessiv aa, slik 
at F1 fenotypen viser 75 % av den dominante A 
og 25 % av den recessive a. (Eksisterer flere 
alleler av et gen, benevnes disse ofte bare med 
store bokstaver: A1, A2, A3, etc.) Alleler er ikke 
alltid dominante over hverandre, og ofte er det 
mer enn to alleler ved et gitt locus, dvs. hos de 
polyploide. Heterozygotene har ofte større 
overlevelse enn homozygotene (Se: Hetero-
zygote superiority). Se: Allele, Heterozygous, 
Heterozygote advantage, Homozygote, Hybrid og 
Hybrid vigor. 
 
HETEROZYGOTE ADVANTAGE (Heterozyg-
ous advantage, Heteroxygous superiority, 
Overdominance): Heterozygot fordel, viser til 
den høyere fitness (selektive fordel når det 
gjelder overlevelse og reproduksjon) man kan 
observere hos de individene eller genotypene 
som er heterozygote for ett eller flere allel-par, 
dvs. er heterozygote ved ett eller flere spesielle 
loci i forhold til begge homozygotene. Se: Allele, 
Overdominance, Heterosis og Hybrid vigor. 
 
HETEROZYGOTE SUPERIORITY: Heterozygot 
overlegenhet, dvs. at den heterozygote geno-
typen har en relativt høyere fitness enn både den 
homozygote dominante eller den homozygote 
recessive genotypen. Se: Genetic polymorphism, 
Heterozygote advantage, Heterosis, Hybrid vigor 
og Overdominance. 
 
HETEROZYGOUS: Heterozygotisk, som har to 
forskjellige alleler ved et gitt locus; en celle eller 
organisme der allelene (to eller flere) ved et gitt 
locus på de homologe kromosomene hos et 
diploid eller polyploid individ, er forskjellige. De 
forskjellige allelene kan tilhøre ett eller flere 
spesifiserte gener eller alle genene i de homo-
loge kromosomsegmentene (hos homozygote 
individer er allelene identiske i disse loci). 
Egenskapene til organismen bestemmes av de 
dominante allelene. En multilocus genotype er 
heterozygot hvis alle loci bærer forskjellige 
alleler. Hos bakteriofager og bakterier hentyder 
homozygot på dem som bærer to kopier med 
forskjellige alleler for ett eller flere gener, i det 
minste for deler av den genetiske informasjon. 
Heterozygoti hos bakterier kan oppstå gjennom 
transduksjon, F-duksjon og også konjugasjon. 
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Generelt representerer heterozygoti, genetiske 
reserver som øker gjennom sine variable 
fenotypiske uttrykk, den potensielle tilpasnings-
dyktighet i miljøer under forandring. Strukturelle 
heterozygoter (heterokaryotyper) hentyder til 
heterozygote individer med tanke på kromosom 
mutasjoner. Permanente heterozygoter viser til 
individer der den heterozygote tilstanden er 
fiksert og obligatorisk basert på faktorene som 
opprettholder heterozygotien, noe som kan 
skyldes mer eller mindre balanserte dødelig-
hetsfaktorer, heterozygoti for translokasjoner, 
inversjoner eller lokaliseringen av overkrysninger. 
Partenogenese forekommer ofte der hetero-
zygoti er permanent. Se: Allele, Heterozygote, 
Homozygous og Locus. 
 
HETEROZYGOUS GENE PAIR: Heterozygotisk 
genpar, genpar som har forskjellige alleler i de to 
kromosomsettene i det diploide individ, f.eks. Aa 
eller A1 A2. Se: Allele. 
 
HEURISTIC: (1) Heuristikk, heuristisk, undersøk-
ende, som gir en mulig løsning på et problem 
eller læren om metodene for å finne nye 
vitenskapelige resultater; (2) Innen matematikk, 
uformell, ikke strengt matematisk (Se: Heuristic 
method). 
 
HEURISTIC METHOD: Heuristisk metode, frem-
gangsmåte eller analysemetodikk som har 
praktisk verdi ved f.eks. å redusere tidsfaktoren, 
men uten nødvendigvis å være gyldig eller 
prinsipielt korrekt, og heller ikke nødvendigvis er 
den beste (optimale) løsning på et problem. En 
heuristisk metode kan gi gode praktiske 
resultater uten at man kan utelukke at årsaken er 
f.eks. tilfeldigheter. Heuristikk, enkel fremgangs-
måte eller strategi som kan taes i bruk for å 
bedre sjansen til å løse en oppgave, f.eks. ved å 
se etter analogier, arbeide baklengs eller tenke i 
relasjoner. 
 
HEX- (Hexa-): Prefiks som betyr seks, seks 
ganger. 
 
HEXACANTH (EMBRYO): (1) Det å ha seks 
haker, torner eller blad; (2) Sekshakelarve, 
sekshaket embryo eller larve (oncosphere) som 
klekkes fra egget hos de såkalte ekte bendel-
marker (Eucestoda). 
 

HEXAGONAL: Heksagonal, som har seks vinkler 
og seks sider. Hexagon, sekskant. 
 
HEXAMEROUS: Som har seks radialt arrangerte 
deler eller et multiplum av seks. 
 
HEXAMITOSIS (Octomitosis): Hexamitose, syk-
dom i galleblæren eller tarmen hos fisk som 
forårsakes av protozoen Hexamita trutta eller H. 
salmonis. Kalkun og fasaner kan bli infisert med 
andre arter i samme slekt (f.eks. H. meleagridis). 
 
HEXAPLOID: (1) Det å ha seks homologe sett av 
kromosomer; (2) Celle, organisme eller art som 
er heksaploid, dvs. er polyploid (allo- eller auto-
ploid) med seks kromosomsett i de somatiske 
cellene. Se: Polyploidy. 
 
HEXAPOD: (1) Heksapod, en ting med seks 
legger; (2) Dyr med seks ben, lik insekter. 
Underrekken heksapoder (Hexapoda) omfatter 
insekter og gjemtkjevinger (Entognatha), vinge-
løse ametabole ledddyr, omfattende: Tohaler 
(Diplura), spretthaler (Collembola) og proturer 
(Protura). 
 
HEXASOMIC: Heksasomisk, det å ha ett kromo-
som eller et fåtall kromososomer heksaploid i en 
ellers diploid kjerne (2n + 4); en form for aneu-
ploidi der det forekommer seks homologe 
kromosomer av samme kromosom. Se: Aneu-
ploidy og Polysomic. 
 
HEXOSE: Heksose, ethvert monosakkarid med 
seks karbonatomer per molekyl (slik som glykose 
og fruktose). 
 
HEXOSE MONOPHOSPHATE SHUNT: Se: 
Pentose phosphate pathway. 
 
HFRS: Se: Hantaviruses. 
 
Hg: Se: Mercury. 
 
HIANS: Gapende. 
 
HIATUS: (1) Åpning, gap, kløft, lakune; (2) En 
åpning i et eggskall. 
 
HIB: Se: H(a)emolytic immune body. 
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HIBERNACULUM (Winter-quarters): (1) Boet 
hvor dyr hibernerer (Se: Domicile); hylsteret eller 
dekket der en larve gjemmer seg eller overvintrer 
(vinter kokong); (2) Hvilestadium hos f.eks. 
(ferskvanns)mosdyr (rekken Bryozoa, klassen 
Phylactolaemata).  
  
HIBERNAL: Vinterlig, vinter-; av, relatert til eller 
som foregår på vinterstid. Se: Hiemal. 
 
HIBERNATE: Gå i dvale, gå i hi, hie; ligge i 
dvale, overvintre. Se: Hibernation. 
 
HIBERNATION: Hibernering, dvale, vinterdvale, 
vintersøvn, fysiologisk tilstand hos varmblodige 
dyr karakterisert gjennom redusert metabolsk 
aktivitet (Se: Endotherm); en periode av 
inaktivitet eller dyp søvn av varierende lengde, 
karakteristisk for visse pattedyr i tempererte 
områder. Dvale og vintersøvn skyldes fysio-
logiske forandringer og er en strategi for å 
overleve, spesielt under kalde eller tørre perioder 
med lite mat (som vinter månedene). Hibernering 
deles inn i vinterdvale (ekte dvale, ekte 
vintersøvn) og vintersøvn (uekte dvale, uekte 
vintersøvn). Vinterdvale er en dyp, søvnlignende 
(torpor) tilstand der stoffskiftet er meget lavt, 
kroppstemperaturen kan være senket til +2oC og 
pulsen til to slag i minuttet; en tilstand som kan 
vare i over sju måneder uten fødetilgang (og uten 
liggesår). Dyr med vinterdvale er: Piggsvin, 
flaggermus, bjørkmus og hoggorm. Under 
vintersøvn derimot, senkes ikke forbrenningen, 
kroppstemperaturen og hjerterytmen i samme 
grad som under ekte dvale. Kroppstemperaturen 
er nærmest konstant (senkes 10oC hos bjørn, 
2oC hos grevling), kun pulsreduksjonen medfører 
en vesentlig reduksjon i forbrenningen. Ekorn kan 
også sove gjennom dager med sterk kulde. Dyr 
med vintersøvn kan også periodevis våkne opp, 
forlate overvintringsstedet, men returnere oppstår 
matmangel som det vil gjøre om vinteren for 
disse artene. Hos småfugler (som granmeis, 
svartmeis, toppmeis) forekommer nattlig hypo-
termi for å spare energi. Se: Aestivation og 
Dormancy. 
 
HIBERNESTIVATION: En periode med hvile eller 
inaktvitet under ugunstige betingelser som kan 
skje både under en varm og den kald sesong. 
 

HIDE-OUT (Hiding-place): Gjemmested, skjule-
sted, tilholdssted; dekning, smutthull. 
 
HIDRADENOMA: Ikke-farlig tumor i svettekjert-
lene som ikke skyldes kreft. Se: Benign. 
 
HIDROSCHESIS: Mangel på svetteutskillelse. 
 
HIEMAL (Hibernal): Hiemal, som er karakter-
istisk for, som angår eller foregår om vinteren; 
refererer til vinteren i den seksdelingen av året 
som økologer benytter med relasjon til terrest-
riske og ferskvannshabitater. Se: Aestival, 
Autumnal, Prevernal, Serotinal og Vernal. 
 
HIERARCHY: (1) Hierarki, generelt et antall 
objekter med gitt verdi, gradert over hverandre i 
ordner og klasser; integrert klassifikasjons-
system som omfatter to eller flere nivåer eller 
kategorier hvor de høyere nivåene til en viss grad 
kan kontrollere aktivitetene på de lavere nivåene 
(nested hierarchy); (2) Taksonomisk hierarki, 
klassifikasjonssystem basert på en sekvens av 
taksonomiske kategorier som er arrangert etter 
økende grad av inkludering; en serie av 
kategorier fra det høyeste nivå (rike) ned til den 
minste differensierbare gruppe av individer med 
taksonomisk status (underarten) og hvor de 
høyere kategorier omfatter de lavere; (3) Sosialt 
hierarki, en sosial organisering hvor individene 
eller grupper av individer, har forskjellig status, 
rang eller dominans f.eks. i forbindelse med 
matopptak eller paringsadferd (Se: Peck order). 
Mange virveldyr og enkelte virvelløse dyr lever i 
hierarkisk oppbygde sosiale grupper. 
 
HIGH BLOOD PRESSURE (Hypertension): 
Høyt blodtrykk, presset eller motstanden som 
dannes mot blodåreveggene hver gang hjertet 
slår og sender en blodstrøm gjennom arteriene. 
Høyeste nivå er det systoliske blodtrykk (systolic 
blood pressure), mellom slagene avslappes 
hjertet og blodtrykket faller; det laveste blodtrykk 
er det diastoliske blodtrykk (diastolic blood 
pressure).    
 
HIGH BLOOD SUGAR: Se: Hyperglycemia. 
 
HIGHER CATEGORIES: Innen taksonomi, høy-
ere kategorier, kategoriene over artsnivået 
definert ut fra grad av likhet mellom artene i de 
forskjellige suksessive kategoriene (hovedkate-
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goriene er: Slekt, familie, orden, klasse og rike). 
Se: Category. 
 
HIGHLAND: Se: Upland. 
 
HIGH MOBILITY GROUP NONHISTONE PRO-
TEIN (HMG): En gruppe kromosomale proteiner 
som ikke er histoner, men som binder seg til 
både histoner og DNA i nukleosomene og som 
kan indusere forandringer i DNA strukturen. 
Omfatter fire typer: HMG1, HMG2, HMG14 og 
HMG17. Se: Histone. 
 
HIGH TIDE: Høyvann, maksimum vannstand ved 
flo. Tidevann er hevningen og senkningen av 
havnivåene som resultat av gravitasjonen fra 
månen, sola og jordrotasjonen.   
 
HIGH-RISK PERSON: Høyrisikoperson, person 
med stor risk for infeksjoner og sykdom, eller for 
å bli utsatt for ulykker. 
 
HIGH-THROUGHPUT SEQUENCING: Refererer 
til en meget rask metode for bestemmelse av 
baserekkefølgen i DNA, og som spesielt omfatter 
sekvenseringsteknikker som «illumina» som gir 
muligheten for å sekvensere store mengder DNA 
med enorme mengder datasekvenser som sam-
tidig resultat.  
 
HIGH VOLTAGE: Høyspenning, tilknytning til 
overførsel og fordeling av elektrisk energi; 
spenning > 1 500 volt (lav spenning 1 500 - 120 
V, meget lav spenning < 120 V). 
 
HIGGSBOSON: Higgsboson, higgspartikkelen, 
en elementærpartikkel som er direkte ansvarlig 
for at alle elementærpartikler har masse (higgs-
mekanismen). I 2012 ved det europeiske 
partikkelfysikk-laboratoriet (CERN), ble Higgs-
bosonet påvist. Higgspartikkelen er elektrisk 
nøytral og uten spinn. Se: Graviton. 
 
HILL: (1) Bakke, ås, fjell, voll, hei, berg; (2) 
Høyde som er mindre enn et fjell, men uten noen 
videre krav til høydenivå. 
 
HILL-ROBERTSON EFFECT: Innen popula-
sjonsgenetikk, en forklaring på hvorfor genetiske 
rekombinasjoner kan gi evolusjonære fordeler.  
 

HILUM: (1) Kjernen i et stivelseskorn; (2) Innen 
botanikk, det merket som er igjen på frøet (f.eks. 
en bønne) etter at bønnen er fjernet fra stilken 
(funicle) (eller placentaen); (3) Innen mykologi, 
merket eller arret på en spore på stedet for festet 
til den sporebærende strukturen; (4) Innen 
anatomi, grop-formet sted (hilum, hilus) på et 
organ der de fleste kar, nerver, etc. går inn eller 
ut.  
 
HIND: (1) Hind, dyrekolle, hjortkolle (Se: Deer); 
(2) Bakre, bakerst, bak-. 
 
HINDERMOST: Bakerst, sist. 
 
HINNY: (1) Mulesel, hybrid etter en eselhoppe og 
hestehingst. (Muldyr er en hybrid mellom esel-
hingst og hestehoppe.) Esler har 62 kromosomer 
(hester 64, muldyr og mulesler 63) og er normalt 
ikke forplantningsdyktige; (2) Vrinske; (3) Skryte. 
 
HINTERLAND: Innland, bakland, oppland; land-
regionen som ligger bak en kystlinje. 
 
HIP: (1) Hofte; (2) Nyperose. Nyper, de runde til 
ovale fruktene til planter i roseslekta (Rosa), er 
vanligvis rødlige til orange av farge. Det er de 
avblomstrede rosene som utvikler seg i siste 
stadium til nyper med sin karakteristiske sursøte 
smak. 
 
-HIPP- (-hippo-, -hippus): Affiks som betyr hest. 
Hippocamp, sjøhest. Hippopotamus, flodhest. 
Hippogryph (hyppogriff), «vinget hest», en mytisk 
skapning med en hests kropp og vinger og hode 
lik en ørn. 
 
HIRSUTE: Børstig, strihåret, det å være dekket 
med grove og stive hår-lignende utvekster. 
Hirsutism, hirsutisme, kvinner som har overskudd 
av hår i ansiktet og på kroppen, tilsvarende en 
mer maskulin fordeling. 
 
HIRUDINOSIS: Hirudinose, infeksjon av men-
nesket med igler (klasse Hirudinea (leeches) 
innen rekken leddmark (Annelida) som omfatter 
arter som forekommer både i vann og på land. 
På land (i varme tropiske områder), særlig arter i 
slektene Haemadipsa, Phytobdella og Dinob-
della. I det akvatiske miljø, arter i slektene 
Limnatis og Hirudo. (Av parasittiske igler funnet i 
Norge kan nevnes: (1) Blant flatiglene (Glossi-

https://no.wikipedia.org/wiki/Frukt
https://no.wikipedia.org/wiki/Roser
https://no.wikipedia.org/wiki/Roser
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phoniidae innen snabeligler, Rhynchobdellida): 
Andeigler (Theromyzon tessulatum, T. macu-
losum); (2) Blant fiskeiglene (Piscicolidae innen 
snabeligler, Rhynchobdellida): Vanlig fiskeigle 
(Piscicola geometra) og lakeigle (Cystobranchus 
mammillatus); (3) Blant kjeveiglene (Gnathob-
dellidae innen underfamilie Hirudinae): Legeigle 
(Hirudo medicinalis) og hesteigle (Haemopis 
sanguisuga); (4) Blant børsteiglene (Acanthob-
dellida): Børsteigle (Acanthobdella peledina). Kun 
legeiglen av disse kan angripe mennesket og 
suge blod (hesteiglen klarer ikke å bite gjennom 
meneskets hud da kjevene er for stumpe).    
 
HIS (H): Forkortelse for: Histidin, en aminosyre. 
 
HISPID: Strihåret, som bærer pigger eller stive 
hår-lignende utvekster. Hispidulous, som har 
meget små hår. 
 
HIST- (Histo-): Prefiks som betyr nett-lignende, 
vev. 
 
HISTAMINE: Histamin, kjemisk substans dannet 
av aminosyren histidin som frigjøres av ødelagte 
eller syke celler, eller ved allergiske reaksjoner. 
Histamin forekommer i forskjellige typer vev, men 
spesielt i bindevev, og forårsaker utvidelse av 
blodårene og økt gjennomtrengelighet i de små 
blodårene (kapillariene) som gir den karakter-
istiske rødfargen på huden, hevelse og kløe, og 
rennende nese eller øyer. Tilførsel av anti-
histamin motvirker dette. Se: Histidine. 
 
HISTIDINE (H, His): Histidin, heterosyklisk, semi-
essensiell α-aminosyre (barn har behov å få den 
via mat), én av de 20 vanlige aminosyrene og 
som benyttes i biosyntesen av proteiner. Barn 
kan ikke produsere arginin, men kan få det 
gjennom føden. Mennesket trenger histidin for 
vekst og heling av vevsskader etter stråling og 
tungmetaller, og for bevaring av myelin-skjedene 
som beskytter nervene (ved siden av enkelte 
andre funksjoner). Histidin kan metaboliseres til 
neurotransmitteren histamin. Se: Amino acid og 
Histamine. 
 
HISTO-: Prefiks som betyr vev, nett.  
 
HISTOCHEMISTRY: Histokjemi, det mikroskop-
iske studiet av bestanddelene og de kjemiske 
reaksjonene som inntreffer mellom de forskjellige 

stoffene i levende celler og vev og da spesielt 
fordelingen innen og mellom celler. De mange 
metodene som benyttes omfatter både histo-
logisk og biokjemisk metodikk, bl.a. vevsfarging, 
mikrodisseksjon, kjemiske analyser, kromato-
grafi, autoradiografi, elektron mikroskopi og rønt-
genanalyser. 
 
HISTOCOMPATIBILITY: Vevsforlikelighet, identi-
tet eller likhet i MHC molekyler (Se: Major 
histocompatibility complex), refererer evnen og 
graden en organisme har til gjennom sitt immun-
system, å kunne akseptere et vevstransplantat 
eller et organ fra en fremmed organisme. Det er 
av fundamental betydning at en organisme kan 
skille mellom eget vev og fremmede celler og 
vev, slik at kun fremmed vev blir uskadeliggjort 
av kroppens immunsystem. Organismen har 
derfor markørmolekyler på overflaten av sine 
egne celler (histocompatibility proteins; HLA hos 
mennesket) som kodes for av organismens gener 
kalt hovedvevsforlikelighetskomplekset (MHC). 
Hver dyreart har et unikt sett av MHC proteiner, 
da det også varierer mellom individene innen en 
art, er det krevende å få samsvar mellom en 
donor og en mottaker av et transplantat. MHC 
proteinene er også viktig for lymfocyttenes 
immunrespons slik at T-cellene kan identifisere 
fremmede antigener (Se: T-cell).  
 
HISTOGENESIS: Histogenese, vevsdannelse, 
prosessen der uutviklede celler i kimbladene 
differensieres til spesialiserte vev, eller den 
reorganisering av kroppsvevene som foregår 
under metamorfosen (f.eks. i puppestadiet hos 
insekter). 
 
HISTOGRAM: Histogram, blokkdiagram; dia-
grammatisk hyppighetstabell som viser frekvens-
fordelingen av data oppdelt i klasser (rektangler), 
der høyden på hver klasse (frekvensen langs 
ordinataksen) angir klassehyppigheten og hvor 
vidden på hver klasse (langs abscisseaksen), 
viser klasseintervallet. Ideelt sett viser alle 
dataene sett under ett, en statistisk fordeling 
rundt et gjennomsnitt. 
 
HISTOLOGY: Histologi, vevslære, studiet av 
organismenes cellulære vev, dvs. den del av 
anatomien som på det mikroskopiske plan, 
beskriver den normale vevsstrukturen hos dyr og 
planter, den kjemiske komposisjonen og hvordan 
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vev og vevsystemer fungerer. Histopatologi er 
den tilsvarende lære om strukturen til syke vev, 
dvs. vevsendringene forårsaket av sykdom. 
Cytologi er studiet av cellene hos dyr og planter 
(Se: Cytology).   
 
HISTOLYSIS: Histolyse, vevsoppløsning, ned-
brytning og oppløsning av vev. Se: Histology. 
 
HISTOMONOSIS: Se: Blackhead. 
 
HISTONE: Histon, vannløselig, positivt ladet 
protein med høy molekylvekt som binder DNA 
(har negativ ladning) i dyre- og plantekromo-
somer. Histonene fester seg til DNA hos 
eukaryotene og muliggjør pakkingen av DNA til 
kromosomer. Histonene representerer derfor en 
fundamental klasse av positivt ladete kromo-
somale proteiner som sammen med DNA danner 
kromatinet og kromosomene i de fleste 
eukaryotiske celler. Histonene er karakterisert 
gjennom høye nivåer av aminosyrene arginin, 
histidin og lysin, og omfatter fem hovedgrupper: 
H1, H2A, H2B, H3 og H4. De fire siste er 
ansvarlige for den primære foldingen av DNA 
med dannelse av nukleosomer, basis enheten av 
kromatin. Genene som koder for histoner 
mangler bl.a. introner og er også spesielle på 
andre måter. Se: Chromosome, Intron og 
Nucleosome. 
 
HISTOPATHOLOGY: Histopatologi, studiet av de 
unormale mikroskopiske forandringer i en organ-
ismes vevsstruktur. 
 
HISTOPHILOUS: Det å leve og trives i det 
levende vevet hos en vertsorganisme. 
 
HISTOPHYTE: Histofytt, parasittisk plante som 
lever i vertens vev. 
 
HISTOPLASMOSIS (Darling's disease): Histo-
plasmose, soppinfeksjon (Histoplasma capsul-
atum) i luftveiene hos mennesket som spredes 
med jordstøv som er forurenset med avføring fra 
infiserte fugl og flaggermus. Histoplasmose er 
utbredt over hele verden. Sykdommen kan være 
subklinisk, akutt eller kronisk; den akutte formen 
kan ligne forkjølelse eller influensa. 
 
HISTORICAL BIO(ZOO)GEOGRAPHY: Historisk 
bio(dyre)geografi, den romlige fordeling av 

(dyre)arter eller høyere taksa vurdert på grunnlag 
av historiske, fylogenetiske og geologiske forhold 
og begivenheter. Se: Zoogeography og Ecologcal 
bio(zoo)geography. 
 
HISTORICAL GEOLOGY: Historisk geologi, den 
del av det geologiske studium som omfatter 
jordens utvikling og evolusjon, i tillegg til fagfeltet 
stratigrafi. Se: Geology, Lithostratigraphy og 
Stratigraphy.  
 
HISTOTOME (Microtom): Mikrotom (histotom), 
apparat for å lage tynnslip av vev. Se: Microtome. 
 
HISTOTOMY: (1) Histotomi, disseksjon av vev; 
(2) Det å kutte vev i tynne lag til bruk ved mikro-
skopiske studier (Se: Histotome). 
 
HISTOTOPE: Histotop, ved antigen presentering, 
det stedet på en MHC klasse I eller II antigen 
(vevsforlikelighets molekyl) som gjenkjennes av 
en T-lymfocytt. Se: Major histocompatibility com-
plex. 
 
HISTOZOIC PARASITE: Vevsparasitter, histo-
zoiske parasitter. Histozoic, det å leve i vevet til 
en vert. 
 
HITCHHIKING: Se: Phoresis. 
 
HITRA DISEASE: Hitrasjuke, kaldtvannsvibriose; 
bakteriesykdom forårsaket av en bakterie, Vibrio 
salmonicida. 
 
HIV (Human immunodeficiency virus): HIV, et 
retrovirus (RNA virus i underfamilien Lentivirinae, 
familie Retroviridae) som spredes via kropps-
væsker og angriper kroppens immunsystem, 
spesielt CD4 cellene (T-celler). Ubehandlet fører 
HIV til AIDS (Acquired Immunodeficiency 
syndrome) som er sluttstadiet av en HIV infek-
sjon når viruset har drept et tilstrekkelig antall T- 
celler (T-lymfocytter), monocytter/makrofager, 
dendrittceller, Langerhans celler (makrofager) og 
andre celler i det sentrale nervesystem. HIV 
infeksjoner medfører en alvorlig immundefekt 
som åpner opp for andre infeksjoner eller 
infeksjonsrelatert kreft. HIV infiserer mennesket 
gjennom seksuell kontakt (spesielt homoseksuell 
kontakt) og gjennom inokulasjon av blod og 
blodprodukter. Viruset som opprinnelig er antatt å 
stamme fra sjimpanse, kan også overføres 
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transplacentalt fra mor til barn under fødselen. 
Inkubasjonstiden ved primærinfeksjonen, er 3 - 6 
uker, og til tilsynekomst av kliniske symptomer, 
fra noen få måneder til mange år. Pasienten er 
infeksiøs før tilstedeværelsen av antistoffer i 
blodet. Gjennomsnitts overlevelsestid fra AIDS er 
påvist (og ubehandlet), er ca. 1 år. AIDS ble 
identifisert som en ny sykdom (1981) i USA, 
deretter har sykdommen spredt seg raskt til alle 
kontinenter. Omkring 75 % av de personer som 
har utviklet AIDS er homo- eller biseksuelle. 
Heteroseksuell overføring synes å øke, f.eks. i 
Afrika, Sør-Amerika og Asia, hvor tilstanden er 
alvorligst i Afrika sør for Sahara (episenteret) og 
aller verst rammet er Botswana og Zimbabwe. 
Men Sovjet har opplevet den raskeste 
spredningen, det sies at hele 25 % av alle voksne 
er HIV-smittet, men enkelte andre land ligger ikke 
langt etter. En annen strain av HIV, HIV2, synes 
å være begrenset til Vest-Afrika. De tidlige 
prognosene antydet en økning i antall smittede til 
mer enn 100 millioner, antatt var en årlig tilvekst 
på 10 % AIDS tilfeller der 10 % av disse vil være 
mennesker i utviklingslandene (10 millioner barn 
vil bli foreldreløse pga. sykdommen). HIV 
epidemien i motsetning til andre epidemier som 
f.eks. svartedauen, skiller seg ut ved at den ikke 
dreper de svakeste, gamle og syke, men tar livet 
av de mest produktive, de i 20-40 års alderen. 
Ved 2000-års skiftet var AIDS dødsfallene 
statistisk i ferd med å overgå svartedauden i 
middelalderen og spanskesyken fra vårt eget 
århundre. I 2017 ble det meldt 213 (155 menn, 
58 kvinner) nye HIV-smittede i Norge, totalt er det 
da 6 277 HIV-positive i Norge. Samme år ble 109 
innvandrere meldt HIV-smittet før de kom til 
Norge. Siden toppåret 2008 er antallet årlig 
rapporterte HIV-smittede redusert med 30 %. 
Heldigvis har medisiner de senere årene som 
kan kontrollere utviklingen av virus sykdommen, 
medført at en HIV infeksjon ikke lengre er 
dødelig, men vel og merke i de velstående land 
som har råd til medisinen.   
 
HIVE: (1) Bikube (beehive), kunstig reir brukt av 
birøktere for hold av honningbier; (2) Sverm; (3) 
Sted med myldrende liv; bo sammen; (4) Fange 
bier i kube, samle honning i kube; samle inn; (5) 
Eksem. 
 
HIVES: (1) Elveblest, alveblest, neslefeber (nettle 
rash), ca. 1 % av befolkningen har til enhver tid 

symtomer på kronisk elveblest (Se: Urticaria); (2) 
Barnekopper, og andre former for utslett; (3) 
Strupehoste (krupp, croup), luftveisinfeksjon 
utløst av en akutt virusinfeksjon i de øvre luft-
veiene.  
 
HLA COMPLEX (HLA system; Humane Leuco-
cyte Antigen system): HLA kompleks, et system 
av fire gen loci (A-D) hos mennesket som koder 
for en gruppe glukoproteiner som forekommer på 
celleoverflatene og som er viktige for gjen-
kjennelsen av eget og fremmed vev, f.eks. et vev 
eller organ transplantat. Har individer samme 
HLA-typer, er de vevsforlikt. Se: Major histo-
compatibility complex. 
 
HMG: Se: High mobility group nonhistone 
protein. 
 
HnRNA (Precursor mRNA, Pre-messenger 
RNA): Heterogent kjerne-RNA, ekstrakromo-
somale RNA molekyler i kjernen som tjener som 
det primære transkript fra DNA. HnRNA er et 
samlenavn for uprosessert mRNA (pre-mRNA) 
molekyler i kjernen. HnRNA inneholder både 
transkript av exon- og intron-sekvenser, og 
omdannes videre gjennom oppsplittinger, tap av 
intronene og sammenbindinger (RNA splicing) av 
det resterende, til mRNA. Se: Intron, mRNA, 
Premessenger RNA og RNA. 
 
HOARDING: Hamstring, lagring hos dyr av visse 
goder (f.eks. mat) på bestemte steder i naturen 
der dyret ferdes. Mange dyr hamstrer mat, f.eks. 
rotter og ekorn. Hamster samler mat i kinnposer, 
derav navnet. Hamstring hos mennesket kan bli 
en psykisk lidelse, kalt samlemani.  
 
HOARFROST: Rimfrost, avsetning av iskrystaller 
på faste overflater gjennom kondensasjon av 
fuktigheten i luften ved temperaturer under 0oC. 
Se: Rime. 
 
HOARINESS: Gråhet, hvitgråhet. 
 
HOFACKER AND SADLER'S LAW: Loven som 
sier at en gammel hann som krysses med en 
yngre hunn vil produsere flere hannlige avkom 
enn en ung hann som krysses med en eldre 
hunn. 
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HOG: (1) Gris, svin, galte, råne; (2) Ungsau; (3) 
Storeter; (2) Klippe, stusse; (4) Kromme, krøke. 
 
HOG CHOLERA (USA) (UK: Classical swine 
fever, CSF): Svinepest, klassisk svinepest, 
smittsom virus-sykdom hos svin (også villsvin), 
forårsaket av et pestivirus. Klassisk svinepest 
smitter ikke mennesket. 
 
HOGGEREL: Toårig sau. 
 
HOLAEDEOTYPE: Det opprinnelige eksemplaret 
av en art som har fått sine genitalier undersøkt 
(aedotype) og som også er artens holotype. Se: 
Type. 
 
HOLANDRIC: Holandrisk, karakterer som kon-
trolleres av gener lokalisert i Y kromosomet i det 
heterogametiske hannlige kjønn og derfor opptrer 
kun hos hannene. Genene kan kun overføres fra 
far til sønn (hvis XX (hunn)-XY (hann) systemet 
for kjønnsbestemmelse), dvs. holandriske gener 
er begrenset til paternal arv. Noen koder for 
maskulinitet, andre for fargeblindhet. Se: Holo-
gynic. 
 
HOLANDRY: Det å ha det normale antall 
testikler. 
 
HOLARCTIC REGION (Holarctic, Holarctica, 
Circumboral): Innen biografi, Holarktisk, 
Holarktiske region, en sirkumpolar biogeografisk 
region som omfatter både Europa med Nord-
Afrika ned til Sahara og Asia ned til Himalaya 
(Palearktisk), og Nord-Amerika ned til Mexico 
(Nearktisk) (Se: Laurasia). Regionen refererer til 
den relativt store flora- og faunalikheten mellom 
de tre nordlige kontinentene. Se: Zoogeographi-
cal region. 
 
HOLARD: Det totale vanninnhold i en jordprøve. 
 
HOLDFAST: Feste, tak, grep, den del av et dyr 
(eller plante) som benyttes til et mer eller mindre 
permanent feste til underlaget. Strukturen kan ha 
mange former, f.eks.: Avflatet, sugeskål lignende, 
finger lik, ha haker eller ankre. Termen holdfast 
kan spesifikt referere til (anker)festet hos enkelte 
alger, det bakre festeorganet hos haptormarkene 
eller det fremre hos bendelmarkene (Se: Scolex).   
 
HOLDFAST ORGAN: Se: Scolex. 

HOLENDOPHYTE: Holendofytt, parasittisk plan-
te som gjennomløper hele sin livssyklus inni 
verten. 
 
HOLEURYHALINE: Holeuryhalin, organismer 
som fritt kan leve eller etablere populasjoner 
både i ferskvann, brakkvann og sjøvann. Se. 
Stenohaline. 
 
HOLISM (Gestalt): Holisme, antagelsen at 
omgivelsene kun kan bli forstått ved å se på 
miljøet som et komplekst system av samvirkende 
deler, et hele. Med andre ord, et begrep om at 
alle fysiske og biologiske enheter danner et 
samvirkende (interakterende) system og at 
systemet utgjør mer enn summen av de enkelte 
samvirkende delene. Holisme kan betraktes som 
en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning hvis 
essens er: Helheten er mer enn summen av dens 
deler. Se: Reductionism. 
 
HOLISTIC (Holological): Holistisk, relatert til 
helheten, omfatter alle sider av en sak; troen at 
komplekse systemer kun kan forståes sett under 
ett. Innen økologi er termen brukt for studier som 
forsøker å studere og forstå økosystemene som 
helhet, istedenfor begrenset til studier av de 
enkelte komponentene som tilsammen utgjør et 
økosystem.  
 
HOLLIDAY JUNCTURE: Innen genetikk, kryss-
formet struktur som dannes under den genetiske 
rekombinasjonen når to dobbelttrådete DNA 
molekyler blir adskilt i fire tråder for utveksling av 
genetisk informasjon. Holliday junction, en viktig 
mellomform ved homologe rekombinasjoner da 
de øker den genetiske variasjonen gjennom å 
utveksle gener mellom kromosomene ved siden 
av rekombinasjoner der sekvensene er sekvens-
homologe. De er også involvert i reparasjon av 
brudd i dobbelttrådene.  
 
HOLLING'S DISC EQUATION: Innen økologi, 
modell over relasjonen mellom antall byttedyr 
konsumert over en gitt tid og byttedyr tettheten; 
en metode for å kalkulere den funksjonelle 
responsen hos predatorer til økt byttedyr tetthet 
basert på laboratorieeksperimenter som simu-
lerer predasjon. Teorien sier at effektiviteten en 
predator konsumerer byttet sitt på, avtar ettersom 
byttetettheten øker pga. den ekstratiden det tar å 
håndtere byttet. Relasjonen mellom byttetetthet 
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og antall bytte konsumert, er derfor ikke en rett 
linje, men en kurve. 
 
HOLLY: Kristtorn (Ilex aquifolium), én av 600 
arter i familien kristtornfamilien (Aquifoliaceae). 
 
HOLMIUM: Holmium, bløtt sølvaktig metallisk 
grunnstoff (Ho) som tilhører lantanoidene med 
atomnummer 67, atommasse (u) 164,93, smelte-
punkt 1 472oC og kokepunkt 2 700oC. Holmium 
har kun én naturlig isotop, holmium-165, mens 18 
kunstige isotoper er blitt produsert. Holmium har 
ingen kjent anvendelse. 
 
HOLO-: Prefiks som betyr hel, komplett, totalt. 
 
HOLOBENTHIC: Holobenthos, dyr som lever 
hele livet på eller nær sjøbunnen. 
 
HOLOCENE (Post-glacial, Recent): Holocen, 
nåtid, den siste geologiske epoke (post-glaciale 
epoke) i Kvartær perioden som begynte ved 
slutten av siste istid; omfatter de siste 10 000 - 
12 000 år siden slutten av Pleistocen. I Holocen 
var faunaen og floraen i stor grad tilsvarende 
som i dag. Enkelte betrakter Holocen mer som en 
mellomistid innen Pleistocen, forut for en ny 
kommende istid. Se: Geological time scale. 
 
HOLOCENTRIC (Holokinetic, Polycentromic): 
Innen genetikk, kromosom der centromeren ikke 
er lokalisert (diffus), men utbredt langs hele 
kromosomets lengde. Det medfører at søster 
kromatidene ikke er assosiert ved et gitt punkt, 
men opptrer mer som adskilte enheter under 
meiosen (de beveger seg derfor ikke til polene 
under anafasen som en V- eller J-formet struktur 
lik de med lokalisert centromer). Se: Meiosis. 
 
HOLOCOEN: Se: Ecosystem. 
 
HOLOCOENOTIC: Det å virke sammen, effekten 
av alle faktorene i omgivelsene på en enkelt 
organisme eller biologisk system. 
 
HOLOCRINE SECRETION: Holokrin sekresjon, 
produksjon av sekresjoner i eksokrine kjertler der 
sekretet produseres i cellens cytoplasma og 
frigjøres ved at plasmamembranen brister slik at 
cellen ødelegges (oppløses) og utgjør en del av 
sekresjonen som frigjøres. Hudens talgkjertler er 

et godt eksempel. Sebum, talg. Se: Apocrine 
secretion og Merocrine secretion. 
 
HOLOCYCLIC: Holosyklisk, det å ha genera-
sjonsveksling og seksuell reproduksjon i det 
minste under deler av livssyklus (som hos 
bladlus). Se: Anholocyclic parthenogenesis. 
 
HOLOCYCLIC PARTHENOGENESIS (Cyclic 
parthenogenesis, Monocyclic parthenogen-
esis): Holosyklisk partenogenese, reproduksjon 
gjennom en serie av partenogenetiske gene-
rasjoner som alternerer med én enkelt seksuelt 
reproduserende generasjon (vanligvis i løpet av 
én årssyklus). Se: Parthenogenesis. 
 
HOLOENDEMIC: Holoendemisk, art som ikke er 
nylig oppstått, men som har hatt en vedvarende, 
lokalisert geografisk utbredelse over lang tid. 
Holoendemic disease, sykdom som påvirker alle, 
eller som er karakterisert ved at alle individene i 
et gitt område er infisert.  
 
HOLOENDEMIC AREAS: Holoendemisk om-
råde, områder (region, land, kontinent) der 
populasjonene er smittet med en sykdom der 
prevalensen er høy og relativt lik over hele om-
rådet. 
 
HOLOENZYME: Holoenzym, komplett enzym-
kompleks som består av enten to eller flere 
distinkte protein underenheter, eller et protein 
(apoenzym) og en cofaktor (ikke-protein, pro-
stetisk gruppe) som kreves for at enzymet skal 
være katalytisk aktivt.  
 
HOLOGAMETE (Hologamous gamet): Holo-
gamet, gamet hos enkelte protozoer der et 
fullformet individ av en protozo fusjonerer med et 
annet tilsvarende individ under dannelse av en 
zygote. Se: Zygote.   
 
HOLOGAMODEME: Hologamodeme, lokal 
kryssbefruktende populasjon som omfatter alle 
individer som under stor frihet lett kan kryssbe-
fruktes. Enheten kan ofte også hybridisere med 
andre hologamodemer og gi avkom, men da med 
en viss grad av sterilitet. Se: Deme. 
 
HOLOGAMETY: Hologameti, direkte omforming 
av en haploid vegetativ celle til en gamet. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kristtornfamilien
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HOLOGAMY (Gamontogamy, Macrogamy): 
Hologami, en form for seksuell reproduksjon der 
gametene (gametocyttene) har omtrent samme 
form og størrelse som de somatiske (vegetative) 
cellene; seksuell reproduksjon karakterisert 
gjennom fusjon (plasmogami og karyogami) av 
hele individer. Gamont, en protozo som i det 
seksuelle stadium i livssyklus gir opphav til 
gameter. Agamont (schizont), en celle som deler 
seg aseksuelt gjennom schizogoni under dan-
nelse av datterceller. Se: Karyogamy, Merogamy, 
Plasmogamy og Schizogony. 
 
HOLOGENESIS: (1) Hologenese, en evolusjons-
teori som påstår at hver art deles i to der kun én 
er suksessfull; (2) Teorien om at dannelsen av en 
art eller den evolusjonære utvikling, kun skyldes 
indre årsaker; (3) Teorien om at alle arter oppsto 
på samme tid over hele deres nåværende 
utbredelsesområde, uten noe særlig videre 
spredning; (4) Teorien om at opprinnelsen av 
artene går gjennom tallrike mutasjoner fra en 
enkelt utdødd stamfar. 
 
HOLOGICAL METHOD: Studium av totaliteten 
av et system som konsentrerer seg om funk-
sjonen til det hele, istedenfor det spesifikke 
bidrag systemets enkelte deler gir. Se: Mero-
logical method. 
 
HOLOGONIC: Hologonisk, utvikling hvor bare 
det ene kjønn (vanligvis hunnen) er til stede i en 
koloni (som f.eks. ved en Strongyloides sterco-
ralis infeksjon). Se: Heterogonic. 
 
HOLOGRAPHY: Holografi, studiet og produk-
sjonen av hologrammer, en teknikk for og produ-
sere stereoskopiske (tre-dimensjonale) bilder 
med laser, uten kamera og linser. Hologrammer 
kan også produseres i farger ved hjelp av tre 
laserstråler istedenfor en enkelt, der de tre 
bølgelengdene som benyttes tilsvarer de tre 
primærfargene. Se: Primary colours. 
 
HOLOGYNIC: Hologynisk, av eller relatert til 
arvelige karakterer som opptrer bare hos hunner; 
term brukt om kjønnsbundne karakterer lokalisert 
i X kromosomet hos arter med et heterogametisk 
hunnlig kjønn. Se: Holandric. 
 
HOLOHOMOIOTYPE: Se: Type. 
 

HOLOKINETIC: Se: Holocentric. 
 
HOLOLOGICAL: Se: Holistic. 
 
HOLOMETABOLA: Se: Holometabolous. 
 
HOLOMETABOLOUS (Holometabola, Holo-
metabolic, Holometamorphic): Holometabolisk, 
metamorfose med en larve, puppe og voksent 
stadium; som tilhører insekt superordenen 
Holometabola som omfatter insekter som 
gjennomløper komplett metamorfose; utviklings-
mønster karakterisert gjennom distinkt definerte 
larvestadier som er markert forskjellig fra det 
voksne stadium. Overgangen fra larve til voksen 
skjer i puppestadiet hos insektene. Under dette 
stadiet skjer en metamorfose der de opprinnelige 
larveorganene blir nedbrutt mens organene til det 
voksne stadiet (Se: Imago) utvikler seg. Imago 
klekkes deretter fra kokongen eller sin chrysalis 
(Se: Chrysalis). Holometabolisme er en synapo-
morfisk karakter for alle insekter i superordenen 
Endopterygota. Se: Ametabolous, Hemimeta-
bolous, Metamorphosis og Pupa. 
 
HOLOMICTIC: Holomiktisk, innsjø som har en 
fullstendig fri omrøring i alle vannlag i sirkula-
sjonsperiodene høst og vår. Se: Stratification (of 
lakes). 
 
HOLOMORPH: (1) Holomorf, det sentrale studie-
objekt ved komplekse analyser; (2) Innen biologi, 
holomorf, hele individet, dvs. hele settet av 
morfologiske, fysiologisk, kjemiske, molekylære 
og etologiske trekk hos individet under studium. 
Holomorfen til en bioart (Se: Biospecies) om-
fatter holomorfene til alle semaforontene, dvs. 
alle arvbare trekk i alle ontogenetiske stadier hos 
begge kjønn, eventuelt også i alle kastene og 
generasjonene hvis generasjonsvekslinger fore-
kommer (Se: Semaphoront). Telemorph, det 
seksuelle reproduksjonsstadium. Anamorph, det 
aseksuelle reproduksjonsstadium.  
 
HOLOMORPHOSIS: Holomorfose, regenerasjon 
der alt vev erstattes, f.eks. regenerasjonen av 
lemmer, halen eller andre kroppsdeler.  
 
HOLOMORPHOSPECIES: Innen paleontologi, 
holomorfoart, art som er basert på morfologiske 
karakterer fra alle fossilrestene som er funnet 
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gjennom hele utbredelsesområdet i et visst 
stratigrafisk lag. 
 
HOLOPARALECTOTYPE: Holoparalektotype, 
ethvert eksemplar fra det originale materialet som 
senere blir definert som en paralektotype 
(paratype), og som er av det samme kjønn som 
beskrevet av forfatteren. Se: Alloparalectotype og 
Type. 
 
HOLOPARASITE: Holoparasitt, obligat parasitt, 
en parasitt som ikke kan overleve uten sin vert. 
Se: Hemiparasite. 
 
HOLOPARATYPE: Holoparatype, paratype av 
samme kjønn som holotypen. Se: Alloparatype 
og Type. 
 
HOLOPELAGIC: Holopelagisk, akvatiske organ-
ismer som forblir pelagiske gjennom hele sin livs-
syklus. 
 
HOLOPHYLETIC: Holofyletisk, monofyletisk 
taksonomisk gruppe der alt avkom fra en felles 
stamfar er inkludert i gruppen; utgjør en gren i et 
fylogenetisk tre med alle artene som er avledet 
fra en felles stamfar fra den første apomorfi som 
er karakteristisk for grenen, og all senere 
herkomst uansett hvor forskjellig de måtte være. 
Se: Monophyletic og Paraphyletic. 
 
HOLOPHYLY: Holofyli, en gruppe eller takson 
som inkluderer alle ætlinger av en felles stamfar, 
dvs. omfatter alle etterkommerne som har 
samme opprinnelse og som utgjør en klad (Se: 
Clade). Holofyli er et spesialtilfelle av monofyli 
(monofyli i snever mening). Termen er brukt 
synonymt med monofyli blant evolusjonære 
taksonomer. Se: Holephyletic, Monophyletic 
group, Monophyly, Paraphyletic og Polyphyletic 
group. 
 
HOLOPHYTIC (Autotrophic, Holotrophic, Pho-
tosynthetic, Phototrophic): Holofyttisk, autotrof, 
holotrof, fototrof; organismer som opptar næring 
lik planter, dvs. de kan syntetisere komplekse 
organiske bestanddeler fra enkle uorganiske 
substanser (CO2, vann, mineralsalter) ved hjelp 
av fotosyntese (fotoautotrofe, Se: Photoauto-
troph) eller kjemosyntese (Se: Chemosynthesis). 
Alle grønne planter er fotorofe. Se: Holozoic og 
Phototrophic. 

HOLOPLANKTON (Euplankton): Holoplankton, 
de permanente medlemmene av planktonet i de 
åpne vannmasser. Se: Plankton. 
 
HOLOPLASTOTYPE: Se: Type. 
 
HOLOPLESIOTYPE: Holoplesiotype, plesiotype 
av samme kjønn som holotypen. Se: Plesiotype 
og Type. 
 
HOLOSAPROPHYTE (Obligate saprophyte): 
Holosaprofytt, en plante som får all sin næring 
gjennom dekomposisjon av organisk materiale. 
 
HOLOSCHISIS: Se: Amitosis. 
 
HOLOTROPHIC: (1) Holotrofisk, predator som 
utnytter kun én art av byttedyr; (2) Planter som 
syntetiserer alle sine organiske stoffer fra 
uorganiske substrater, typisk gjennom foto-
syntese. Se: Holophytic og Photoautotroph. 
 
HOLOTYPE (Type specimen): Holotype, type-
eksemplaret, det enkelte individet (hvis ikke en 
hapantotype) utvalgt og bestemt av den opp-
rinnelige forfatteren av en art, som artens type art 
ved tidspunktet for publiseringen av den originale 
beskrivelsen som tilfredstilte de krav som Koden 
setter (Se: Type). Artens vitenskapelige navn er 
formelt knyttet opp til dette enkelte individet, 
holotypen. Nye arter innen slekten som er i ferd 
med å bli beskrevet, blir vurdert opp mot dette 
individet (eller typebeskrivelsen av det) for 
bestemmelse og navnsetting. Se: Code, Hap-
antotype, Type, Type species og Type specimen. 
 
HOLOZOIC: Holozoisk, det å oppta næring 
gjennom å ete og fordøye kun organisk materiale 
uten noen form for fotosyntese, dvs. benytte kun 
andre organismer, deler av andre organismer, 
faste organiske partikler, blod eller råtnende 
organisk materie. De fleste dyr er holozoiske ved 
siden av planter uten klorofyll. Saprozoic, opptak 
av næring fra det ytre miljø der fordøyelses-
enzymer frigitt til miljøet, medfører dannelse av 
små organiske molekyler (monomerer) som kan 
absorberes direkte fra omgivelsene. Se: Hetero-
trophic og Holophytic.  
 
HOLOZYGOTE: Se: Zygote. 
 
HOM- (Homo-): Prefiks som betyr samme. 
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HOMALOCHORIC: Refererer til arter begrenset 
til kun et enkelt samfunn. 
 
HOME: (1) Hjem, heim, hjemme, heime; den del 
av et habitat som et dyr benytter til hvile og 
reproduksjon; (2) Hjemland, hjemby; (3) Bringe 
hjem, sende hjem.  
 
HOMEBORN: Innfødt, hjemmehørende, født på 
et gitt sted, født hjemme (istedenfor på sykehus). 
 
HOME IMPRINTING: Se: Place imprinting. 
 
HOMEO-: Se: Homo-. 
 
HOMEOBOX (Homeodomain): Homeoboks, 
vanligvis en kort DNA-sekvens (ca. 180 basepar 
langt; Hox genes) som forekommer i forskjellige 
eukaryotiske gener og som er involvert i den 
embryologiske regulering og utvikling (morfo-
genese, Se: Morphogenesis) i dyr, sopp, planter 
og en rekke éncellede eukaryoter, der de koder 
for «homeodomain»-protein produkter som er 
transkripsjonsfaktorer som deler en karakteristisk 
proteinfoldet struktur som binder DNA.  Homeo-
boks gener er essensielle da de bestemmer 
identiteten til de forskjellige embryonale 
regionene langs kroppens longitudinelle akse 
(anterior-posterior). Homeoboks sekvensen 
koder for et protein på ca. 60 aminosyrer som er 
konservert og kan binde seg til DNA for kontroll 
av selve gen uttrykningen. «Homeo-» refererer til 
fenotyper kjent som homeoser som ofte 
forekommer når disse genene muterer hos dyr 
(Se: Homeosis). Hos mennesket omfatter 
homeoboks genene ca. 235 funksjonelle gener 
og 65 pseudogener (strukturelt like, men mangler 
instruksjoner for dannelse av proteiner) som 
forekommer i alle kromosomene og ofte i 
grupper. Homeoboks genene er som nevnt, ca. 
180 bp lange DNA sekvenser (nær 3’-enden av 
visse homeotiske gener), og koder for et protein 
domain (konservert del av en gitt proteinsekvens 
struktur (tertiær) som kan utvikle seg, fungere og 
eksistere uavhengig av resten av proteinkjeden) 
som binder DNA. Se: Homeobox, Homeogene og 
Selector genes. 
 
HOMEOCHRONOUS: Se: Homochronous. 
 
HOMEOGENE: Homeogen, gener som spiller en 
sentral rolle i kroppens strukturutvikling under 

embryogenesen, dvs. i dannelsen og kontrollen 
av kroppssegmentenes utvikling og identitet. 
Homeogenene er vevs- og regionspesifikke og 
koder for karakterer som spesielt har med 
posisjonene langs den longitudinelle aksen 
(anterior-posterior) å gjøre. Se: Homeobox. 
 
HOMEOGENETIC INDUCTION: Homeogenetisk 
induksjon, induksjon av differensieringen i udiffer-
ensierte celler pga. en differensiert nabocelle. 
 
HOMEOLOGOUS CHROMOSOMES: Se: Homo-
logous chromosomes. 
 
HOMEOPMORPH: Homeomorf, to urelaterte 
taxa som er overfladisk like. 
 
HOMEOMORPHOUS: Som er lik i størrelse og / 
eller form. 
 
HOMEOMORPHY: Se: Homomorphy. 
 
HOMEORHESIS: (1) Homeorhese, selvregula-
torisk system som aktivt opprettholder spesifikke 
variabler på et relativt konstant likevektsnivå, i en 
jevn flyt eller i en dynamisk og stabil utvikling på 
tross av forstyrrelser fra omgivelsene som 
medfører at størrelsene varierer noe over tid (en 
reell likevekt oppnås sjelden). Hemeorhese 
medfører opprettholdelse av viktige metabolske 
likevekter under f.eks. embryogenesen hos dyr, 
slik at lemmer og organer fortsetter å vokse i et 
riktig forhold til hverandre; (2) Innen økologi, et 
viktig konsept som del av Gaia hypotesen der 
systemet under betraktning utgjør en økologisk 
balanse mellom alle de forskjellige livsformene 
på jorden (Se: Gaia hypothesis); (3) Innen 
genetikk, egenskapen mange gener har til å 
kanalisere metabolske prosesser gjennom et 
samvirke selv om genene styrer forskjellige 
syntetiske prosesser. Se: Homeostasis. 
 
HOMEOSIS (Heteromorphosis, Homoeosis): 
Homeose, transformeringen av et organ eller 
kroppsstruktur til et annet organ eller struktur i et 
annet kroppssegment. Mutante gener eller feil i 
oversettelsen av visse utviklingsmessig kritiske 
gener (Se: Homeotic og Homeotic gene) kan gi 
opphav til homeose gjennom å påvirke de 
primære prosessene under den embryologiske 
utvikling. Homeose har bl.a. medvirket til at 
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insektene har slik suksess og mangfoldighet. Se: 
Homeobox. 
 
HOMEOSTASIS (Homoeostasis): Homeostase, 
selvreguleringen i en populasjon, organisme, 
prosess eller system.  Flere typer av homeostase 
forekommer: (a) Generelt, dynamisk likevekt eller 
balanse, (b) innen genetikk, tendensen til likevekt 
og optimal balanse (genetic inertia) med om-
givelsene i en populasjons gen pool, dvs. evnen 
til å kunne reversere en fenotype hvis seleksjons-
trykket rettet mot karakteren skulle avta. 
Fenotypen er et produkt av genotypen og miljøet, 
slik at en seleksjon for nye fenotyper påvirker 
tidligere integrerte genotyper og vil kunne lede til 
redusert fitness (Se: Fitness). Men hvis selek-
sjonstrykket for den nye fenotypen reduseres, vil 
den originale genkombinasjonen og tilhørende 
fenotype kunne gjenoppstå, i hvert fall delvis, (c) 
innen epigenetikk, relativ stabilitet mot for-
styrrelser, dvs. vedvarelse av forskjeller på det 
cellulære nivå i fravær av genetiske og 
omgivelsesmessige påvirkninger, eller evnen til å 
produsere normale fenotyper på tross av 
utviklings- og omgivelsesmessige forstyrrelser 
(epigenetiske forandringer er forandringer i 
fenotypen, men ikke i den underliggende geno-
type), og (d) innen fysiologi (det vanligste), 
fysiologisk stabil indre likevekt, dvs, evnen en 
organisme eller et biologisk dynamisk system har 
til og opprettholde en konstant indre balanse 
(likevektstilstand) i f.eks. pH, blodsukkernivå, 
blodtrykk, temperatur, væskevolum, salt- og 
mineralkonsentrasjoner og det til tross for 
variasjoner, forstyrrelser eller påkjenninger fra 
forandringer i omgivelsene. Homeostasen 
bevarer de dynamiske, indre fysiske og kjemiske 
egenskapene på et relativt konstant og optimalt 
likevektsnivå gjennom selvreguleringsprosesser 
på tross av miljøforstyrrelser, og er basert på 
negative tilbakemeldingssystemer (Se: Feed-
back).  Homeostatiske mekanismer er ofte as-
sosiert med økt heterozygositet noe som gir 
høyere gjennomsnittlig fitness i fluktuerende 
omgivelser for de som bærer slike genotyper. Se: 
Hemeorhesis. 
 
HOMEOSTAT: Homeostat, en mekanisme for å 
stabilisere et system som er forstyrret. Et homeo-
statisk system er et selvregulerende system der 
kontrollen av de viktigste variablene eller 
responsene, opprettholdes gjennom tilbakemeld-

inger slik at systemet kan kontinuerlig tilpasse 
seg nye betingelser og dermed opprettholde 
homeostase i et foranderlig miljø. Se: Homeo-
stasis.  
 
HOMEOTIC: Homeotisk, relatert til, forårsaket av 
eller som utgjør et gen som produserer et 
hovedskifte i utviklingen av et organ eller kropps-
del. Se: Homotic gene. 
 
HOMEOTELY: Homeoteli, evolusjonære forand-
ringer i homologe strukturer uten likhet med den 
originale strukturen. 
 
HOMEOTHERM(IC): Se: Homoiothermic. 
 
HOMEOTIC GENE: Homeotisk gen, gener som 
regulerer utviklingen (morfogenesen) av ana-
tomiske strukturer hos forskjellige grupper (f.eks. 
pigghuder, insekter, pattedyr, planter); en klasse 
gener som har den viktige funksjon å kontrollere 
utviklingen og differensieringen av det embryo-
nale vevet hos eukaryotiske organismer og 
planter. Disse genene koder for proteiner som 
binder seg til DNA og dermed kan regulere 
transkripsjonen av en rekke forskjellige gener 
knyttet til kroppens morfologi. Se: Homeobox og 
Selector genes. 
 
HOMEOTIC MUTATION (Homoeotic mutation): 
Homeotisk mutasjon, mutasjoner i homeoboks 
genene som forårsaker at en kroppsstruktur 
forflyttes på en kropp, erstattes med en annen 
under utviklingen (f.eks. at legger utvikles der 
antenner forekommer) eller med en som 
forekommer i forskjellige utgaver (f.eks. at en 
insektvinge skiftes ut med en svingkølle (halter). 
Se: Homeobox og Homeotic gene. 
 
HOMEOTYPE (Homoeotype, Homotype): 
Homeotype, eksemplar som er sammenliknet og 
funnet lik (conspecific) med holotypen av en art, 
men av en forfatter som er forskjellig fra 
forfatteren som beskrev arten (Se: Type); (2) Se: 
Homotype. 
 
HOMEOTYPIC: Refererer til den andre meiotiske 
deling. Se: Meiosis. 
 
HOMEOZOIC (Homoeozoic): Homeozoisk, 
refererer til adskilte biogeografiske områder der 
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livsformene eller faunsasammensetningen er den 
samme eller lignende. 
 
HOMING ABILITY: Evnen til å finne tilbake til det 
opprinnelige stedet man startet fra, utgangs-
punktet. 
 
HOME RANGE (Home realm): Hjem området, 
området et dyr normalt lever og bor; en dyre-
gruppes (vanligvis pattedyr) normale areal som 
benyttes til næringssøk, ly og der gruppen kan 
reprodusere gjennom året og over år. Grensene 
til hjem området merkes ofte med luktavsetninger 
(Se: Scent marking). Innen arealet kan dyret ha 
et kjerneområde hvor det spesielt oppholder seg. 
Hjem området forsvares vanligvis ikke mot 
inntrengning av andre medlemmer av arten; en 
eventuell romlig adskillelse skyldes mere at de 
unngår hverandre. Forsvares området kalles 
arealet territorium. Hjem området kan også 
omfatte nøytrale soner som er umulig, for 
kostbart eller for krevende å forsvare som f.eks. 
vannhull eller beiteområder. Størrelsen av arealet 
varierer ut fra dyrets størrelse, fødevalg og 
vandringsmønster. Se: Range og Territory. 
 
HOME SITE: Hjem sted, lokaliseringen av et dyrs 
bo eller hvileplass som blir regulært brukt av det 
spesielle individet. Se: Site. 
 
HOMICIDE: Drap, mord; morder, drapsmann. 
 
HOMING: Målsøking, målsøkende, heiming, som 
søker hjem; evnen enkelte organismer har til å 
finne veien hjem eller til den opprinnelige 
posisjonen etter en naturlig eller kunstig 
forflytning (f.eks. trekkfugler, duer og laks). 
Heimingen skjer vanligvis tilbake til området der 
reproduksjonen skjer, til reiret etter et nærings-
søk, til der overnatting skjer, eller refererer til de 
mer eller mindre lange, sesongmessige migra-
sjonene mellom reproduksjonsområdene og 
overvintringsområdene. 
 
HOMINID: (1) Ethvert medlem i familien Homi-
nidae; opprettgående primater på to ben og med 
større hjerne enn apene; (2) Hominid, medlem i 
familien Hominidae (alle de store apene, inkludert 
mennesket). Hominine, et medlem i under-
familien Homininae (omfatter gorillaer, sjim-
panser og mennesket, ikke orangutanger), 
hominin, et medlem i tribe Hominini (omfatter 

chimpanser og mennesket), og hominian, 
omfatter et medlem i subtribe Hominina (omfatter 
mennesket og våre utdødde slektninger). Det 
finnes ingen universell godtatt taksonomi for 
artene innen Hominidae. En klassifikasjon av 
familien Hominidae, inkludert utdødde arter og 
slekter, vil omfatte bl.a.: Underfamilie Ponginae, 
slekt Pongo (orangutanger: Pongo pygmaeus (tre 
underarter) og P. abelii), underfamilie Homininae, 
tripe Gorillini, slekt Gorilla (gorillaer: Gorilla gorilla 
(to underarter) og G. beringei (to underarter)), 
tribe Hominini, slekt Pan (sjimpanser: Pan 
troglodytes (fire underarter) og bonobo, P. 
paniscus) og slekt Homo (mennesket: Homo 
sapiens). Av utdødde grupper har vi Ponginae 
(fem slekter), Homininae (8 slekter, inkludert 
mennesket og sine nærmeste utdødde 
slektninger, deriblant den berømte hominiden 
Australopithecus afarenses (kalt Lucy, funnet i 
1974) og som levde fra 3,85 - 2,95 millioner år 
siden i Østre Afrika (Etiopia og Tanzania)). Homo 
habilis er en omdiskutert Homo art, men antatt å 
være en mellomform mellom Australopithecus og 
Homo (funn fra Afrika er ca. 3,5 millioner år 
gamle, dvs. arten eksisterte samtidig med 
Australopithecus), Homo erectus som omfatter 
både Javamannen (Pithecanthropus) og Peking 
mannen (Sinanthropus) (funn fra Afrika, Asia og 
Europa er ca. 0,4 - 1,6 millioner år gamle), og 
mennesket (Homo sapiens) det vise menneske 
(og antagelig andre utdødde ukjente arter). Homo 
florensiensis (hobbitten) er en utdødd art som 
levde for ca. 50 000 år siden (skjelettmaterialet er 
datert til 100 000 til 60 000 år tilbake) som man 
antar tilhørte slekten Homo. Hobbiten var kun 
rundt 1,1 m høy og ble funnet (2003) på øya 
Flores i Indonesia. Homo denisova som ble 
funnet i Denisovagrotten i Altaj i Sibir (2008), 
regner man også er rundt 50 000 år gammel 
(48 000 til 30 000) og føres til slekten Homo. 
Funnet har også stimulert diskusjonen om en 
multiregional utvikling av mennesket. De utdødde 
Neanderthalerne er vanligvis klassifisert som en 
underart av mennesket (en gentest viste at 
undertegnede ble funnet 1,1 % neanderthal). Se: 
Homo(-). 
 
HOMININE: Hominine, medlem i underfamilien 
Homininae, som omfatter: Gorillaer, sjimpanser 
og mennesket (unntatt orangutanger). Se: 
Hominid. 
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HOMINOID: Hominoid, ethvert medlem i over-
familien Hominoidea, som omfatter menneske-
familien (Hominidae), menneskeapene (Pongi-
dae) og gibboner (Hylobatidae) (og som ikke må 
forveksles med hominider). Se: Hominid, Prim-
ates og Homo(-). 
 
HOMIOTHERMIC: Se: Homoiothermic. 
 
HOMO(-): (1) Primatslekten Homo som omfatter 
det moderne mennesket (H. sapiens sapiens) 
som er den eneste nålevende representanten for 
slekten, og de utdødde underartene H. s. 
rhodesiensis og H. s. fossilis (Cromagnon man), 
og de eldste Homo-fossilene og utdødde artene 
H. habilis (handy man), H. rudolfensis (som 
dukket opp i Afrika for ca. 2,4 millioner år siden) 
og H. erectus (H. habilis og H. rudolfensis, og H. 
ergaster regnes av enkelte som samme art) som 
levde mellom 1,9 - 1,4 millioner år siden, og som 
regnes som den direkte stamfar til senere 
homininer inkludert H. heidelbergensis, H. ante-
cessor, H. neanderthalensis, H. denisova, and H. 
sapiens. H. neanderthalensis (Neanderthal man, 
betraktes ofte som en underart av H. sapiens (en 
gen prøve viste at undertegnede er 1,1 % 
neanderthal) (Se: Hominid); (2) Homo- (homeo-), 
prefiks som betyr lik, ens, det samme (Se: 
Hetero(-)); (3) Homo, det å være homoseksuell 
(Se: Hetero(-)).  
 
HOMOALLELIC: Homoallelisk, allele mutanter i 
et gen med forskjellige mutasjoner på samme 
sted, i motsetning til heteroallele mutanter med 
mutasjoner på forskjellige steder i det samme 
gen. Rekombinasjoner mellom heteroalleler kan 
gi et funksjonelt cistron, men ikke mellom 
homoalleler. Se: Allele og Cistron. 
 
HOMOBIUM: Selvforsørget assosiasjon, symbi-
ose, mellom en sopp og en alge, som i lav. 
 
HOMOBLASTIC: (1) Som har direkte embryo-
logisk utvikling, som oppstår av samme typer 
celler; utvikler seg fra én vevstype; (2) Innen 
botanikk, som ikke fremviser noen forskjell 
mellom unge og gamle strukturer; som har blader 
hvis form forandrer seg lite med plantens eller 
skuddets lengde. Se: Heteroblastic. 
 
HOMOCHROME: Det å ha én farge eller 
fargetone, fargenyanse. 

HOMOCHROMY: Det å ha den samme farge, 
ensartet farge. 
 
HOMOCHRONOUS (Homeochronous, Simul-
taneous): (1) Homokron, synkront, samtidig, 
ledsagende; som opptrer på samme tid eller ved 
samme alder i suksessive generasjoner; (2) 
Innen botanikk, det å ha alle de små blomstene 
(florets) i samme farge i samme blomsterhode. 
 
HOMODICHOGAMY: Homodikogami, det at 
enkelte individer hos en art har homogami mens 
andre har dikogami. Se: Homogamy og Dicho-
gamy. 
 
HOMODIMER: Homodimer, protein som er opp-
bygd av to identiske parete polypeptider, i 
motsetning til en heterodimer der polypeptidene 
ikke er identiske. Se: Heterodimer. 
 
HOMODROMOUS: Homodromisk, som har 
grener i samme spiralretning som spiralretningen 
hos hovedstammen. Se: Heterodromous. 
 
HOMODUPLEX (DNA): Homodupleks, dobbelt-
trådet DNA molekyl der begge trådene stammer 
fra samme kilde; en dobbelttrådet nukleinsyre 
hvor hver tråd (nitrogen basene) er fullstendig 
komplementær til den andre, eller reassosiert 
DNA i en DNA-DNA hybridiseringsreaksjon der 
de to trådene (tracer og driver) er fra samme 
individ (eller samme art). Se: Heteroduplex 
(DNA). 
 
HOMODYNAMIC: (1) Homodynamisk, det å ha 
en livssyklus som løper fra en generasjon til den 
neste (med forskjellig biologisk aktivitet) uten noe 
hvilestadium imellom; (2) Gener som virker 
samtidig på samme utviklingsprosess (Se: 
Heterodynamic). 
 
HOMODYNAMIC HYBRID (Dichodynamic 
hybrid): Homodynamisk hybrid, hybrid som 
samtidig og i samme grad uttrykker karakterer fra 
begge foreldrene. Se: Heterodynamic hybrid. 
 
HOMODYNAMOUS: Som har direkte utvikling 
uten noe hvilestadium. 
 
HOMOECIOUS: Homøkisk, parasitt som infiserer 
samme vert gjennom hele livssyklus (Se: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_heidelbergensis
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_antecessor
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_antecessor
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_neanderthalensis
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Denisova
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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Autoxenous), dvs. parasitten er vertsspesifikk. 
Se: Heteroecious. 
 
HOMOEOLOGOUS CHROMOSOMES: Se: 
Homologous chromosomes. 
 
HOMOEOMORPHY: Se: Homomorphy. 
 
HOMOEOSIS: Homoeose, erstatning av et ved-
heng eller lem med en annen del gjennom 
modifisering eller regenerasjon. 
 
HOMOEOSTASIS: Se: Homeostasis. 
 
HOMOEOTHERMIC: Se: Homoiothermic. 
 
HOMOEOTIC MUTATION: Se: Homeotic mut-
ation. 
 
HOMOEOTYPE: Se: Homeotype. 
 
HOMOEOZOIC: Se: Homeozoic. 
 
HOMOGAMETE: Homogamet, én av to gameter 
av samme størrelse og samme struktur (som XX 
kromosomene hos hunnen); en gamet produsert 
av det homogametiske kjønn. Se: Heterogamete, 
Homogametic sex og Digametic. 
 
HOMOGAMETIC: Homogametisk, kjønnet som 
produserer kun én type gameter, enten hunnlige 
eller hannlige gameter. Se: Digametic, Hetero-
gametic og Homogametic sex. 
 
HOMOGAMETIC SEX: Homogametisk kjønn, 
kjønnet som produserer én type gameter, dvs. de 
homologe kjønnskromosomene (f.eks. XX) og 
der alle somatiske celler inneholder homologe 
kjønnskromosomer. Det homogametiske kjønn er 
hunnen hos mange organismer (mennesket og 
mange andre pattedyr), men hannen hos en del 
andre dyr, f.eks. sommerfugler (møll), fugler, 
noen krypdyr, padder, fisk og krepsdyr, dvs. ZW-
systemet for kjønnsbestemmelse). Se: Digametic 
og Heterogametic sex.  
 
HOMOGAMOUS: Homogamisk, som har homo-
gami (Se: Homogamy). Se: Dichogamous og 
Heterogamous. 
 
HOMOGAMY: (1) Hamogami, innavl under isola-
sjon; (2) Produksjon eller sammensmelting av 

gameter som er like (isogameter) med hensyn til 
form, størrelse eller kromosomene de inneholder; 
(3) Paringspartner velges som er lik dem selv 
(samme fenotype eller genotype) (Se: Positive 
assortative mating og Assortative mating), noe 
som er meget vanlig. Det motsatte fenomen 
kalles heterogami (Se: Heterogamy og Negative 
assortative mating); (4) Samtidig kjønnsmodning 
av de hannlige og hunnlige kjønnsorganene i en 
hermafrodittisk organisme (f.eks. plante; mulig-
gjør selvbefruktning, Se: Dichogamy); (5) Ekte-
skap mellom folk som er lik hverandre, spesielt 
som har samme sosiokulturelle bakgrunn.  
 
HOMOGENEITY: Kvaliteten eller tilstanden av 
homogenitet, likhet, ensartethet eller tilnærmet lik 
fordeling; f.eks. av prøver (eller arter) slik at alle 
sampler, uansett prøvelokalitet, er like hverandre. 
 
HOMOGENEON: Refererer til en genetisk og 
morfologisk ensartet art. 
 
HOMOGENEOUS: (1) Homogenisk, av samme 
slag, lik i natur, som består av elementer av 
samme dimensjon eller samme grad; uniform i 
struktur, funksjon eller komposisjon; ethvert 
objekt med ensartet sammensetning (Se: 
Heterogeneous); (2) Innen kjemi, prosesser som 
involverer substanser som er i samme fase (fast, 
flytende, gass). 
 
HOMOGENESIS: Homogenese, suksesjon av 
morfologisk like generasjoner der hver gene-
rasjon ligner den foregående generasjonen og 
gjennomløper de samme utviklingsstadier (dvs. 
ingen generasjonsveksling). Se: Heterogenesis. 
 
HOMOGENETIC: (1) Homogenetisk, involverer 
eller relatert til homogenese (Se: Homogenesis); 
(2) Gruppe av homologier som har oppstått pga. 
likheter i struktur, eller tatt som bevis på felles 
opphav; fra samme opprinnelige stamme; (2) 
Homogenetisk paring, dvs. kromosomene som 
assosieres stammer fra én av de opprinnelige 
stamfedrene (Se: Heterogenetic); (3) Parasitter 
med kun én vert. 
 
HOMOGENETIC INDUCTION: Se: Homeogen-
etic induction. 
 
HOMOGENIC: Det å ha kun ett allel av et gen 
eller gen par. Se: Heterogenic. 
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HOMOGENIZE: Homogenisere, finfordele, det å 
gi noe en uniform konstistens; redusere noe til 
små partikler oppløst i en væske og da spesielt 
med tanke på melk som inneholder fett i emul-
sjon.   
 
HOMOGENOTIC: Se: Heterogenotic. 
 
HOMOGENOTIZATION: Se: Gene replacement. 
 
HOMOGENOUS: Som har en likhet I struktur på 
grunn av felles opphavopphav, felles forløper. 
 
HOMOGENY (Homology): Homogeni, det å ha 
analoge deler av et organ på grunn av felles 
opphav. Se: Homoplasy. 
 
HOMOGONIC LIFE CYCLE: (1) Llivssyklus hos 
parasittiske organismer som også har et fritt-
levende stadium; (2) Karakterisert ved en ut-
vikling der en generasjon av parasitter umid-
delbart etterfølger en annen. Se: Heterogonic life 
cycle. 
 
HOMOGRAFT (Allograft, Homoplastic graft-
ing): Homograft (allograft), vevstransplantat 
(graft) fra en giver av en genotype til en vert av 
en annen genotype, men av samme art. Vert og 
giver kalles allogeniske. Vanligvis avstøtes 
homografter, men aksepteres hvis giver og 
mottager er identiske tvillinger eller tilhører 
samme innavlete stamme (isogenetiske). Se: 
Allograft, Autograft, Heterograft og Isograft. 
 
HOMOIOGAMY: Se: Homiogamy. 
 
HOMOIOHYDRIC: I stand til å oppta vann fra 
omgivelsene gjennom et rotsystem (eller til-
svarende organer) istedenfor over f.eks. 
bladoverflater. Slike planter, sopp eller prot-
oktister, kan kompensere for relativt kortvarige 
fluktuasjoner i vanntilgangen og fordampnings-
raten, slik at vanninnholdet holdes på et stabilt 
nivå mer eller mindre uavhengig av fuktigheten i 
miljøet. 
 
HOMOIOLOGOUS: Se: Homologous. 
 
HOMOIOLOGY: Homoiologi, konvergente modifi-
seringer av homologe strukturer eller adferd, dvs. 
tilfeller med uavhengig opprinnelse av konverg-
erende karakterer i nært relaterte taksa (kin-

grupper) eller at tilsynelatende analogier har en 
homologisk basis. Benyttet også mer generelt om 
f.eks. den uavhengige evolusjonære bakgrunnen 
mellom finner hos fisk og sveiver og finner hos 
hval. Se: Analogy og Homology. 
 
HOMOIOMEROUS: Som er ens eller uniform i 
struktur, sammensatt av like eller samme type av 
enheter, f.eks. celler.    
 
HOMOIOSMOTIC: Organismer som kan opprett-
holde et relativt stabilt indre osmotisk trykk som 
avviker fra det osmotiske trykk fra det omgivende 
medium eller sjøvann. Se: Poikilosmotic. 
 
HOMOIOTHERMIC (Autotherm, Endotherm, 
Hom(i)othe, Hom(o)eotherm(ic), Homoiother-
mal, Homothermous, Idiothermous, Warm-
blooded(ness)): Varmblodig, jevnvarm, det å 
opprettholde gjennom metabolske prosesser en 
relativ konstant kroppstemperatur slik at den er 
uavhengig av temperaturen i omgivelsene. Hos 
varmblodige dyr varierer kroppstemperaturen 
mellom snevre grenser, dvs. organismene opp-
rettholder en stabil, varm kroppstemperatur som 
vanligvis er en del høyere enn omgivelses-
temperaturen. Varmblodige dyr omfatter fugler 
(38 - 40oC) og pattedyr (36 - 38oC) som ofte også 
har et eget ytre kroppslag for å bevare varmen, 
som fett, fjær eller pels. Varmblodigheten gjør at 
metabolismen fungerer mer effektivt slik at de 
kan være aktive under de fleste klimaforhold, 
også i kalde klimaområder. Under hibernering 
kan varmblodigheten langt på vei, utkobles. 
Kroppstemperaturen reguleres fysiologisk via 
biokjemiske prosesser for å kompensere både for 
økt varmetap eller økt varmeopptak hvis 
temperaturen varierer i omgivelsene. Det med-
fører at kroppstemperaturen blir liggende innen et 
begrenset område karakteristisk for arten. 
Sesongmessige tilpasninger kan skje gjennom 
akklimatisering. Kroppsprosessene for å øke 
temperaturen kan omfatte sammentrekninger av 
musklene, skjelving og økt nedbrytning av 
kjemisk lagret energi, og for å øke varmetapet 
kan det omfatte f.eks. svetting og pesing. 
Prosessene styres av hypothalamus i hjernen 
som måler blodtemperaturen og kontrollerer 
termoreguleringen både gjennom nerve- og 
hormonsystemet. Virvelløse dyr, fisk, amfibier og 
krypdyr er kaldblodige dyr (Se: Poikilothermic). 
Se: Endothermic. 
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HOMOKARYON (HOK): Homokaryon, sopphyfer 
eller soppmycel som inneholder to eller flere 
genetisk identiske kjerner eller celler. Se: 
Dikaryon og Heterokaryon. 
 
HOMOKARYOTYPE: Se: Heterokaryotype. 
 
HOMOLOGOUS (Homoiologous): (1) Homolog, 
tilsvarende, ensliggende, overenstemmende; det 
å ha samme relasjon, posisjon eller struktur; (2) 
Gener med samme opphav; (3) Strukturer, 
morfologiske karakterer eller egenskaper i for-
skjellige organismer som har et felles evolu-
sjonært opphav (homologier), dvs. som har 
samme arve- og utviklingsmessige (geneolog-
iske) opprinnelse, men som ikke nødvendigvis er 
like i struktur, funksjon eller adferd. Homologi inn-
befatter evolusjonært slektskap (Se: Analogous, 
Homogenous, Homology). Homologi antas gene-
relt (dedusert) å være tilfelle ut fra likhet i struktur 
eller plassering i relasjon til andre organer. 
Homologier benyttes innen kladistikk til å vurdere 
evolusjonære relasjoner mellom arter og høyere 
taksa (Se: Cladistic); (4) Det som stammer fra 
eller er assosiert med samme art som det 
refereres til; (5) Karakterer som er avledet 
fylogenetisk fra samme karakter hos det 
nærmeste opphav eller som har et felles evolu-
sjonært transformasjonstrinn i den samme 
transformasjonsserie (Se: Transformation series); 
(6) Polypeptider eller proteiner som deler den 
samme eller liknende aminosyre sekvenser; (7) 
Antistoff dannet mot et gitt antigen (og vice 
versa); (8) Kromatider, kromosom segmenter 
eller kromosomer som inneholder de samme loci 
i samme lineære gen sekvenser (men ikke 
nødvendigvis de samme alleler) (Se: Homo-
logous chromosomes). Hver diploid celle har to 
kopier av homologe kromosomer, en fra hver 
forelder, som er lik i form, størrelse, strukturelle 
trekk og gen mønster og som pares under 
meiosen. Chromosome pair, et par homologe 
kromosomer; (9) Av samme variasjon. 
 
HOMOLOGOUS CHROMOSOMES (Homeolog-
ous chromosomes, Homologs): (1) Homologe 
kromosomer, de to kromosomene i diploide 
kjerner som parer seg med hverandre i 
profasestadiet under meiosen, dvs. kromo-
somene som stammer fra hannen og hunnen og 
som bærer de samme sekvensene av loci-par 
under meiosen der overkrysninger kan finne sted. 

Homologe kromosomer er meget like i lengde og 
form, har centromeren på samme sted og 
inneholder de samme gen-loci og kan identi-
fiseres i begynnelsen av meiosen. Homologe 
kromosomer er til stede hos alle diploide 
organismer og medfører at to kopier av hvert gen 
forekommer i hver celle (locus). Homologe 
kromosomer kan imidlertid ha alleler som er 
forskjellige der det ene kommer fra hunnen, det 
andre fra hannen. Under meiosen kommer de 
homologe kromosomene sammen og utveksler 
genetisk materiale i en prosess kalt rekombi-
nasjon (Se: Recombination), deretter adskilles de 
og vandrer til hver sin kjønnscelle (gamet); (2) 
Kromosomene i forskjellige arter som har 
bibeholdt de fleste av de samme genene under 
evolusjonen fra et felles opphav. Men 
kromosomene er bare delvis homologe, dvs. de 
viser redusert paring. 
 
HOMOLOGOUS ORGANS: Homologe organer, 
kroppsorganer hos forskjellige dyr eller planter 
som er lik i morfologi, anatomi, genetikk og 
embryologi og har samme evolusjonære opphav, 
men er utviklet videre i hver sin retning slik at de 
har fått forskjellige funksjoner. 
 
HOMOLOGOUS RECOMBINATION: Homolog 
rekombinasjon, en form for genetisk rekombi-
nasjon der nukleotid sekvenser utveksles mellom 
to like eller identiske DNA molekyler; benyttes i 
cellene for reparasjon av skadelige brudd som 
kan oppstå i begge DNA trådene (double-strand 
breaks; DSB).  
 
HOMOLOGOUS TRAIT: Homologisk karakter-
trekk, egenskaper eller karakterer antatt like pga. 
arv fra felles stamfar, dvs. likhet som ikke skyldes 
konvergens. 
 
HOMOLOGS: Se: Homologous chromosomes. 
 
HOMOLOGUE: (1) Noe som er homologt, f.eks. 
organer, deler av organer eller kjemiske stoffer 
(Se: Homologous); (2) Karaktertrekk, kroppsdel 
eller organ som definerer en klad (Se: Clade). I 
en evolusjonær sammenheng omfatter termen 
alle karakterer som er like pga. nedstamming fra 
et felles opphav, selv om form og funksjon kan 
variere (Se: Convergence, Parallelism, Synapo-
morphy); (3) Homologe, morfologisk like 
(vanligvis) kromosomer i en diploid kjerne som 



 

764 

koder for de samme karakteristika. Generelt 
bærer de homologe kromosomene de samme 
sekvenser av gener, men ikke nødvendigvis de 
samme alleler (Se: Homologous chromosomes); 
(4) Ord delt mellom to dialekter eller språk; (5) En 
av en gruppe like DNA sekvenser som har et 
felles opphav; (6) Et medlem i en homolog serie 
(Se: Homologous).   
 
HOMOLOGY: (1) Homologi, enhver likhet mellom 
organismer eller taksa i struktur og adferd, som 
skyldes nedstamming fra et felles opphav (stam-
art) som hadde disse strukturene eller adferden, 
dvs. en likhet som betraktes å reflektere ekte 
slektskap. Strukturer kan også være delvis 
(partielt) homologe. Med andre ord, homologi 
refererer til korresponderende former, mønstre, 
posisjoner eller relasjoner i karakterer eller 
karaktertrekk mellom organismer, oppstått fra det 
samme kilde eller opphav. Homologi er et viktig 
prinsipp innen sammenlignende (komparativ) 
biologi, men kan være vanskelig å fastslå hvis 
karakteren (strukturen) er sterkt modifisert under 
den videre evolusjonære utvikling. Dessuten er 
homologi mellom taksa vanskelig å avgjøre på 
basis av kun én enkelt karakter hvis ikke 
karakteren er så unik og kompleks at mulig-
hetene for konvergent evolusjon kan utelukkes 
(Se: Heterology); (2) Felles opphav av to eller 
flere gener; (3) Kromosomer eller regioner i 
kromosomer som har samme loci i samme 
rekkefølge (orden); (4) Generell homologi, 
evolusjonære relasjoner på et høyere plan der en 
serie komponenter eller én kompleks komponent, 
bærer de fundamentale, generelle typer som er 
karakteristisk for gruppen som sådan (Se: 
Homotypy og Archetype). Generelle homologier 
kan omfatte ethvert fundamentalt likt gen produkt, 
struktur og/eller strukturs posisjon (uansett 
funksjon; Se: Component), mellom forskjellige 
organismer som demonstrerer en evolusjonær 
relasjon. To organer som har samme posisjon i 
en organisme, lik embryologisk bakgrunn og 
histologisk tilsynekomst og utvikling sies å være 
homologe organer uansett funksjon og utseende i 
den voksne organismen (Se: Homoplasy). Like 
karakterer som oppsto uavhengig i forskjellige 
utviklingslinjer (forskjellig opphav) er ikke 
homologe, men kan representere reversjoner, 
konvergenser eller parallellismer (Se: Homo-
plasy). Analogi er det motsatte av homologi, og 
tilsvarer korrespondanse i funksjon mellom 

anatomiske deler av forskjellige strukturer og 
opphav. Se: Analogy, Homologous og Homo-
plasy. 
 
HOMOMERIC: Se: Heteromeric. 
 
HOMOMIXIS: Homomixis, seksuell reproduksjon 
hos sopp som omfatter sammensmelting av 
genetisk like kjerner som stammer fra det samme 
thallus. Se: Amixis, Heteromixis og Thallus. 
 
HOMOMORPHA (Homorpha): Larve som ligner 
de voksne.  
 
HOMOMORPHIC (Monomorphic, Isomorphic): 
Homomorfisk, som har én form, er morfologisk 
like eller identiske. Se: Isomorphic. 
 
HOMOMORPHISM: Homomorfisme, likedannet-
het, transformasjon av et sett til et annet slik at 
relasjonene mellom delene i det første blir bevart. 
 
 
HOMOMORPHOSIS: Homomorfose, det at den 
regenererte delen eller strukturen er lik den delen 
som ble fjernet eller gikk tapt. 
 
HOMOMORPHY (Homoeomorphy, Homomor-
phy): (1) Homomorfi, likhet i form mellom funda-
mentalt forskjellige strukturer; det å ha lik eller 
meget lik morfologi (strukturell likhet), men av 
forskjellig genetisk opprinnelse (er fylogenetisk 
adskilt). Årsaken kan skyldes evolusjonære 
tilpasninger til samme habitat som et resultat av 
konvergent evolusjon, istedenfor felles stamfar 
(Se: Convergent evolution); (2) Organismer med 
lik form og nært relaterte forfedre (Se: Parallel 
evolution). 
 
HOMONOID GAP: Refererer til et ti millioner år 
langt «hull» eller mangel på fossilfunn av 
menneskenes forfedre, fra ca. 14 millioner år 
siden og inntil Australopithecus og tilsvarende 
former begynte å dukke opp i fossilfunnene (ca. 4 
millioner år gamle). Se: Hominid. 
 
HOMONOMOUS: Som har lik struktur, f.eks. som 
har like utvekster eller arrangementer av 
segmenter (metameriske enheter) langs kroppen 
på en organisme. Se: Heteronomous. 
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HOMONOMY (Serial homology): (1) Homo-
nomi, organer med lik konstruksjon innen en 
enkelt organisme, f.eks. forben og bakben hos en 
fire-fotet organisme (tetrapod), eller segmentene 
hos en leddmark. Samme fenomen forekommer 
innen molekylærbiologi med multiple kopier av 
gener i en lengre sekvens av DNA; (2) Egen-
skapen at et gitt ord har samme skrivemåte, 
samme lyd og uttale som et annet ord, men 
forskjellig mening.  
 
HOMONYM: (1) Innen nomenklatur, homonym, 
et enslydende ord, hvert av to eller flere 
identiske, men uavhengig foreslåtte latinske navn 
for det samme eller forskjellig takson, dvs. de har 
lik bostavering (lik ortografi iht. Koden, Ce: 
Code), dvs. uavhengig foreslått for forskjellige 
nominale taksa (zoologi) eller basert på 
forskjellige typer (bakteriologi og botanikk). 
Generelt gir Koden prioritet til det først publiserte 
navn. JUNIOR HOMONYM (Se: Preoccupied 
name) er det sist publiserte av to homonymer, 
SENIOR HOMONYM er det først publiserte av to 
homonymer (eller hvis samtidig etablering, det 
som er gitt forrang etter Kodens reglement), 
PRIMÆRT HOMONYM (primary homonym) er 
ethvert av to eller flere identiske artsnavn 
(artsgruppe navn) som ved tidspunktet for den 
opprinnelige publiseringen, ble foreslått i 
kombinasjon (Se: Combination) med det samme 
slektsnavn, dvs. artsnavnet ble brukt for 
forskjellige, men homonyme slekter (homonymer 
gitt taksa som er ført til samme nominale slekt 
ved publiseringen), og SEKUNDÆRT HOMO-
NYM (secondary homonym) er ethvert av to eller 
flere identiske artsnavn (artsgruppe navn) som 
ved tidspunktet for den opprinnelige publi-
seringen, ble foreslått i kombinasjon med 
forskjellige slektsnavn, men som etter senere 
overføringer fra én eller flere andre slekter har 
endt opp med den samme kombinasjon av slekts 
og artsnavn; (2) Ethvert av to eller flere ord som 
har samme skrivemåte, lyd eller uttale, men 
forskjellig mening; i restriktiv mening, ord som 
deler den samme bokstavering uansett uttale 
(homographs) eller ord som har samme uttale, 
uansett bostavering (homo-phones).  
 
HOMONYM CITATION: Homonym sitering, dvs. 
forfatterskapet (Se: Authorship) for to eller flere 
homonymer kan siteres ved å benytte non 
og/eller nec, slik som: Slektsnavn artsnavn 

Halvorsen, 1990 non Pethon, 1994 nec Ander-
sen, 1970. 
 
HOMONYMOUS: Som er homonym, dvs. samme 
ord har to eller flere meninger. 
 
HOMONYMY (Principle of homonymy): (1) Se: 
Homonymous; (2) Homonymi, enslydende, rela-
sjonene mellom homonymer; ethvert navn som er 
junior homonym (Se: Junior homonym) av et 
tilgjengelig navn (må forkastes og erstattes iht. 
Koden, Se: Code). 
 
HOMOPHYLETIC: Homofyletisk, relatert til 
homofyli (Se: Homophyly), en gruppe av taksa 
som deler de samme karakterer eller 
karaktertrekk som er nedarvet fra et felles 
opphav (forfedre av samme art), eller som hører 
til samme rase. Se: Monophyletic. 
 
HOMOPHYLIC: Som viser overenstemmelse 
pga. felles opphav. 
 
HOMOPHYLY: Homofyli, likhet pga. felles opp-
hav, i motsetning til homeomorfi (Se: Homeo-
morphy). 
 
HOMOPLASIA: Se: Homoplasy. 
 
HOMOPLASMIC (Homoplasmonic): Se: Het-
eroplasmic. 
 
HOMOPLASTIC GRAFTING: Se: Homograft. 
 
HOMOPLASY (Homoplasia, Homoplasty): 
Homoplasi, likhet mellom forskjellige grupper av 
organsimer som ikke er homologe (som ikke har 
felles opphav); karakterer eller karaktertrekk som 
er ervervet (eller uavhengig tapt) i adskilte 
utviklingslinjer i løpet av evolusjonen, til forskjell 
fra homologi som viser til likheter pga. felles 
opphav. Homoplasi kan oppstå på grunn av 
likheter i seleksjonstrykket (Se: Convergence), 
genetisk drift (Se: Genetic drift), parallell evolu-
sjon (Se: Parallelism) eller evolusjonær revers-
ering (Se: Reduction og Reversal). Se: Homo-
logue, Homology og Synapomorphy. 
 
HOMOPTEROUS: Som har like fremre og bakre 
vinger. 
 
HOMO SAPIENS: Se: Homo(-). 



 

766 

HOMOSELECTION: Homoseleksjon, seleksjon 
som favoriserer homozygoter. Se: Heteroselec-
tion. 
 
HOMOSEQUENTIAL: Homosekvensiell, nært 
relaterte arter der kromosomenes båndmønster 
og gen sekvenser, er (antatt) like; arter med 
identike karyotyper. Se: Karyotype. 
 
HOMOSEXUAL: Homoseksuell, kjønnsdrift rettet 
mot samme kjønn. Homoseksualitet (homosexu-
ality) refererer til en seksuell adferd mellom 
individer av samme kjønn, noe som under både 
naturlige og kunstige forhold kan observeres hos 
en rekke arter, bl.a. mellom hanner hos pattedyr 
som holder harem av samme kjønn (Se: Harem). 
Det sies at ingen arter er observert uten at ikke 
homoseksuell adferd også er observert (bortsett 
fra arter uten sex). Fenomenet kan også 
induseres eksperimentelt hos enkelte fugl ved å 
holde de sammen med samme kjønn under 
spesielle sensitive perioder (sexual imprinting), 
og forekommer også i tilfeller der individer av 
motsatt kjønn ikke er tilgjengelige. 
 
HOMOSPHERE: Homosfære, den indre sonen i 
jordens atmosfære under heterosfæren og som 
med sin høyere gasstetthet, er adskilt fra denne. 
Homosfæren har en nesten ensartet kjemisk 
sammensetning opp til 90 km over bakken der 
heterosfæren begynner. Homosfæren kan deles 
inn i troposfæren, stratosfæren og mesosfæren. 
Se: Heterosphere. 
 
HOMOSPOROUS (Isosporous): Som produ-
serer kun én type av sporer, dvs. som ikke er 
kjønnsdifferensiert (Se: Heterosporous). Sporene 
til slike planter (f.eks. bregner) vokser opp til 
biseksuelle gametofytter som produserer både 
hunnlige og hannlige gameter.    
 
HOMOSPORY: Se: Heterospory. 
 
HOMOSTYLY: Se: Heterostylous. 
 
HOMOSYMBIOSIS (Intraspecific symbiosis): 
Homosymbiose, symbiose mellom to organismer 
av samme art. Se: Heterosymbiosis og Symbi-
osis. 
 
HOMOTAXIAL: Likhet i arrangement eller ar-
rangert på samme måte, spesielt likhet i fossil 

innholdet og i arrangementet av stratifiserte 
avsetninger (strata) som ikke nødvendigvis er av 
samtidig opprinnelse. Se: Homotaxis. 
 
HOMOTAXIS (Homotaxy): Likhet i komposisjon 
eller arrangement. Se: Homotaxial. 
 
HOMOTENOUS: Som angår den primitive form 
eller tilstand, f.eks. insekter som har ufullstendig 
metamorfose.  
 
HOMOTHERMIC: Se: Homoiothermic. 
 
HOMOTOPOTYPE: Homotopotype, en homoeo-
type fra typelokaliteten. Se: Type. 
 
HOMOTROPOUS: Som hos planter har den 
delen av embryoet som danner roten (radicle), 
vent mot hilum (Se: Hilum). 
 
HOMOTYPE (Homeotype): (1) Homotype, noe 
som har samme fundamentale struktur som noe 
annet, f.eks. en del av et organ med samme 
fundamentale struktur som en annen del (høyre 
arm er en homotype av høyre legg) (revers 
symmetri); (2) Se: Homeotype.    
 
HOMOTYPIC: (1) Homotypisk, av eller relatert til 
en homotype (Se: Homotype), som samsvarer 
med en type eller med en normal tilstand (Se: 
Heterotypic); (2) Det å fremvise homotypi (Se: 
Homotypy); (3) Det som angår andre meiotiske 
deling (Se: Meiosis). 
 
HOMOTYPY: Homotypi, arrangert i homologe 
serier, likheten eller likeverdigheten i kropps-
strukturer langs hovedaksen, relasjonen mellom 
homotyper (Se: Homotype); en del av et organ 
med samme basistype, struktur og evolusjonære 
opphav som noe annet, men med forskjellig 
funksjon. 
 
HOMOXENIC: Innen parasittologi, to eller flere 
parasittiske arter som alltid opptrer på samme 
vertsart. Se: Alloxenic. 
 
HOMOXENOUS: Se: Autoxenous. 
 
HOMOZONE: (1) Organisme som er begrenset til 
ett habitat i løpet av utviklingen; (2) Et område 
befolket av homoseksuelle. Se: Heterozone. 
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HOMOZYGOSITY: Homozygositet, forekomsten 
av samme alleler ved ett eller flere gitte loci på de 
korresponderende (homologe) kromosomene. 
Se: Heterozygosity. 
 
HOMOZYGOTE: Homozygot, et individ som har 
to identiske alleler ved ett eller flere loci på de 
korresponderende (homologe) kromosomene. 
Med andre ord, en diploid kjerne, celle eller 
organisme med identiske alleler (homozygote 
genpar) på to eller flere homologe loci, oppstått 
gjennom sammensmeltningen av gameter med 
identiske alleler. Da genene (allelene) ved 
homologe loci er identiske, f.eks. dominant A 
eller recessiv a, er en homozygot organisme 
enten AA (dobbeldominant) eller aa (dobbel 
recessiv). Krysses to organismer som er 
homozygote for det samme allel, vil også 
avkommet bli homozygot og identisk med 
foreldrene med hensyn til dette genet (avkommet 
er en ren linje). Hvis en homozygot dominant 
(AA) krysses med en homozygot recessiv (aa), 
blir avkommet heterozygot (Aa). Se: Hetero-
zygote og Homozygous. 
 
HOMOZYGOTE DISADVANTAGE LOAD: Se: 
Genetic load. 
 
HOMOZYGOUS: Homozygotisk, diploide organ-
ismer der begge kopier av ett eller flere gitte 
gener i de to homologe kromosomene, har det 
samme allel. Hos homozygoter er begge allelene 
dominante (homozygous dominant) eller begge 
recessive (homozygous recessive), dvs. de 
produserer gameter med samme genotype. En 
multilocus genotype er homozygot hvis alle loci 
bærer identiske alleler. Recessive gener kan kun 
uttrykkes i den homozygote tilstand. Se: Hetero-
zygous, Heterozygote, Homozygote og Isogenic. 
 
HOMUNCULUS: Mannsling, meget lite men-
neske; humanoid struktur eller en mikroskopisk, 
men fullt formet menneske som tidligere ble 
antatt at fosteret ble dannet ut fra. Se: Fetus og 
Monad. 
 
HONEY: Honning, nektar, søt, viskøs substans 
produsert av bier og enkelte relaterte insekter. 
Biene produserer honning fra sukkersekresjoner 
fra blomsterplanter (blomsternektar) som gjen-
nom delvis fordøyelse, enzymatiske aktiviteter, 
oppkast og vannfordampninger, medfører at 

komplekse sukkerstoffer blir nedbrutt til enklere 
stoffer (monosakkaridet fruktose og glukose og 
med tilsvarende søthet som sukrose). Honning 
fra bier kan også inneholde spor av pollen, 
mineraler og enzymer. Honningen lagres av 
biene i honningkuber. De fleste mikroorganismer 
vokser ikke på honning, så honning kan lagres 
over tusener av år. Honning utgjør hovedføden til 
bielarvene ved siden av det proteinrike pollenet, 
og blir også benyttet av de voksne biene.  
 
HONEYCOMB: Bikake, voksaktig struktur laget 
av bier i deres bikube og som består av 
sekskantete celler som benyttes til å fostre opp 
larvene og til å lagre honning. 
 
HONEYDEW: Honningdugg, sukkerholdig sekret 
som produseres fra plantesaft av plantesugende 
insekter, som plantelus (aphider). Spesielt maur 
utnytter denne sukkerholdige seige væsken.  
 
HONEYPOT: Honningkrukke, vokset beholder 
ved inngangen til et humlebol og som solitære 
dronninghumler har fyllt med nektar under 
etableringen av en ny koloni amed humler. 
 
HONEYSTOMACH: Honningmage, tynnvegget 
utvidelse av svelget, en kro (crop) der honning-
biene transporterer nektar. 
 
HONING: Prosessen å kvesse eller spisse 
tenner. 
 
HOODWINK: (1) Et glimt av en fugl eller et dyr 
som ikke er tilstrekkelig for sikker artsidenti-
fikasjon; (2) Raritet som ikke er positivt identi-
fisert. 
 
HOOK ORDER: Se: Peck order. 
 
HOOKWORM: Hakemark, rundmarker i slektene 
Ancylostoma i underfamilien Ancylostominae 
(infiserer rovdyr og mennesket), Bunostomum i 
underfamilien Bunostominae (infiserer plante-
etere) og Necator og Uncinaria i underfamilien 
Necatorinae (infiserer rovdyr og mennesket). 
Hakemarkene lever av blod og annet vev i 
menneskets tarmkanal og er årsak til store 
lidelser i tropiske og subtropiske områder. Sterke 
infeksjoner fører til anemi og fysisk og mental 
svekkelse. Det infektive tredje larvestadiet av 
disse rundmarkene, infiserer mennesket aktivt 
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ved å trenge gjennom huden. Egg spredes med 
avføring. Se: Ancylostomosis, Ground itch og 
Uncinariosis. 
 
HOOKWORM DISEASE (Hookworm anemia): 
Se: Ancylostomosis. 
 
HOOPER: Sangsvane (Cygnus cygnus), våt-
markstilknyttet fugleart som tilhører andefamilien 
(Anatidae). 
 
HOOPING COUGH: Kikhoste, infeksjon som er 
forårsaket av bakterien Bordetella pertussis. 
Tiden fra smitte til sykdommen bryter ut 
(inkubasjonstiden) er vanligvis mellom 1 - 2 uker. 
Sykdommen smitter meget lett. 
 
HOOSE: Sykdom hos husdyr fremkalt av en 
lungemark, rundmark i klassen Nematoda, f.eks. 
Dictyocaulus viviparous. 
 
HOP: Humle (Humulus lupulus), flerårig, urteaktig 
slyngplante i hampfamilien (Cannabaceae) som 
blir opptil 7 m høy, men visner hver vinter. 
Planten kan vokse opp mot 20 cm i døgnet. 
Hunnkonglen bærer blomstene og de uutviklede 
fruktene. Humle er kjent siden middelalderen i 
ølbrygging da den gir bitterhet og aroma, og gjør 
ølet mer holdbart (gir med alkohol et anti-
bakterielt miljø). I naturmedisinen benyttes av-
trekk av tørkede kongler som drikkes varmt mot 
søvnløshet. Humle kan tas som kosttilskudd, og 
virke avslappende på nervene. Som krydder 
benyttes humle som smakstilsetning sammen 
med andre grønnsaker 
 
HOPEFUL MONSTER: Refererer til en organ-
isme som bærer en makromutasjon (mutanter 
med store fenotypiske forskjeller) som ikke er til 
fordel for individet, men som kan bli fordelaktig 
for de etterfølgende generasjonene hvis det 
gjennomløper en videre (positiv) evolusjonær 
forandring, dvs. monsteret er håpefullt. Hypo-
tesen er spesielt knyttet til makromutasjoner som 
virker på de regulatoriske genene som aktiverer 
eller skrur av de strukturelle genene som 
produserer proteiner. Slike makromutasjoner er 
tenkt å medføre markerte evolusjonære for-
andringer i en populasjon, selv om de genetiske 
forandringer ikke nødvendigvis er store. Se: 
Macromutation. 
 

HOPLO-: Prefiks som betyr våpen. 
 
HORARY: Relatert til et tidsmål på timer; som 
varer én time eller to, forekommer hver time. 
 
HORDEOLUM: Se: Stye. 
 
HORIODIMORPHISM (Horodimorphism): Hor-
iodimorfisme, sesongmessig dimorfisme, sesong-
messig eller periodisk formforandring. 
 
HORISMOLOGY: Horismologi, den vitenskape-
lige beskrivelsen av nervemønsteret i insekt-
vingene. 
 
HORIZON: (1) Horisont, en plan overflate som 
skiller to lag eller substanser fra hverandre (f.eks. 
jord og himmel, eller to berglag); (2) Horisont, et 
jordlag som løper parallelt med bakken og som er 
relativt homogent; (3) Skyline, horisont, linjen 
som på avstand skiller jorden fra himmelen; (4) 
Event horizon, hendelseshorisonten ved et Svart 
hull; (5) Offing, den del av sjøen i det fjerne som 
er synlig fra land. 
 
HORIZONTAL: Horisontal, vannrett, parallell til 
horisontalplanet, loddrett på vertikalen.  
 
HORIZONTALLY: Horisontalt, vannrett, plant, 
liggende; i en horisontal posisjon eller retning. 
Horizontal equivalent, den horisontale avstanden 
mellom to påfølgende konturlinjer i en helling, 
redusert til horisontalplanet. 
 
HORIZONTAL CLASSIFICATION: Horisontal 
klassifisering, en form for klassifikasjon som 
grupperer sammen taksa som er i det samme 
evolusjonære stadium istedenfor posisjon på den 
samme fylogenetiske utviklingslinjen. Se: Vertical 
classification. 
 
HORIZONTAL EVOLUTION: Se: Concerted evo-
lution.  
 
HORIZONTAL GENE TRANSFER (HGT, Lateral 
gene transfer, LGT): Horisontal genoverførsel, 
lateral genoverførsel, overførsel av genetisk 
materiale mellom flercellede eller éncellede 
organismer. Horisontal genoverførsel er en viktig 
evolusjonsfaktor hos mange organismer, og også 
den primære mekanismen for spredningen av 
antibiotikaresistens hos bakterier og for deres 

https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5tmarkstilknyttede_fuglearter
https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5tmarkstilknyttede_fuglearter
https://no.wikipedia.org/wiki/Andefamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Urt
https://no.wikipedia.org/wiki/Slyngplante
https://no.wikipedia.org/wiki/Hampfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Kongle
https://no.wikipedia.org/wiki/Blomst
https://no.wikipedia.org/wiki/Frukt
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98l
https://no.wikipedia.org/wiki/Alkoholer
https://no.wikipedia.org/wiki/Bakterie
https://no.wikipedia.org/wiki/Nerve
https://no.wikipedia.org/wiki/Krydder
https://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nnsak
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evolusjon. HGT-mekanismene er mange, f.eks.: 
Transformasjon, transduksjon, bakteriell konjuga-
sjon og diverse virus-lignende gen overførsel 
agenser. Se: Recombination og Vertical gene 
transfer.  
 
HORIZONTAL RESISTANCE: Horisontal resi-
stens, ikke-spesifikk resistens som fungerer likt 
mot alle raser eller strainer av en patogen organ-
isme. Ulik vertikal resistens, er horisontal 
resistens mer permanent og (relativt) uavhengig 
av eventuelle genetiske forandringer i selve pato-
genet. Horisontal resistens nedarves vanligvis 
polygent. Se: Vertical resistence. 
 
HORIZONTAL TRANSMISSION (Lateral trans-
mission): Horisontal transmisjon, overførsel eller 
smitte av parasitter eller infeksiøse sykdommer 
mellom individer som lever samtidig og i mer eller 
mindre nærhet av hverandre. Se: Transmission 
og Vertical transmission. 
 
HORME: Adferd rettet mot et mål; i levende celler 
eller organismer, en heniktsmessig adferd, trang 
eller drift. 
 
HORMESIS: Hormese, to-faset dose respons til 
en miljøagens karakterisert ved at stimulering fra 
en lav dose er positiv mens effekten av en høy 
dose er giftig; dvs. en stimulus gjennom ekspo-
nering mot en ikke-giftig konsentrasjon av et 
potensielt giftig stoff. 
 
HORMONE: Hormon, en klasse signalmolekyler 
produsert i kjertler hos flercellede organismer 
som transporteres gjennom sirkulasjonssystemet 
til målområder for regulering av fysiologi og 
adferd. Med andre ord, regulatoriske signalsub-
stanser (budbringermolekyler) som produseres i 
meget små mengder fra spesialiserte indre-
sekretoriske (endokrine) kjertler eller spesial-
iserte nerveceller (neurohormoner) og som føres 
med blodstrømmen rundt i kroppen for gjennom 
interaksjon med målcellene i organer og vev, 
regulerer metabolismen og fører kontroll med 
gitte kroppsprosesser. Det er hormoner som 
styrer vekst og utvikling, og opprettholder den 
homostatiske balansen i en organisme. En del 
hormoner virker indirekte gjennom påvirkning av 
gen aktiviteten. Det kan skilles mellom primære 
hormoner som virker raskt og sekundære 
hormoner som virker over lengre tidsperioder 

gjennom vekstmessige stimuleringer av de celler 
dem påvirker. Hypofysen (pituitary gland) ved 
hjernens basis, er den overordnede kjertel som 
koordinerer hormonproduksjonen i de forskjellige 
hormon produserende organene. Eksempler på 
hormoner er insulin, adrenalin, kjønnshormoner, 
stresshormoner (corticosteroider) og veksthor-
moner. Hormonsyklus (hormonal cycle) er den 
komplekse månedlige hormonbalansen som 
påvirker menstruasjon og eggløsning (ovulation). 
Hos planter forekommer plantehormoner som 
auxiner, disse produseres i spesielle deler av 
planten som enden av nye skudd. Auxinene står 
for reguleringen av plantens vekst og utvikling. 
 
HORN: Horn, horn på bl.a. kveg som ikke felles i 
motsetning til gevir på bl.a. elg, som felles. Horn 
er dannet av et lag epidermalt keratin over en 
sentral benkjerne. Gevir er til forskjell, ben-
utvekster fra pannebenet som er dekket av hud 
under veksten. Neshornets «horn» er ikke en 
benprosess, men sammenvokste hår. 
 
HORNET: Veps, geithams, en insektart (Vespa 
crabro) innen Hymenoptera (veps, årevinger). 
 
HORNISH: Hornaktig. 
 
HORNY: (1) Horn, hornaktig, hard som horn; (2) 
Kåt. 
 
HORODIMORPHIC: Se: Horiodimorphic. 
 
HOROLOGICAL: Horologisk, som angår tid; mål 
på tid. Horologe, ting som måler tid. Se: 
Equinoctial. 
 
HOROTELIC: Horotelisk, det å utvikle seg nor-
malt, eller med en evolusjonær gjennomsnittsrate 
over millioner av år; spesielt evolusjonære 
standardrater for utvikling av slekter. Både raskt 
eller sakteutviklende linjer kan ha en horotelisk 
utvikling over visse perioder i sin evolusjonære 
historie. Se: Evolution, Bradytelic og Tachytelic. 
 
HOROTELY: Horoteli, biologiske evolusjonsrater 
innen det normale for en gitt gruppe dyr eller 
planter. Se: Evolution og Horotelic. 
 
HORSE FLIES (Bulldog flies, Gadflies): Stor-
klegg (Tabanus spp.), f.eks. kuklegg (Tabanus 
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bovinus); generelt arter i familien Tabanidae 
(Brachycera, Diptera). 
 
HORSEHAIR WORM: Se: Nematomorpha. 
 
HORSE LEECH: Hesteiglene Haemopis sangui-
suga og Limnatis nilotica. Se: Hirudinosis. 
 
HORSE LUNGWORM: Rundmarken Dictyo-
caulus arnfieldi som infiserer lungene på hest. 
Se: Dictyocaulosis. 
 
HORSE PINWORM: Rundmarken Oxyuris equi 
som infiserer tarmen på hest. 
 
HORSEPOWER: Hestekraft, kraftmengde tilsvar-
ende 745,7 watt. Den effektive kraft tilsvarer den 
kraft som er igjen til ytre arbeid etter at 
friksjonstapet i maskinen selv, er fratrukket. 
 
HORSERADISH: Pepperrot (Armoracia rusti-
cana, syn. Cochlearia armoracia), en opptil 1,5 m 
høy staude i korsblomstfamilien (Brassicaceae; 
som også inkluderer sennep, wasabi, brokkoli, og 
kål). Pepperrot er sannsynligvis fra sydøstlig 
Europa og vestlig Asia., men nå populær rundt i 
verden. Den dyrkes primært for den store, hvite, 
koniske roten som kuttet eller revet, produserer 
enzymer som fra de avkuttede plantecellene gir 
sennepsolje. 
 
HORSETAIL: Kjerringrokk, åkersnelle (Equise-
tum arvense), én av 18 arter av sneller 
(Equisetum). Sneller er stråliknende, leddede 
karsporeplanter som er den eneste gjenværende 
slekt av «Sphenopsida» som i karbontiden 
dominerte jorden med arter opp til 30 meter høye 
(og som nå utgjør store deler av jordens 
kullreserver). Sneller formerer seg både 
vegetativt ved knoppskyting fra jordstengler, og 
kjønnet gjennom sporer (både stor- og 
småsporer (heterospory) dannes i sporehus i 
toppen av de vanlige stenglene eller på spesielle 
forplantningsstengler som ikke er grønne). 
 
HORTICULTURE (Hort., Hortulanorum): Hage-
stell, hagebruk, gartneri; det å dyrke planter for 
mat og til pynt. 
 
HORTUS (h): Hage, spesielt i en romersk villa. 
 
HORTUS SICCUS: Se: Herbarium. 

HOSPITAL INFECTION: Sykehussmitte, da 
spesielt de (skrekk)bakteriene som er resistente 
mot kjente antibiotika; de 12 viktigste arter og 
grupper, er: (a) Kritisk fare: Acinetobacter 
baumannii (carbapenem-resistent), Pseudomon-
as aeruginosa (carbapenem-resistent) og Entero-
bacteriaceae (carbapenem-resistent, ESBL-
produserende), (b) høy fare: Enterococcus 
faecium (vancomycinresi-stent), Staphylococcus 
aureus (methicillin-resistent, vancomycin-resi-
stent), Helicobacter pylori (clarithromycin-resi-
stent), Campylobacter spp. (fluoroquinolone-resi-
stent), Salmonellae (fluoroquinolone-resistent), 
og Neisseria gonorrhoeae (cephalosporin-resi-
stent, fluoroquinolone-resistent), (c) medium fare: 
Streptococcus pneumoniae (ufølsom for peni-
cillin), Haemophilus influenza (ampicillin-resi-
stent), og Shigella spp. (fluoroquinolone-resi-
stent).  
 
HOSPITALISM: Hospital sykdom, hospitalismus, 
den negative effekten av lengre opphold i 
sykehus (hospitaler), slik som utviklingsmessige 
retardasjoner observert spesielt hos barn.  
 
HOSPITALITY: Gjestfrihet, vennlig og generøs 
mottagelse og underholdning av besøkende, 
gjester eller fremmede.  
 
HOSPITALIZATION: Sykehusinnleggelse, det å 
bli gitt tilgang til sykehusbehandling.  
 
HOSPITATING: (1) Det å skaffe ly og mat; opptre 
som vert (Se: Hospitator) for en annen organisme 
(Se: Hospite); (2) Besøk for å lære, eller for 
inspeksjon og evaluering.  
 
HOSPITATOR: Hospitator, «gjestgiver», organ-
isme som gir ly (refuge) eller fungerer som vert 
for en annen organisme. Se: Hospite. 
 
HOSPITE: Organisme som søker ly i nærheten 
av, på eller i en annen organisme som fungerer 
som vert. Se: Hospitator. 
 
HOST: (1) Vert, vertsdyr, enhver organisme 
(sluttvert, mellomvert, transportvert, paratenisk 
vert, reservoarvert) som tjener som habitat for en 
symbiont eller parasitt, dvs. gir mat og/eller ly til 
en annen organisme som lever mer eller mindre 
på vertens bekostning som en kommensal eller 
parasitt. For parasitter er sluttverten den verten 
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hvor parasitten reproduserer seksuelt, dvs. blir 
seksuelt kjønnsmoden, mens mellomverten(e) er 
verten(e) der parasittens larvestadier oppholder 
seg en mer eller mindre lang periode og i mange 
tilfeller, også kan reprodusere aseksuelt. Para-
tenisk vert er den verten der larve- eller 
reproduksjonsstadiet hos en parasitt kan leve en 
lengre periode, men ikke vokse og reprodusere 
og derfor fungerer i beste fall, kun som en 
transportvert (Se: Accidental host, Definitive host, 
Intermediate host, Paratenic host, Phoresis, 
Phoretic host, Reservoir host, Symbiosis, Tran-
sport host og Parasitoid); (2) En bakterie med 
plasmider (Se: Plasmid) eller bakteriofager (Se: 
Bakteriophage); (3) Enhver organisme som 
mottar et transplantat. 
 
HOSTAGE: Gissel, en som ufrivillig er tatt med 
makt og kontrolleres for å tilfredsstille et behov.  
 
HOST CELL: Vertscelle, celle hvis metabolisme 
utnyttes eller kan bli utnyttet til vekst og repro-
duksjon av en infeksiøs agens, f.eks. éncellede 
mikroorganismer, bakterier eller virus.  
 
HOSTIC RACE: Se: Host race. 
 
HOSTILE: Fiendtlig, fientligsinnet, fiendtlig inn-
stilt, uvennlig; det å føle eller vise mishag og 
opposisjon.  
 
HOSTILITY: Fiendtlighet, fiendskap, fiendtlig inn-
stilling, uvennlighet. 
 
HOST IMPRINTING: Vertspregning, den relativt 
sterke fikseringen mellom reirparasitter og deres 
vertsart; f.eks. legger gjøk (Cuculus canorus) 
alltid eggene sine i reirene (kun ett egg per reir, 
et egg som er noe større, men ganske lik vertens 
egg i skallfarge og tegninger) til den arten de selv 
ble oppfostret av (hvis de er i området). I 
ekstreme tilfeller kan andre arter av reirparasitter 
blant fugl, ha unger som både ligner og som har 
en adferd (f.eks. sang) som tilsvarer vertens 
unger. Se: Host. 
 
HOST LIST: Se: Host range. 
 
HOST ORGANISM: Vertsorganisme, organisme 
som både huser en parasittisk organisme og som 
forsørger parasitten med mat. Se: Host. 
 

HOST PLANT: Vertsplante, plante som gir for-
skjellige andre organismer, både dyr og planter, 
en beskyttende tilværelse. Se: Host. 
 
HOST PREFERENCE (Host selection): Verts-
preferanse, vertsseleksjon, det å finne, infisere 
og etablere seg i den vertsart som gir den 
infeksiøse organismen (parasitten) størst over-
levelsesmulighet eller fitness. Se: Fitness, Host, 
Host range og Host specificity. 
 
HOST RACE (Hostic race): Vertsrase, dvs. en 
genetisk rase (strain) av en parasittisk organisme 
som forekommer på en gitt vertsart. Innen 
entomologi, parasittoid som opptrer kun på en 
bestemt vertsart der den både kan eller ikke kan, 
kryssbefruktes med andre vertsraser. Utnyttes 
nye vertsarter kan det resultere i dannelse av nye 
vertsraser eller nye arter. Se: Host. 
 
HOST RANGE (Host list): Vertsspekter, alle 
vertsarter som kan infiseres med en gitt parasitt-
art og hvor parasitten kan reprodusere. (Enkelte 
inkluderer i vertsspekteret også de tilfeller der 
parasitten kun transporteres av verten.) Se: Host, 
Host preference, Host specificity, Paratenic host 
og Transport host. 
 
HOST SELECTION: Se: Host, Host preference 
og Host specificity. 
 
HOST SELECTION PRINCIPLE: En teoretisk 
hypotese at hunner som fostres opp på to eller 
flere verter vil vende tilbake til de samme verter 
for å reprodusere. 
 
HOST-SPECIFIC: Vertsspesifikk, parasitter som 
kun kan leve på eller i én spesiell vertsart, i 
ekstreme tilfeller en spesiell (genetisk) strain av 
en vertsart. Se: Host og Host specificity. 
 
HOST SPECIFICITY: Vertsspesifisitet, antall 
vertsarter som kan infiseres og benyttes av en 
gitt parasittart eller strain; tilpasningen en gitt 
parasittart eller strain har til visse vertsarter eller 
vertsstrainer. Avhengig av årsakene til para-
sittens vertsspesifisitet, kan forskjellige typer 
adskilles: Økologisk spesifisitet, etologisk spesi-
fisitet, fysiologisk spesifisitet og fylogenetisk 
spesifisitet. Parasitter kan også oppdeles videre i 
diverse grupper avhengig av antall verter og grad 
av spesifisitet. Se: Dixenous, Euryoxenous, 
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Heteroxenous, Monoxenous, Oligoxenous, Sten-
oxenous og Trioxenous.  
 
HOT: (1) Temperatur: Meget varm, varm, het, 
heit; med høy temperatur; (2) Smak: Sterk, skarp, 
krydret, pepret, bitende, brennende; (3) Adferd: 
Opphisset, lidenskapelig, ildfull, hissig, stri, sint, 
ivrig, brå, heftig, rasende, sterk, voldsom; (4) 
Helse: Frisk, fin. 
 
HOT-BLOODED: (1) Varmblodig; (2) Lidenskap-
elig; (3) Hest med arabisk avstamning (eller 
kjente avlslinjer).   
 
HOT SPOT: (1) Innen genetikk, sted på et gen 
eller kromosom der mutasjons- eller rekombi-
nasjonsfrekvensen er mye større f.eks. gjennom 
påvirkninger av mutagener; (2) Innen bio-
diversitet, et spesifikt område meget rikt på arter, 
f.eks. tropiske regnskoger; aktiv artsutvikling (Se: 
Biodiversity og Center of diversity); (3) Innen 
geologi, steder på jordoverflaten der det er større 
enn normal termisk aktivitet (noe som ofte leder 
til vulkan utbrudd). 
 
HOT SPRING: Varm kilde, vannkilder som er 
varmere enn 37oC og der vannet kommer 
kontinuerlig ut av jorden uten utbrudd (Se: 
Geyser). Slike varme kilder kan forekomme i 
ikke-vulkanske områder, men er mer vanlige der 
det nylig har forekommet vulkansk aktivitet. 
 
HOUR (h): Tidspunkt, klokkeslett, tid, time, time-
slag; én time, 60 minutter, 3600 sekunder, en 
tjuefiredel av den gjennomsnittstid jorden trenger 
på å gjøre én omdreining rundt sin akse i forhold 
til solen. 
 
HOUSEKEEPING GENES: Husholdnings gener, 
gener som alltid transkriberes fordi proteinene de 
koder for er nødvendige og essensielle for å 
opprettholde de cellulære funksjonene; aktive 
gener som uttrykkes i alle organismens celler 
under både normale og pato-fysiologiske forhold. 
Housekeeping, husholdning, forvaltning. 
 
HOUSE FLIES (STABLE FLIES): Husfluer, 
insektarter i familien Muscidae (Cyclorrhapha, 
Diptera). Vår husflue er en av de mest utbredte 
dyrearter i verden og et skadedyr som kan 
medvirke til spredning av en rekke alvorlige 
sykdommer. Husflua inndeles i to underarter: 

Europeisk husflue (Musca domestica domestica) 
og orientalisk husflue (Musca domestica vicina). 
 
HOWL: Hyle, ule, tute; ul, hyl, tuting. 
 
HOWLET: Nattugle. Ugler er en orden (Strigi-
formes) som består av cirka 234 arter fordelt på 
to familier, uglefamilien (Strigidae) og tårnugle-
familien (Tytonidae). Ti arter ugler hekker vanlig i 
Norge: Kattugle (Strix aluco), spurveugle 
(Glaucidium passerinum), perleugle (Aegolius 
funereus), jordugle (Asio flammeus), haukugle 
(Surnia ulula), hornugle (Asio otus), hubro (Bubo 
bubo), lappugle (Strix nebulosa), slagugle (Strix 
uralensis) og snøugle (Bubo scandiacus). 
 
HPI AXIS (Hypothalamic-Pituitary-interrenal 
axis): Hypotalamus-hypofyse-nyre systemet hos 
fisk, en del av fiskens endokrine system som 
består av en hormonal reaksjonsrekke. Hypo-
fysen frigjør en hormon-utløsende faktor (cortico-
tropin-releasing factor, CRF) fra visse neuro-
sekretoriske celler fra en spesialisert del av 
hjernen, det stimulerer visse deler av hypofysen 
til å sekrere et annet hormon (adrenocortico-
tropin, ACTH), i blodbanen. Dette hormonet igjen 
stimulerer visse celler i de fremre deler av fiskens 
nyre (blodranda) til å sekrere én eller flere andre 
hormoner (corticosteroider) i blodbanen. Hos 
laksefisk er kortisol en av hoved corticoster-
oidene. Dette hormonet som produseres som en 
respons mot nesten alle former for stress, har 
innflytelse på en rekke fysiologiske prosesser, 
som elektrolytt balansen, metabolismen og for-
svarssystemet mot sykdommer. 
 
HPLC: Se: High-pressure liquid chromatography. 
 
HPV: Se: Human papillomavirus. 
 
H2S (Hydrogen sulphide): Forkortelse for: 
Hydrogensulfid. 
 
HT (Height): Forkortelse for: Høyde, høydepunkt 
eller toppunkt. 
 
HTLV I & HTLV II: Se: Human T-cell leucemi 
viruses. 
 
HUBBLE CONSTANT (Hubble’s parameter Ho): 
Hubbles konstant. Hubbles lov eller loven om 
rødfaseforskyvning, er teorien om det ekspand-
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erende univers der en rødfaseforskyvning kan 
observeres i spektret fra galaksene (tilbaketrek-
ningen produserer en Doppler effekt, et skifte i 
galaksens spektrallinjer mot lengre bølgelengder, 
dvs. de røde). Da avstanden og hastigheten til 
galakser i verdensrommet ble sammenlignet, ble 
det påvist at deres hastighet vekk fra jorden, var 
størst hos de mest fjerne galakser. Hubbles lov 

sier at tilbaketrekningshastigheten () av en 
galakse er proporsjonal med avstanden (d) fra 

oss,  = H x d (H er Hubbles konstant).  Selv de 
fjerneste galaksene viser samme forhold mellom 
hastighet og avstand som de nærmeste 
galaksene, dvs. samme Hubbles konstant (69 – 
91 km/s per millioner parsec; Se: Parsec. Den 
resiproke verdi til Hubbles konstant er en 
tidsdimensjon: Alderen på universet hvis 
hastigheten på universets utvidelse alltid har vært 
konstant.  
 
HUDDLING: Klynge, klynge seg tett sammen, 
noe en kan observere hos individer av samme 
fugleart der de forsøker å ha maksimal kropps-
kontakt med naboene om natten. Fenomenet 
medfører at de holder bedre på varmen, men kan 
også ha sosiale funksjoner i pardannelse eller 
annen gruppesammenheng. Se: Contact be-
haviour. 
 
HUE: (1) Farge, fargetone, kulør; fargenes egen-
skaper slik som de oppfattes fra rødt, oransje, 
gult, grønt, blått, indigo til fiolett (regnbuens 
farger), og som er bestemt gjennom den domi-
nerende bølgelengde som utsendes eller reflek-
teres (Se: Colour); (2) En spesiell fargetone, 
fargenyanse, sjattering (shade, tint); (3) Tilsyne-
komst, utseende, fremtoning.  
 
HUELESS: Fargeløs. Se: Hue. 
 
HUGE: Veldig, kjempemessig, enorm. 
 
HUMAN: Menneske, menneskelig, menneske-; 
ett individ av mennesket, Homo sapiens. Se: 
Apes. 
 
HUMAN BODY: Menneskekroppen, menneskets 
fysiske struktur som utvikles fra et enkelt 
befruktet egg (ovum), fødes etter 40 uker og 
vanligvis når kjønnsmodenhet mellom 11 - 18 år. 
Livslengden er variabel, vanligvis begrenset til i 
gjennomsnitt rundt 80 år (i Europa) der kvinner 

lever lengre enn menn. Den gjennomsnittlige 
kroppstemperatur er ca. 38oC (37oC i munnen). 
Benskjellettet som kroppen er bygget rundt, 
består av over 200 ben, hvor over halvparten 
finnes i hendene og føttene. Skallen er festet til 
24 ryggvirvler, 12 ribben på hver side er leddet til 
ryggraden der de øvre 7 ribben er festet til 
brystbenet foran. Ryggradens nedre del hviler på 
hoftebenet. Skulderbladene er knyttet sammen 
med brystbenet ved hjelp av kravebena. Til 
skuldrene og hoftene er det leddet henholdsvis 
armer og ben som igjen er sammensatt av en 
rekke ben. Av andre viktige organsystemer for å 
holde menneskekroppen i live og bevegelse, kan 
nevnes: Muskelsystemet, sirkulasjonssystemet, 
nervesystemet, respirasjonssystemet og ekskre-
sjonssystemet (fordøyelsessystemet). 
 
HUMAN BODY LOUSE: Se: Pediculidae. 
 
HUMAN HEAD LOUSE: Se: Pediculidae. 
 
HUMANE: Human, menneskelig, menneske-
kjærlig, humanistisk. 
 
HUMAN ETHOLOGY: Human etologi, den del av 
etologien som studerer den biologiske siden av 
menneskelig adferd. I motsetning til psykologien, 
betrakter human etologien den menneskelige 
adferd mer fra utsiden, dvs. gjennom obser-
vasjoner og mer menneskets generelle adferd 
enn det enkelte individs adferd. Human etologien 
overlapper deler av antropologien. 
 
HUMAN GENETICS: Humangenetikk, studiet av 
arv hos mennesket. Humangenetikk omfatter en 
rekke forskningsfelt: Klassisk genetikk, cyto-
genetikk, molekylærgenetikk, biokjemisk gene-
tikk, genomics, populasjonsgenetikk, utviklings-
genetikk, klinisk genetikk og genetisk rådgivning. 
Generelt, studiet av de genetisk kontrollerte, 
normale og unormale, fysiologiske og mentale 
likheter og forskjeller mellom mennesker, spesielt 
med tanke på opphavet og overføringen, dvs. 
arven fra generasjon til generasjon. 
 
HUMANISM: (1) Humanisme, etisk system 
knyttet til mennesket og de menneskelige verdier, 
interesser, behov og evner, verdighet og frihet, 
og da spesielt med tanke på det sekulære som et 
alternativ til religiøse verdier; (2) Den historiske 
fornyelsen av antikkens (klassisk) kultur, filosofi 
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og kunst spesielt under renessansen rundt 1500-
1600 i Europa.   
 
HUMANKIND: Menneskeslekten, slekten Homo. 
Se: Apes. 
 
HUMAN REPRODUCTION: Human reproduk-
sjon, menneskets kjønnete formering der 
hunnlige og hannlige kjønnsceller (gameter med 
23 kromosomer) ved en indre befruktning (som 
kan skje til enhver tid på året), smelter sammen 
og fordobler kromosomantallet i zygoten til 46. 
Etter ca. 40 uker gjennom et embryo- og foster-
stadium i morens livmor, fødes et hjelpeløst barn 
totalt avhengig av forelderomsorg, som etter 11 til 
14 år, oppnår kjønnsmodenhet. Antall barn per 
kvinne kan variere fra én til rundt 16 (i Norge 
(2020) er gjennomsnittsantallet levendefødte 
1,54 per kvinne (rundt 15 000 graviteter endte i 
abort). 
 
HUMAN (GAMMA) HERPESVIRUS 4: Se: 
Epstein-barr virus. 
 
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS: Se: HIV. 
 
HUMANIORA (Humanities): Humanistiske fag 
som omfatter: (a) Historiske fag: Arkeologi, 
genealogi, historie, numismatikk og paleografi, 
(b) språk og litteraturfag: Oldtids- og moderne 
språk, lingvistikk, litteratur, og (c) andre human-
istiske fag: Drama, filosofi (inkludert naturviten-
skapens og teknologiens historie), kunsthistorie, 
kunstkritikk, malerkunst, musikk, skulptur og 
teologi. 
 
HUMANKIND (Mankind): Menneskeheten, men-
neskeslekten, menneskene sett samlet (et nøy-
tralt alternativ for «mankind»). 
 
HUMANLY: Menneskelig, på en menneskelig 
måte (sett fra menneskets synspunkt); medmen-
neskelige følelser og godhet. 
 
HUMAN MYCOSES: Humane mukoser, sopp-
sykdommer på mennesket; omfatter en rekke 
arter, f.eks.: (a) Kutane mukoser: Trichomycose 
(skyldes Corynebacterium tenuis), svart piedra 
(skyldes Piedraia hortae), hvit piedra (skyldes 
Trichosporon beigelii), pityriosis versicolor 
(skyldes Malasezzia furfur), erythrasma (skyldes 
Nocardia minutissima), dermatophytose (skader 

på hud, hår og negler, skyldes arter i slektene 
Epidermophyton, Microsporum og Trichophyton), 
og tinea nigra (skyldes Exophiala wernickii), (b) 
mukøse membran mukoser: Sporotrichose, 
histoplasmose og candidiose (skyldes Candida 
albicans), (c) subkutane mykoser: Chromo-
mycose (skyldes arter i slektene Fonsecaea, 
Phialophora og Cladosporium), sporotrichose 
(skyldes Sporothrix schenckii) og mycetoma (av 
forskjellig bakgrunn), og (d) dype mycoser: 
Candidiose (skyldes Candida albicans), histo-
plasmose, coccidioidomycose (skyldes Cocci-
dioide immitis), blastomycose (skyldes Blasto-
myces dermatitidis), cryptococcose (skyldes 
Cryptococcus neoformans), paracoccidioido-
mycose (skyldes Paracoccidioides brasiliensis), 
nocardiose (skyldes arter i slektene Actino-
myces, Nocardia og Streptomyces) og actino-
mycose (skyldes Actinomyces israelii). 
 
HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV): Human 
papillomavirus, menneskets papillomavirus som 
forårsaker vorter og som også synes assosiert 
med visse typer av kreft i genitalsystemet. HPV 
er nakne dobbelttrådete DNA virus, som ikke kan 
dyrkes i cellekultur. Papovaviridae omfatter to 
slekter, Papillomavirus og Polyomavirus. Papillo-
mavirus er vidt utbredt i naturen i mange 
forskjellige dyrearter. Hos mennesket spres disse 
lett mellom barn gjennom direkte og indirekte 
kontakt; genitale vorter (condyloma) spres 
gjennom seksuell aktivitet. Inkubasjonstiden 
antas å være 1 - 2 uker. 
 
HUMAN PARVOVIRUS (Human serum parvo-
virus): Se: Parvovirus B19. 
 
HUMAN T-CELL LEUKAEMIA VIRUSES 
(HTLV1, HTLV2): HTLV1 er det første retrovirus 
(type Concovirus) som ble vist å være en 
etiologisk agens hos mennesket. HTLV2 er ennå 
ikke knyttet til noen spesiell sykdom. HTLV1 er 
mindre smittsomt; smitter vertikalt (mor-barn) og 
horisontalt (blod-transfusjoner, seksuelt, sprøy-
ter). Viruset gir hudsykdommer og feber. Noen 
utvikler T-celle leukemi (ATL) etter ca. 30 år. 
 
HUMERUS: Skulderen, overarmsbenet hos 
mennesket; hos dyr, øvre forlem. 
 
HUMIC: Humus-, humusrikt; vann med høyt 
humusinnhold. Se: Dystroph og Humus. 
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HUMIC ACID: Humussyre, generell term for 
mørkfargete sure og komplekse organiske sub-
stanser som dannes fra jord og nedbrytning av 
plantemateriale slik som torv. Humussyrene gjør 
vann surt, misfarget og kan gi skum. 
 
HUMIC LAKE (Dystrophic lake): Humussjø, 
innsjø som er rik på organisk materiale i form av 
oppløste kolloider og større plantefragmenter, 
men som har et lavt næringsinnhold. Se: Dys-
trophic. 
 
HUMICOLOUS: Som lever og vokser på eller i 
jorden. 
 
HUMICULAR: Saprofyttisk. Se: Saprophyte. 
 
HUMID: Fuktig, markert med et relativt høyt nivå 
av vanndamp i atmosfæren. 
 
HUMIDISTAT: Humidistat, elektronisk intrument 
lik et termometer, men til bruk for å måle og 
kontrollere den relative fuktigheten.  
 
HUMIDITY (Water vapour): Fuktighet, konsent-
rasjonenen av vanndamp i atmosfæren, luften. 
Vanndampinnholdet i atmosfæren er et resultat 
av fordampningen og et mål på den mer eller 
mindre usynlige vanndampmengde i luften som 
igjen er avhengig av temperaturen. Fuktigheten 
måles som absolutt fuktighet (AH, absolute 
humidity; SH, specific humidity) lik den totale 
masse av vann i én kubikkmeter (m3) luft, eller 
som relativ fuktighet (RH/U, relative humidity, det 
en vanligvis menes med fuktighet), dvs. rela-
sjonen (oftest uttrykt i prosent) mellom mengden 
fuktighet (vanndamptrykket) i luften ved en gitt 
temperatur og lufttrykk og mengden fuktighet 
luften kunne ha inneholdt hvis den var mettet 
under samme temperatur og lufttrykk. Hygrograf 
er et instrument som måler luftfuktighet over 
lengre tidsrom, både den absolutte og den 
relative. En hygrotermograf måler samtidig både 
luftfuktighet og temperatur. Desto høyere 
temperatur, jo større mengde fuktighet kan en gitt 
luftmengde inneholde; reduseres temperaturen 
øker vanndampkonsentrasjonen til duggpunktet 
da luften er vannmettet (Se: Dew point). Millioner 
av tonn av vann fordamper til atmosfæren hvert 
døgn fra jorden, dvs. fra de åpne vannområdene, 
landet og organismene, man kan si at jorden 
svetter. Når fuktig luft stiger opp avkjøles den i de 

høyere luftlagene og danner skyer av forskjellige 
typer (Se: Cloud). I naturen synker temperaturen 
ca. 3oC med hver 1 000 m høydeøkning. 
 
HUMIFICATION: Humifisering, prosessen som 
rekombinerer de løselige syrene som er blitt 
produsert i jorden gjennom mineraliseringen og 
mikroorganismenes nedbrytning av organisk 
materiale. Prosessen leder til humusdannelse. 
 
HUMMOCK: Haug, knoll, en større tue. 
 
HUMMOCKED ICE RIDGE: Skrugard, rygg eller 
vegg av oppbrutte isflak som er skjøvet over 
hverandre av vind og/eller strøm. 
 
HUMOR: (1) Kroppsvæske, enhver væske som 
tjener en eller annen funksjon i kroppen; (2) 
Humor, humør; stemningsleie. To humor, vitse. 
 
HUMORAL: Humoral, som skriver seg fra krop-
psvæskene, blodet eller andre kroppsvæsker; 
f.eks. serum faktorene eller de sirkulerende 
serum antistoffer i blod, lymfe og vev under en 
immunrespons.  
 
HUMORAL IMMUNE RESPONSE (Antibody-
mediated immunity): Humoral immunrespons, 
en kroppsrespons som skyldes produksjon av 
spesifikke, sirkulerende antistoffer i kropps-
væskene (serum) som organismens svar på 
stimulering med antigener, og som er produsert 
via det erhvervede, adaptive immunsystem 
(adaptive immune system). Begrepet benyttes 
ofte for hele prosessen der kroppen responderer 
mot et antigen gjennom produksjon av både 
spesifikke antistoffer, komplement proteiner (som 
styrker antistoffene og de fagocyttiske cellene) og 
visse forsvarspeptider som er en del av det 
nedarvete immunsystem (innate immune res-
ponse). Det i motsetning til celle-formidlet 
immunitet (cell-mediated immunity) som ikke 
involverer antistoffer, men fagocytter, antigen-
spesifikke cytotoksiske T-lymfocytter og diverse 
cytokiner som respons mot antigenene. Se: 
Cytokine og T-lymphocyte. 
 
HUMORAL IMMUNE SYSTEM (HIS): Humoralt 
im-munsystem, den del av immunsystemet som 
produserer antistoffene som sirkulerer i blodet og 
lymfen. Se: Humoral immune response. 
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HUMUS: Humus, mold (mild humus, moldjord; 
raw humus, råhumus), samleuttrykk for biologisk 
stabile, organiske forbindelser i jord som et 
resultat av aerobisk nedbrytning. Utgjør en gul, 
mørkebrun til svart, organisk substans av amorf 
kolloidal natur med en kompleks og variabel 
kjemisk sammensetning av spesielt karbon, 
oksygen, hydrogen og nitrogen, og dannet 
gjennom mineralisering og organisk nedbrytning 
av naturlige organiske materialer (planter, dyr, 
ekskrementer) i jord og vann. Normalt gir humus 
et vann gulbrun farge. Humusdannelse omfatter 
en mer eller mindre sterk nedbrytning (halvveis 
kompostert), omforming og polymerisering av 
materialene. Prosessen er en viktig produsent av 
mineralsalter for plantevekst, forbedring av jord-
tekstur og et reservoar for vann på grunn av sin 
kolloidale struktur. Vannløselig humus er en 
blanding av et stort antall makromolekylære 
forbindelser dannet av ufullstendig nedbrutte 
planterester. Humusholdig vann finnes særlig i 
myr- og skogsområder. Sur humus forekommer 
særlig i barskogsområder der sopp står for den 
vesentligste nedbrytningen, mens basisk (alka-
lisk) humus (mold) forekommer spesielt i løvskog 
og gressområder der humus gir bosted for 
mengder av mikroorganismer og virvelløse dyr.   
Se: Litter og Soil. 
 
HUNGER: (1) Sult, sulte, være sulten, hunger, 
hungre; sulte ut. En sultfølelse kan medføre en 
ekstrem lyst på mat er mengden etter men-
neskelig målestokk, utilfredsstillende. Det 
medfører at det å skaffe mat kan bli et 
altoverskyggende behov; (2) Føle sterk trang, lyst 
til; savne inderlig, tørste etter.  
 
HUNGER-BITTEN: Plaget av sult, sultrammet. 
 
HUNT: Jakt, det å jage, gå på jakt, være på jakt 
etter; veide, ettersøking. 
 
HUNTDOWN: Nedlegge, jage og fange, drepe. 
 
HURRICANE: Orkan, vind med styrke 12, dvs. 
en hastighet over 121 km i timen (i Beaufort 
skalaen). Orkaner har et rolig sentrum (orkanens 
øye) som vinden sirkulerer rundt. En orkan 
etterfølges ofte av skybrudd og lyn og torden. 
Systemets diameter kan variere fra 100 - 1 600 
km. 
 

HURST: (1) Skog, kratt, skogbevokst høyde; (2) 
Sandbanke. 
 
HUS: Se: H(a)emorrhagic colitis. 
 
HUSBAND: (1) Ektefelle, ektemann, husbond; 
(2) Husholdere, spare på, økonomisere med. 
 
HUSBANDRY (Farming): Hushold, kultivering, 
produksjon og forvaltning av planter og dyr; 
termen er benyttet spesielt med referanse til hus-
dyr, domestiserte arter. 
 
HUSK: (1) Belg, kapsel, skolm, skall, hams; (2) 
Agne, skolme, skrelle, pille, rense.  
 
HWE: Se: Genetic equilibrium og Hardy-Wein-
berg equilibrium. 
 
HYAL- (Hyalo-): Prefiks som betyr glass. 
 
HYALIN: Gjennomskinnelig, klar substans produ-
sert spesielt gjennom nedbrytning av binde- og 
epitelvev; ensartet matrix av hyalin brusk. Se: 
Hyaline. 
 
HYALINE: (1) Hyalin, glassklar, krystallklar, gjen-
nomsiktig, fargeløs, noe som er transparent; (2) 
Gjennomskinnelig (translucent), enhver (nitrogen-
holdig) substans relatert til kitin som forekommer 
særlig rundt celler (og farges lett med eosin). 
 
HYALOID: Gjennomsiktig, glassaktig. 
 
HYALOPLASM (Cell sap, Cytoplasmic matrix, 
Ground plasm, Soluble phase of the cell): (1) 
Hyaloplasma, cellevæske, grunnplasma; grunn-
substansen i cytoplasma hvori de forskjellige 
organellene og membranbundne komponentene 
befinner seg, dvs. væsken (cellens løste stoffer) 
som utgjør det miljøet som organellene fungerer i 
og som forekommer mellom kanalene i det 
endoplasmatiske retikulum. Sett gjennom et 
elektronmikroskop, er ingen strukturer synlige i 
den rene cellevæsken; cellevæsken kan defi-
neres som en supernatant som ikke sedi-
menteres ved sentrifugering som er sterk nok til å 
bunnfelle organellene og alt partikulært stoff i 
cellen (Se: Supernatant). Cellevæsken består av 
bl.a. vann, uorganiske ioner, oppløste gasser, 
metabolitter, lipider, karbohydrater, proteiner, 
nukleotider og deres derivater og noe løst RNA 
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som ikke er integrert i strukturelle komponenter 
og makromolekyler. Væsken inneholder også 
enzymer for cellemetabolismen ved siden av 
kontraktile proteinmolekyler som er ansvarlig for 
de fleste av de cellulære bevegelsene. Dette 
grunnplasmaet utgjør derfor et meget komplekst 
basissystem hvori alle cytoplasmiske elementer 
finnes i suspensjon eller er oppløst, slik som de 
«større» organellene som ribosomer, mitokon-
drier, plastider, fettdråper og vakuoler; (2) Den 
fortynnede væsken som finnes i den sentrale 
vakuolen i mange planteceller og som inneholder 
vann, aminosyrer, glykose og diverse salter. 
Denne cellevæsken (hyaloplasmaet) kan ha 
mange funksjoner, som f.eks. lagringssted og 
mekanisk støtte for de planter som ikke er 
treaktige. 
 
HYBRID: (1) Bastard, bastardaktig; (2) Enkel tråd 
av DNA som er festet (annealed) til en 
komplementær RNA tråd; (3) Virus sammensatt 
av enheter som stammer fra to eller flere forelder 
virus; (4) Krysning eller avkom mellom to 
individer, dyr eller planter, av forskjellige art, dvs. 
som er genetisk ulike og tilhører forskjellige 
taksa. Termen hybrid begrenses vanligvis til krys-
ninger mellom foreldre der genomene er så ulike 
at de har status som forskjellige arter (eller 
slekter, sjelden familier). Hybrider er følgelig 
sterile som f.eks. muldyr, en krysning mellom 
hest og esel. Men man ser også at hybrid 
benyttes for enhver krysning som involverer 
foreldre som er genetisk ulike (avvikende 
genotyper) på forskjellige nivåer, som krysninger 
mellom populasjoner, raser, varieteter, strainer 
eller underarterer. I videste forstand omfatter 
hybrider alle organismer som ikke er homo-
zygote, dvs. enhver krysning mellom individer i 
en vanlig kryssbefruktende populasjon er 
hybrider da heterozygote individer har forskjellige 
alleler ved et gitt locus og må derfor stamme fra 
krysninger mellom individer med gameter som 
var forskjellige (allelomorfe) ved ett eller flere loci 
(Se: Heterozygous). Andre hybrid-begreper er: 
(a) Genetiske hybrider, et resultat av sammen-
smeltningen av to gameter med forskjellig 
genetisk konstitusjon (i allelene de bærer) eller 
som er produsert gjennom mutasjoner i en homo-
zygot, (b) strukturelle hybrider, et resultat av en 
sammensmeltning av gameter som er forskjellige 
pga. arrangeringen av genene som skyldes 
strukturelle forandringer, dvs. er heterozygote for 

f.eks. translokasjoner, inversjoner eller gen tap 
(slike forskjeller kan være så små at de ikke leder 
til feil under den meiotiske kromosom paringen), 
(c) numeriske hybrider, et resultat av sam-
mensmeltningen av to gameter med forskjellig 
kromosom antall, eller (d) permanente hybrider, 
stabile heterozygote hybrider der de homozygote 
omfatter dødelige genotyper (Se: Hybridization, 
Hybrid vigour og Syngameon); (5) Se: Graft; (6) 
En person hvis bakgrunn er en blanding av for-
skjellige kulturer og trdisjoner; (7) Et eller annet 
(f.eks. en bil) som har to typer komponenter som 
i prinsipp utfører samme funksjonen.  
 
HYBRID ADVANTAGE: Se: Hybrid zone. 
 
HYBRID BELT: Se: Hybrid zone. 
 
HYBRID BREAKDOWN: Hybrid sammenbrudd, 
en form for reproduksjonsmessig feil som 
kommer tilsyne ved krysninger av avkom fra F2 
generasjonen mellom forskjellige arter eller 
underarter, og som kan skyldes inkompatibiliteter 
mellom de interaktrende genene. Se: Hybrid og 
Isolation. 
 
HYBRID CELL: Hybrid celle, en celle produsert 
gjennom fusjon (av kjernene) av to separate 
celler. Slike celler kan klones for produksjon av 
hybride cellelinjer. Se: Cell fusion og Hybrid. 
 
HYBRID DISADVANTAGE: Se: Hybrid zone. 
 
HYBRID DNA (Recombinant DNA, Chimeric 
DNA): Hybrid DNA, dobbelttrådet DNA molekyl 
der trådene kommer fra forskjellige kilder, dvs. 
DNA molekyl som har heteroduplekse regioner. 
Se: Recombinant DNA og Heteroduplex (DNA). 
Se: Hybrid.  
 
HYBRID DNA TECHNOLOGY: Se: Hybrid og 
Recombinant DNA technology. 
 
HYBRID DYSGENESIS: Hybrid dysgenese, et 
kompleks av genetiske abnormaliteter som fore-
kommer hos visse hybrider; kan omfatte sterilitet, 
økte mutasjonsrater eller kromosomale forand-
ringer. Se: Hybrid. 
 
HYBRID FLOCK: Se: Hybrid og Hybrid swarm. 
 



 

778 

HYBRID FORMULA: Hybrid formel, hybrid 
navneformel, navnet på en hybrid sammensatt av 
navnet på de to forelder taksa adskilt med et 
multiplikasjonstegn (x), og som kan henvise til en 
enkelt hybrid organisme eller gruppe hybride 
organismer. Se: Hybrid. 
 
HYBRID GENE (Fusion gene): Hybrid gen, 
ethvert gen sammensatt av deler fra to andre 
gener oppstått ved tap av et kromosomalt 
segment mellom de koblede genene eller 
gjennom ulik overkrysning, eller en laboratorie-
konstruksjon sammensatt av regulatoriske ele-
menter fra et gen koblet til strukturelle elementer 
fra et annet gen. Transgene dyr er ofte bærer av 
hybride gener. Hybride gener benyttes innen 
rekombinant DNA teknologi. Se: Hybrid. 
 
HYBRID INCAPACITATION: Hybrid sterilitet, 
hybrid funksjonshemming eller den generelle 
mangel på levedyktighet hos hybrider. Se: Hybrid 
og Hybrid inviability. 
 
HYBRID INFERTILITY: Hybrid infertilitet, sterilt 
eller unormalt avkom fra hybrider, eller reduksjon 
i kvaliteten eller antall gameter som produseres 
av en hybrid i sammenligning med foreldrene. 
Se: Hybrid. 
 
HYBRID INVIABILITY: Hybrid livsudyktighet, 
svekkelsen av hybriders evne til å overleve, 
vokse, kjønnsmodnes og produsere avkom (i 
sammenligning med foreldrene), dvs. F1 hybrid-
ene blir ikke kjønnsmodne pga. feil i utviklings-
prosessene og reduksjonen i somatisk leve-
dyktighet. Årsaken er at de hannlige og hunnlige 
delene av de hybride genomene ikke kan 
samarbeide og gi hormonisk vekst og utvikling, 
og der død kan inntreffe når som helst under 
hybridens utvikling. Reduksjon i hybriders 
livsdugelighet og mangel på reproduktiv suksess, 
forhindrer genflyt mellom artene. Se: Hybrid og 
Hybrid incapacitation. 
 
HYBRIDITY: (1) Generelt, en blanding (mixture); 
term benyttet innen raseteorier i det 19. 
århundre, og i dagens verden innen en rekke 
akademiske disipliner, men spesielt innen 
populærkulturen; (2) Hybriditet, en krysning 
mellom to adskilte raser, planter eller kulturer. En 
stabil reproduserende populasjon kan ha en 
hybriditetslikevekt mot andre populasjoner og et 

optimum, normalt relatert til reproduksjonsmåten 
(Se: Hybrid og Hybrid optimum). 
 
HYBRIDIZATION: (1) Hybridisering, krysning, 
produksjon av én eller flere hybrider gjennom 
paring mellom forskjellige (spesielt) arter som 
sekundært har kommet i kontakt med hverandre 
(Se: Hybrid). Med andre ord, en genstrøm 
mellom populasjoner som et resultat av 
krysninger mellom organismer som tilhører 
forskjellige taksa, dvs. er av forskjellig genetisk 
opphav eller genetisk konstitusjon. Av mange 
årsaker, også genetiske, skjer hybridisering 
normalt ikke i naturen. Avkom fra en hybridisering 
er vanligvis sterilt eller hunnene er sterile, viser 
nedsatt fertilitet eller produserer avkom med 
nedsatt livslengde. Eksempler er beefalo (kveg 
og bison), hest og sebra, esel og sebra, ligon 
(løve og tiger), isbjørn og kodiakbjørn (avkom er 
fertilt) og muldyr (eselhingst og hestehoppe), 
mulesel (hestehingst og eselhoppe) (ca. 570 
krysninger mellom forskjellige pattedyrarter har 
gitt avkom i forskjellige dyrehaver) (Se: 
Speciation rate). Betraktes hybridisering som et 
populasjons-fenomen, har man følgende typer: 
(a) Tilfeldig hybridisering, sympatriske arter der 
hybride individer er sjeldne, men kan tilfeldigvis 
oppstå. Hybridene har imidlertid liten leve-
dyktighet eller er sterile og tilbakekrysninger med 
forelderartene er ikke mulig, (b) periodisk 
hybridisering, hybridiseringer som gir mer eller 
mindre fertile hybrider mellom sympatriske arter 
og hvor noen hybrider kan tilbakekrysses til én 
eller begge forelderartene, (c) delvis kryss-
befruktning, hybridiseringer i en sekundær sone 
mellom to tidligere isolerte populasjoner, der 
populasjonene ikke har utviklet full repro-
duksjonsmessig isolasjon under perioden med 
geografisk isolasjon (Se: Intergradation), (d) 
lokalt sammenbrudd i den repoduksjonsmessige 
isolasjonen, dvs. de tilfeller mellom to sym-
patriske arter som resulterer i dannelse av 
hybridsvermer med en variasjon tilsvarende 
utgangsartene (Se: Hybrid swarm), eller (e) 
hybrid artsdannelse, hybridisering som fører til 
dannelse av en ny art for eksempel pga. en 
senere fordobling av kromosom antallet (spesielt 
hos planter), noe som gir opphav til allopolyploidi 
(Se: Allopolyploidy); (2) Reaksjon eller prosess 
hvor komplementære tråder av nukleinsyrer fra 
forskjellige kilder forenes gjennom baseparinger 
til en dobbelttrådet nukleinsyre (Se: DNA 
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hybridization). DNA er vanligvis dobbelttrådet og 
hvis trådene separeres vil de igjen kunne re-
hybridisere under gitt betingelser; slike hybrider 
kan danne DNA-DNA, DNA-RNA eller RNA-RNA. 
Slik hybridisering kan også dannes mellom en 
kort og en lang tråd som inneholder komple-
mentære regioner til den korte tråden. To anneal, 
det å hybridisere to tråder (Se: Anneal); (3) 
Dannelse av et hybrid plasmid, en rekombinant 
plasmid som inneholder sekvenser fra organ-
ismer som ikke vanligvis utveksler genetisk 
informasjon; (4) Dannelse av en hybrid celle (Se: 
Hybridoma technic); (5) Innen kjemi, den lineære 
kombinasjonen av atom orbitaler i et molekyl 
under dannelse av hybride orbitaler (Se: Orbital); 
(6) Innen botanikk, prosessen å dyrke et blandet 
avkom fra to forskjellige arter eller strainer av en 
plante. 
 
HYBRIDIZATION PROBE: Små radioaktivt 
merkete fragmenter av forskjellig lengde (ca. 100 
- 1 000 bp) av DNA eller RNA molekyler som 
benyttes ved hybridiseringer for å påvise og 
bestemme tilstedeværelsen av nukleinsyresek-
venser komplementære til proben. 
 
HYBRIDIZE: (1) Hybridisere, krysse, det å danne 
hybrider gjennom krysning (Se: Hybrid og 
Hybridization); (2) Det å spleise, hybridisere DNA 
isolert fra forskjellige kilder (Se: Crossing). 
 
HYBRID NAME (Nomen hybridum): Hybrid 
navn, navn gitt hybrider. Navn som normalt ikke 
er tilgjengelige (Se: Available) da de refererer til 
individer, ikke populasjoner, og derfor ikke taksa 
(eller som er dannet av ord som stammer fra 
forskjellige taksa). Innen botanikk kan naturlig 
forekommende hybrider få et spesielt navn, men 
det er ikke et krav (Se: Hybrid formula). Et hybrid 
navn kan referere til en gitt morfologisk distinkt 
gruppe, alt avkom fra hybride krysninger eller 
krysninger mellom dette avkommet igjen, uansett 
hvor mye de varierer. Se: Code. 
 
HYBRIDOGENESIS: (1) Hybridogenese, repro-
duksjon som ligner partenogenese (Se: Thely-
toky), men som er hemiklonal (Se: Hemiclonal) 
istedenfor rent aseksuell; halve genomet over-
føres til neste generasjonen mens den andre 
halvparten kasseres (kan forekomme blant 
hybrider mellom arter). En form for hybrido-
genese kan være at et ubefruktet egg kan utvikle 

seg til et nytt individ (vanlig hos insekter og visse 
leddyr), eller at genomet i en spermie av en 
nærstående art (amfimiktisk; Se: Amphimixis) 
mottas og uttrykkes i zygoten, men overføres 
ikke til cellene eller avkommet fra zygoten; (2) 
Kunstig aktivering av et ubefruktet pattedyregg 
som gir en cellepopulasjon hvorfra stamceller kan 
hentes. 
 
HYBRIDOMA: Hybridoma, hybrid celle som er 
dannet gjennom fusjon mellom en cellelinje fra en 
svulst (myeloma celle) og en normalt antistoff-
produserende celle (B-lymfocytt), dvs. enhver 
somatisk hybrid celle etter foreningen mellom en 
myeloma celle og en lymfocytt som deretter 
kjennom kontinuerlig vekst vil kunne produsere 
store mengder monoklonale antistoffer for 
diagnostisk eller terapeutisk bruk (dvs. utgangs-
punktet er en klonet cellelinje). Hybridomer kan 
produseres ved å injisere et spesifikt antigen i en 
mus, hente en antistoff-produserende celle fra 
musens milt for så å fusjonere den med en 
kreftcelle (myeloma celle). Tre kategorier av 
hybridomer kan nevnes: (a) De som gir spesifikke 
immunresponser, (b) de som produserer spesi-
fikke T-celle faktorer, og (d) de som sekrerer 
ikke-spesifikke lymfokiner. Se: Antigen, B-
lymphocyte, Hybridoma technic, Lymphocyte, 
Myeloma og T-cell. 
 
HYBRIDOMA TECHNIC: Hybridoma teknologi, 
teknikk for produksjon av monoklonale antistoffer 
ved fusjon (somatisk cellehybridisering) mellom 
en normal antistoff-produserende celle (B- 
lymfocytt celle) og en malign plasmacelle (mye-
loma, kreftcelle) og dyrkning og formering av 
hybrid cellen (kimæren) in vitro. Prosessen gir en 
kontinuerlig reproduserende hybrid celle som har 
noen eller alle egenskapene til den normale 
cellen. Se: Hybridoma og Malign. 
 
HYBRID OPTIMUM: Hybrid optimum, antag-
elsen at enhver art er tilpasset en viss optimal 
grad av heterozygositet. Se: Hybrid og Hybridity. 
 
HYBRID PLASMID: Hybrid plasmid, ethvert plas-
mid som er dannet gjennom å innlemme en DNA 
sekvens i et plasmid ved hjelp av rekombinant 
DNA teknologi. Slike konstruerte plasmider er 
ofte ikke stabile. Se: Hybrid. 
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HYBRID PROTEIN: Hybrid protein, polypeptid 
eller protein produsert gjennom å forene to eller 
flere gener som opprinnelig koder for forskjellige 
proteiner. Hybride proteiner forekommer ofte i 
kreftceller der de kan fungere som onkoproteiner, 
proteiner kodet av onkogener som er involvert i 
reguleringen av proteinsyntesen koblet til 
kreftecellevekst. Se: Hybrid og Oncogene. 
 
HYBRID RACE: Blandingsrase, blandet rase. Se: 
Hybrid. 
 
HYBRID SPECIATION: Hybrid artsdannelse, 
artsdannelse gjennom hybridiseringer; dannelse 
av nye arter som et direkte resultat av inter-
spesifikk hybridisering. Se: Hybrid, Hybrid swarm 
og Hybridization. 
 
HYBRID STERILITY: Hybrid sterilitet, reduksjon 
eller komplett undertrykkelse (sterilitet) av repro-
duksjonskapasiteten hos hybride organismer (F1 
eller senere generasjoner av hybrider mellom 
genetisk forskjellige arter, Se: Hybrid). Hybrid 
sterilitet refererer spesielt til F1 hybridene der det 
har oppstått feil i reproduksjonsorganene eller 
forekommer kromosomale forstyrrelser. Årsaken 
kan ligge i cytoplasmaet, genene eller kromo-
somene. Cytoplasmisk hybrid sterilitet, er 
resultatet av en ubalanse mellom de kromo-
somale genene og cytoplasmaet, kromosomal 
hybrid sterilitet er resultatet av strukturelle 
forskjeller mellom forelder kromosomene som 
negativt påvirker deres paring og adskillelse 
under meiosen, og genetisk hybrid sterilitet er 
resultatet av unormale utviklingsprosesser i 
spesifikke gen komplekser i hybriden, spesielt i 
dem som skal lede til normal utvikling av 
kjønnene. Hybrid sterilitet kan også knyttes til 
forstyrrelser enten i den haploide eller diploide 
fasen i livssyklus. Hybrid sterilitet fungerer som 
en isolasjonsmekanisme som i varierende grad 
kan stoppe genflyten mellom populasjoner eller 
arter (Se: Isolation). 
 
HYBRID SWARM (Hybrid flock): Hybridsverm, 
populasjon av hybrider som overlever videre etter 
den opprinnelige hybride generasjonen, gjennom 
paringer både mellom individene i svermen og 
tilbakekrysninger med forelder typene (intro-
gresjon, Se: Introgression). Slike hybridsvermer 
kan være meget variable med genetiske og 
fenotypiske karakterer intermediære mellom 

foreldertypene. Levedyktigheten til hybrid-
svermene må minst være like god som hos 
forelder typene, og uten krysningsbarrierer dem 
imellom. Reduseres tilbakekrysningsmuligheten 
gjennom barrierer i hybridsonen (der artene er i 
kontakt og hybridiserer, Se: Hybrid zone), kan det 
resultere i uavhengig evolusjon og hybrid 
artsdannelse. Slike hybridsvermer som oppstår 
som et resultat av et lokalt fravær av isolerende 
barrierer mellom sympatriske arter, fungerer som 
en genotypisk og fenotypisk bro mellom arter. Se: 
Hybrid og Hybrid speciation. 
 
HYBRID VIGOR (Heterosis, Heterozygote 
advantage, Overdominance): Heterose, krys-
ningsfrodighet, hybridvitalitet; økt aktivitet og livs-
kraft, overlegenhet og overlevelse, hos av-
kommet fra en krysning mellom genetisk 
forskjellige foreldre, dvs. heterozygote genotyper 
i relasjon til tilsvarende homozygote genotyper. 
Forbedringene kan f.eks. omfatte økt størrelse, 
bedre vekstrate og fenotypisk uttrykning, økt 
fertilitet, sykdomsmotstand og overlevelse; 
generelt noe som gir en selektiv overlegenhet 
hos kryssbefruktede organismer sammenlignet 
med tilsvarende innavlede organismer (Se: 
Inbreeding og Outbreeding). Fordelene antas og 
skyldes som antydet, den økte heterozygositeten 
der heterose er det fenotypiske resultatet av gen 
interaksjonene i de heterozygote individene. 
Heterose kan tapes gjennom innavl, men 
restaureres igjen gjennom krysninger mellom 
innavlede linjer. Krysning mellom arter hos dyr er 
vanligvis sterile, som muldyr, men muldyr lever 
både lengre, er sterkere og har større mot-
standskraft mot sykdommer. Hos planter kan 
vegetativ formering erstatte kjønnet sterilitet, eller 
hybridfertilitet kan gjenopprettes ved allopoly-
ploidi. Se: Heterosis, Heterozygote advantage, 
Hybrid og Overdominance. 
 
HYBRID ZONE (Hybrid belt): Hybrid sone, 
geografisk sone eller region der to distinkte 
genetiske former møtes, parer seg og produserer 
avkom med blandende genomer, dvs. der to 
adskilte interspesifikke populasjoner møtes og 
hybridiserer (vanligvis) som et resultat av 
sekundær kontakt etter en periode med geo-
grafisk isolasjon som har gitt artsdannelse. Den 
hybride populasjonen er vanligvis meget variabel, 
noen individer kan ligne meget på foreldrene, 
andre igjen er mellomformer mellom de opprin-
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nelige gruppene. Hybrid soner omfatter to typer: 
(a) Hybridene viser mindre fitness eller fertilitet 
enn begge foreldre typene (hybrid disadvantage), 
hybrid sonen fungerer dermed som en barriere 
som begrenser genflyten mellom artene, eller (b) 
hybridene viser større fitness enn begge forelder 
typene (hybrid advantage). Bredden på en slik 
hybrid sone kan være meget variabel, fra et titall 
meter til mange hundre kilometer. Se: Hybrid, 
Hybrid swarm, Hybrid sterility og Hybrid vigor.  
 
HYBRIZYMES: Hybrizymer, alleler i hybridsoner 
som er sjeldne eller mangler i populasjonene til 
de to ikke-hybride opphavsartene. Se: Hybrid. 
 
HYDATID (Hydatid cyst): Hydatid, vannblære, 
blæremark, ekinokokkblære; cyste-formet væske-
fyllt larvestadium av bendelmark, med en indre 
vegg (membran, germinal epithelium) som kan 
produsere invaginerte scolices (protoscolices) 
gjennom knoppskytning. Disse blir frigjort i 
cystehulrommet enkeltvis eller som grupper, 
såkalte sekundære cyster (brood capsules, 
endogenous cysts). Hovedcysten har en tykk ytre 
kapsel. Cystein-innholdet av scolices og sekun-
dære cyster, kalles hydatid sand. Se: Coenurus, 
Cysticercoid, Cysticercus, Hydatid sand, Meta-
cestode og Scolex. 
 
HYDATID CYST: Se: Echinococcosis. 
 
HYDATID DISEASE (Hydatidosis): Hydatidose, 
hydatid sykdom, det å være infisert med en 
hydatid cyste, et larvestadium (metacestode) til 
en bendelmark i slekten Echinococcus. Generelt 
forårsaker disse bendelmarklarvene langt alvor-
ligere sykdom enn den voksne marken. Det 
finnes tre klassiske grupper av bendelmarker 
som produserer slike larvestadier: (a) Taenia 
spp. (larva Cysticercus), (b) Multiceps spp. (larva 
Coenurus), og (c) Echinococcus spp. (larva 
Hydatid). Se: Coenurus, Cysticercus, Echinococ-
cosis, Hydatid, Larva og Taeniosis. 
 
HYDATID MULTILOCULAR: Multilokular hyda-
tid, hydatid cyste der sekundære cyster dannes 
både utvendig (exogenous) og innvendig (endo-
genous), og hvor en tykk ytre kapsel mangler. 
Se: Coenurus, Echinococcosis, Hydatid, Hydatid 
disease og Metacestode. 
 

HYDATID SAND: Hydatid sand, frie scolices og 
sekundære cyster som danner et sediment 
(sand) i en hydatid cyste. Se: Hydatid og Scolex. 
 
HYDR- (Hydro-, Hydra): Prefisk som betyr vann. 
 
HYDRANTH: Se: Polyp. 
 
HYDRARCH SUCCESSION: Økologisk suk-
sesjon, en serie av forandringer i tid fra en nylig 
dannet dam eller innsjø til land med en klimaks 
vegeatsjon. Se: Hydosere. 
 
HYDRANTH: Hydroid polypp, en næringszooid i 
en koloni. Se: Zooid. 
 
HYDRATE: (1) Hydrat, substans som inneholder 
vann, vanligvis krystallinsk der vannmolekylene 
er kjemisk bundet til et grunnstoff eller annet 
stoff; (2) Absorbere vann eller inneholde vann.  
 
HYDRATED LIME: Hydrat kalk, lesket kalk; tørt 
hvitt pulver som består vesentlig av kalsium-
hydroksid (Ca(OH)2) fremstilt ved behandling 
(lesking) av kalsiumoksid (brent kalk) med vann. 
Hydratkalk benyttes bl.a. til pH-justering og som 
fellingsmiddel for vann. 
 
HYDRATION: (1) Innen kjemi, hydrering, opptak 
av vannmolekyler under dannelse av et kompleks 
med en annen substans. Tar f.eks. et mineral 
opp vann, medfører det utvidelse og mulighet for 
mekanisk dekomponering. Har en hydrering 
funnet sted, blir mineralet lettere utsatt for 
kjemisk nedbrytning gjennom karbonering og 
oksidering. Hydration enthalpy, energi frigjort fra 
reaksjoner med vann (Se: Weathering); (2) Innen 
biologi, tilgang og opprettholdelse av en adekvat 
mengde vann i biologiske vev (tissue hydration); 
(3) Kjemisk reaksjon der en substans (f.eks. 
sement) kombineres med vann som under 
produksjon av varme danner en krystallinsk 
struktur mens den herdner.  
 
HYDRAULICS: Hydraulikk, bevegelse til væsker, 
spesielt vann. Hydrodynamikk er den del av 
hydraulikken som er opptatt av trykket og 
turbulensforholdene i vann som flyter gjennom 
f.eks. kanaler og rør. Se: Hydrodynamics. 
 
HYDRIC (Wet): (1) Vannstoff-, hydrogen-; det 
som vedrører eller inneholder hydrogen; (2) Det 



 

782 

som angår vann, eller som har en høy grad av 
fuktighet (Se: Moisture). Se: Wet. 
 
HYDRO-: I sammensetninger: Vann-. 
 
HYDROBIOLOGY: Hydrobiologi, det vitenskape-
lige studiet av akvatiske planter og dyr, dvs. alt liv 
og livets biologiske, kjemiske og fysiske 
prosesser i akvatiske habitater. Utgjør en under-
disiplin (delvis) av økologi, men inkluderer også 
bl.a. fysiologi, industriell biologi, morfologi, 
taksonomi og økonomisk biologi. Se: Limnology 
og Oceanography. 
 
HDRIOBIONT: Hydrobiont, en organsime som 
leve rhovedsakelig i vann.  
 
HYDROBIOS: Hydrobios, alt liv i vann; den del 
av jordens overflate som er okkupert av vann-
levende organismer. 
 
HYDROCARBON: Hydrokarbon, en klasse av 
organiske substanser som er sammensatt av kun 
hydrogen og karbon. Hydrokarbonene kan være 
enkeltkjedet eller forgrenet der endene kan 
utgjøre åpne eller lukkede ringer. Da karbon har 
fire elektroner i ytterste skall (og kovalente 
bindinger krever frigivelse av ett elektron per 
atom til bindingen), kan karbon danne fire 
bindinger og blir kun stabil hvis alle fire benyttes. 
Forskjellige typer av hydrokarboner er aromatiske 
hydrokarboner (arener), alkaner, cykloalkaner og 
alkyn-baserte stoffer. De vanligste hydrokarboner 
forekommer blant fossile brennstoffer: Petroleum 
(råolje/mineralolje), parafin og metan. Noen 
hydrokarboner kan inneholde spormengder av 
nitrogen, svovel og enkelte andre grunnstoffer. 
Noen er væsker, andre gasser eller faste stoffer. 
Rene hydrokarboner er uløselige i vann og salt-
løsninger.  
 
HYDROCHIMOUS: Som angår fuktige vintre. 
 
HYDROCHLORIC ACID (HCL): Saltsyre, farge-
løs, uorganisk, sterk etsende syre som dannes 
når hydrogenklorid (HCl) oppløses i vann. 
Saltsyre som er sterkt etsende og irriterende, er 
en meget viktig kjemisk reagens og industrielt 
benyttet kjemikalium. Saltsyre produseres i 
magesekkveggen og utgjør en del av magesyren 
(gastric juice), fordøyelsesvæsken. Saltsyre er 
nødvendig for å omforme pepsinogen til pepsin i 

magesekken og for å drepe mikroorganismer 
som kommer inn i tarmen via maten.  Se: Hydro-
gen chloride. 
 
HYDROCHORIC (Hydrochorous): Som blir 
spredt ved hjelp av vann, eller som er avhengig 
av vann for å kunne spredes. 
 
HYDROCHLOROFLUOROCARBONS (HCFCs): 
Hydroklorfluorkarboner (HKFK), stoffer som 
sammen med hydrofluorkarboner (HFK) benyttes 
som erstatning for klorfluorkarboner (KFK) i 
kjøleskap, spraybokser og aerosoler for å minske 
faren for nedbrytning av det viktige ozon-laget i 
atmosfæren som beskytter livet på jorden.  Det er 
internasjonal enighet om at også HKFK og HFK 
skal gå ut av bruk innen 2040. Se: Ozone.   
 
HYDROCOLES: Organismer som lever i vann 
eller fuktige miljøer. 
 
HYDROCOLOUS: Som lever i et akvatisk 
habitat. 
 
HYDRODYNAMICS: Hydrodynamikk, en viten-
skapsgren som angår deformerbare «legemer» 
slik som væsker og gasser, dvs. omfatter 
kreftene som virker på eller som skapes av 
vannstrømmer, bølger og tidevann. Klassisk 
teoretisk hydrodynamikk er opptatt av mate-
matiske modellering av perfekte væsker. 
Aerodynamikk kan betraktes som en spesialisert 
del av hydrodynamikken, men knyttet til luft. Se: 
Aerodynamics og Hydraulics. 
 
HYDROFUGE: Vannavstøtende hår. 
 
HYDROGEL: Hydrogel, gel som består av vann i 
en matriks av vannelskende (hydrofile) makro-
molekylære krysskoblede polymere kjeder, noe 
som gir hydrogelene fasthet, men allikevel 
elastiske, mekaniske egenskaper. Vanninnholdet 
i slike geler er ofte høyere enn 99 % noe som gir 
dem karakter tilsvarende levende vev. Se: Gel. 
 
HYDROGEN (H): Hydrogen, vannstoff (H), det 
letteste av grunnstoffene; en fargeløs, lukt- og 
smakfri, brennbar gass med ett valens elektron 
(Se: Valence). Hydrogen forekommer vanligvis 
som molekylet H2, sjeldent fritt. Hydrogen har 
atomnummer 1, atommasse(u) 1,00794, smelte-
punkt -259,14oC og kokepunkt -252,87oC. 
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Hydrogen er det letteste stoff som eksisterer og 
det mest utbredte og dominerende grunnstoff i 
universet (utgjør 75 % av den totale masse), og 
er til stede i vann og i alle organiske substanser. 
Hydrogen er ekstremt brennbart og under 
forbrenningen når det brenner forbindes det med 
oksygen under dannelse av vann (derav navnet) 
samtidig som prosessen produserer varme. 
Hydrogen brennstoff (hydrogen fuel) kan med 
fordel benyttes i en forbrenningsmotor da det 
under forbrenningen med oksygen ikke skiller ut 
miljøforurensninger eller ødelegger klimaet (2H2 
(g) + O2 (g) → 2H2O (g) + energy). Det har 
medført at mange mener at hydrogen kan være 
en alternativ energikilde når de konvensjonelle 
energikildene er oppbrukte, men helst istedenfor 
disse. Hydrogen forekommer i tre isotoper 
(naturlig forekommende hydrogen utgjør to 
stabile isotoper): Protium (1H), deuterium (2H) og 
tritium (3H). Protium utgjør 99,985 % av det totale 
hydrogen, tritium er radioaktivt og kan 
produseres kunstig. Hydrogen kan dannes under 
forskjellige gjæringsprosesser og ved nitro-
genase aktivitet, og ved elektrolyse av vann (og 
Bosch metoden). Den energimengde en elektro-
lyse krever, kan skaffes f.eks. fra kjernekraft. 
Kjemisk kan hydrogen reagere med de fleste 
grunnstoffene. Hydrogen er en essensiell del av 
alt liv da det er en komponent i både vann og alle 
hydrokarbonene. Hydrogen brukes ved en rekke 
industrielle prosesser. Hydrogenionekonsentra-
sjonen i vann kalles pH (Se: pH). 
 
HYDROGENASE: Hydrogenase, et enzym som 
katalyserer de reaksjonene som er involvert i 
reduksjonen av stoffer ved hjelp av molekylært 
hydrogen, dvs. katalyserer den reversible oksid-
eringen av molekylært hydrogen (H2).  
 
HYDROGENATION: Hydrogenering, behandling 
med hydrogen; kjemisk reaksjon mellom mole-
kylært hydrogen (H2) og andre kjemiske 
substanser eller grunnstoffer, spesielt ved at en 
umettet substans tar opp hydrogen og da 
vanligvis ved hjelp av en katalysator som f.eks. 
nikkel, platina eller palladium. Dette kan også 
skje kunstig ved hjelp av trykk- og temperatur-
økninger i nærvær av en katalysator. For 
eksempel vil man under hydrogenering av kull, 
kombinere karbonatomene med hydrogen for 
derigjennom å danne hydrokarboner. Hydro-
generingsprosessen er vanligvis benyttet for å 

redusere eller mette organiske stoffer (dvs. slike 
som inneholder karbon).  
 
HYDROGEN BOND: Hydrogenbinding, en svak 
binding mellom to molekyler som et resultat av 
den elektrostatiske attraksjonen mellom ett 
positiv ladet hydrogen atom (H) i et molekyl og et 
negativ ladet atom (f.eks. nitrogen (N), oksygen 
(O) eller fluor (F)) i et annet molekyl, eller en 
interaksjon som medfører deling av et elektron 
med et hydrogenatom. Med andre ord, 
hydrogenbindingen er en form for elektrostatisk 
interaksjon mellom molekyler der molekylene har 
elektropositive hydrogenatomer bundet til elektro-
negative atomer. Styrken på en hydrogen-
bindingen er ca. 1/10 del av en normal kovalent 
binding. Hydrogenbindinger er av stor betydning 
med avgjørende effekter på molekylers fysiske 
egenskaper, og er særlig viktig i oppbygningen 
av proteiner (danner binding mellom C=O og N-H 
grupper), for den sekundære proteinstrukturen og 
for baseparingen av nukleinsyrer. Dessuten er 
hydrogenbindingen årsaken til mange av vannets 
fantastiske egenskaper, bl.a. vannets høye 
kokepunkt (100oC) til sammenligning med andre 
grupper med svakere hydrogenbindinger. I 
vannmolekyler (H2O) tiltrekker oksygenatomet, 
elektronene i O-H bindingen. Hydrogenatomet 
mangler et indre elektronskall for beskyttelse av 
kjernen slik at det oppstår en elektrostatisk 
interaksjon mellom hydrogenprotonet i kjernen og 
elektroner i det nærliggende oksygenmolekylet. 
Hvert oksygen atom har to enslige par elektroner 
og kan derfor lage bindinger med to forskjellige 
hydrogen atomer. Se: Chemical bond. 
  
HYDROGEN CHLORIDE (Hydrochloric acid, 
HCL): Hydrogenklorid, ved romtemperatur, en 
fargeløs gass som danner ved kontakt med 
atmosfærisk vanndamp, en hvit damp eller os av 
saltsyre med en kvelende lukt (med et kokepunkt 
på -85oC), og som vil oppløses fullstendig i vann 
under dannelse av en meget sterk saltsyre 
(H2O:HCL). Både gassen og løsningen er meget 
giftig, etsende og giftig for all vegetasjon. Se: 
Hydrochloric acid. 
 
HYDROGEN CYANIDE (HCN, Prussic acid): 
Hydrogencyanid, fargeløs flytende organisk 
væske eller gass som koker like over rom-
temperatur (kokepunkt 25,6oC), og med en 
karakteristisk lukt av mandel. Hydrogencyanid 
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ioniserer delvis i vann under dannelse av cyanid 
anioner (CN-). Hydrogencyanid er meget giftig og 
reaktivt og dannes når en syre virker på 
metallcyanider. Hydrogencyanid antas å være et 
av de atmosfæriske hovedmolekylene i jordens 
urtid, dannet i vandig løsning under den kontinu-
erlige høyenergi innstrålingen på jordens over-
flate under Hadæikum (Se: Geological time 
scale). Hydrogencyanid kan polymerisere eller 
kombineres med en rekke forskjellige substanser 
under dannelse av aminosyrer og andre 
(interessante) biologiske molekyler. Hydrogen-
cyanid produseres industrielt og er en viktig 
forløper for mange kjemiske stoffer fra polymerer 
til farmasøytika.  
 
HYDROGEN FLUORIDE (Hydrofluoric acid, 
HF): Hydrogenfluorid, fargeløs rykende væske 
eller gass med kokepunkt på 19,5oC. Hydrogen-
fluorid både som gass og væske, er meget 
etsende og giftig og kan til og med etse glass. 
Mange salter av hydrogenfluorid (fluorider) er 
også meget giftige. Hydrogenfluorid har en vid 
anvendelse i den petrokjemiske industrien som 
en komponent i syrer (er sterkere enn svovelsyre; 
H2SO4).  
 
HYDROGEN ION ACTIVITY (Hydrogen ion 
concentration): Se: pH. 
 
HYDROGENOLYSIS: Hydrogenolyse, kjemisk 
reaksjon der en enkelt karbon-karbon eller 
karbon-heteroatom (dvs. ikke hydrogen eller 
karbon; vanligvis oksygen, nitrogen eller svovel) 
binding, oppsplittes og nedbrytes (lyser) 
katalytisk ved hjelp av hydrogen(gass). En 
relatert reaksjon er hydrogenering der hydrogen 
adderes ett molekyl uten kløyvinger av bindinger. 
Se: Hydrogenation.  
 
HYDROGENOSOME: Hydrogenosom, en mem-
branomsluttet organell i cellen som forekommer i 
en rekke anaerobe sopp, ciliater, dyr, og 
trichomonader (bl.a. Trichomonas vaginalis). 
Hovedfunksjonen til hydrogenosomene er å 
gjære pyruvat som dannes under glykolysen, til 
acetat, CO2, ATP og molekylært hydrogen. 
Hydrogenosomene innholder ikke cytokromer, 
men lik mitokondrier har de en dobbel-membran 
der den indre (hos enkelte) har ribbe-lignende 
(cristae) utvekster. DNA er ikke påvist i 
hydrogenosomene til forskjell fra mitokondriene. 

Det antas at de enten nedstammer fra mito-
kondrier som har mistet sine aerobiose-relaterte 
karakterer, eller fra en clostridial (Clostridium; 
bakterieslekt) endosymbiontisk organisme (til 
forskjell fra aerobiske bakterier som mito-
kondriene opprinnelig stammer fra). Se: ATP og 
Mitochondrion.   
 
HYDROGEN PEROXIDE (H2O2): Hydrogen-
peroksid; det enkleste peroksid, en fargeløs til 
blek blå, og ustabil væske (noe mer viskøs enn 
vann), med kokepunkt 150,2oC. Hydrogenper-
oksid gir raskt fra seg oksygenet (2H2O2 → 2H2O 
+ O2) og er derfor sterkt oksiderende og meget 
reaktiv og benyttes f.eks. som antiseptika, 
desinfeksjonsmiddel og blekemiddel for klær og 
hår.  
  
HYDROGEN SULPHIDE (H2S): Hydrogensulfid, 
en tett fargeløs gass med en lukt av råtne egg og 
med et kokepunkt på -60,7oC. Hydrogensulfid er 
løselig i vann og etanol, der løsninger i vann er 
svakt sure. Hydrogensulfid brenner i luft med en 
blå flamme under dannelse av svoveloksid og er 
viktig ved kvalitative kjemiske analyser da den 
presipiterer metaller med løselige sulfider i sur 
løsning. Hydrogensulfid dannes under anaerob 
nedbrytning av organisk materiale og kan derfor 
akkumuleres i kloakksystemer og i oksygenfattige 
bunnsedimenter (anaerobisk nedbrytning vha. 
sulfat-reduserende mikroorganismer). Hydrogen-
sulfid dannes også under oljeraffinering, i diverse 
kjemiske industrielle prosesser (tremasse-
fabrikker), ved vulkansk aktivitet og i naturgass. 
Hydrogensulfid er meget etsende og giftig, til og 
med mer giftig enn hydrogencyanid.  
 
HYDROGEOMORPHOLOGY: Hydrogeomorfo-
logi, studiet av landformene som et resultat av 
vannpåvirkninger, spesielt fra elver og andre 
former for rennende vann. 
 
HYDROGRAPH: Hydrogram, diagram eller kurve 
som viser fluktuasjoner i vannstanden som en 
funksjon av tid, eller vannføringen per tidsenhet 
på et spesifikt punkt i en elv, kanal eller 
rørledning, vanligvis uttrykt som kubikkmeter per 
sekund. Discharge, vannføring, vannføringen per 
tidsenhet på et gitt sted i en elv eller kanal. 
Hydrography, hydrografi, studiet av vannfore-
komstene på jorden, eller mer spesielt, analysen 
av alle data som har med havbunnen, kyst-
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områdene og tidevannsstrømmene å gjøre og 
som kan presenteres på et hydrografisk kart for 
bruk til navigering.  
 
HYDROID: (1) Våt eller full av vann; (2) Hydroid, 
liten manet, et medlem av huldyrene (rekken 
Cnidaria / Coelenterata). 
 
HYDROLACCOLITH PINGO: Pingo, haug-formet 
struktur i permafrostområder dannet ved at 
grunnvann trenger opp gjennom permafrosten og 
fryser til islinser i jorden. 
 
HYDROLASE: Hydrolase, ett av mange enzymer 
som katalyserer hydrolysen av et gitt stoff (Se: 
Hydrolysis). Eksempler er esterasene, fosfataser, 
glykosidaser, lipaser, nukleosidaser og pepti-
daser. Hydrolasene er viktige enzymer i kroppen 
pga. sine nedbrytende egenskaper, f.eks. lipaser 
nedbryter fett til mindre molekyler som fettsyrer 
og glyserol.  
  
HYDROLOGICAL CYCLE (Water cycle): Hydro-
logisk syklus, vannsyklus, vannsirkulasjonen, det 
hydrologiske system; sirkulasjonen av vann i 
biosfæren som omfatter den globale biogeo-
kjemiske sykel av vann mellom hydrosfæren, 
atmosfæren, litosfæren og de levende organ-
ismene. Sirkulasjonen begynner med fordamp-
ningen (evaporasjonen) fra hydrosfæren (dvs. 
fordampningen fra vannoverflaten i innsjøer, 
elver og hav) og litosfæren (dvs. fordampningen 
fra grunnvannet, fuktig jord og de levende organ-
ismene (gjennom transpirasjon og respirasjon) til 
atmosfæren. Dette vannet som fordamper til 
atmosfæren, kondenseres deretter til skyer og 
faller ned igjen (presipiteres) over hav og land 
som regn, snø eller haggel. På land lagres det 
som overflatevann, grunnvann, snø eller is, eller 
opptas i organismer, dyr, trær og vegetasjon, 
eller renner som overskuddsvann til innsjøer og 
elver for til slutt via elvene, å ende i havet der det 
igjen kan fordampe og starte en ny syklus. 
Fordampningen fra havene og fordampningen fra 
landmassene og det organiske liv, balanseres 
gjennom nedkjølingen av atmosfæren og den 
påfølgende nedbør over land og hav. Skal den 
hydrologiske syklus opprettholdes må nedbørs-
mengdene balansere fordampingen verden sett 
som helhet. Er fordampningen fra havene større 
enn nedbøren over havene, kommer overskuddet 
som ekstra nedbør over land. Vann er også 

essensiell for fotosyntesen, men det utgjør kun 
brøkdeler (ca. 1 %) av alt vann de grønne 
plantene transpirerer under de metabolske pro-
sessene.  
 
HYDROLOGICAL YEAR: Hydrologisk år, en 
sammenhengende 12-måneders periode valgt for 
å presentere hydrologiske data slik at de bedre 
sammenfaller med de årlige variasjoner enn 
kalenderåret gjør; i Norge går det hydrologiske år 
fra 1. september til 31. august. 
 
HYDROLOGIC CYCLE: Se: Water cycle. 
 
HYDROLOGY: Hydrologi, det vitenskapelige 
studiet av forekomsten, sirkulasjonen og kvali-
teten på jordens vannforekomster, inkludert den 
hydrologiske syklus, vannresursene og vannfore-
komstenes vedvarelse og bærekraft. Faget 
omfatter vannets fordeling og egenskaper i fast 
og flytende form, bevegelser og kjemiske 
sammensetning, og med spesiell vekt på nedbør 
(presipitasjon), fordampning (evaporasjon) og 
transpirasjon (pusting). Hydrologi omfatter også 
grunnvann og jordfuktighet, snø og isbreav-
setninger og avrenningen, ved siden av vannets 
relasjoner til mennesket gjennom irrigasjoner, 
dreneringer, erosjoner og kontroll av oversvøm-
melser. En hydrolog er en forsker innen 
hydrologi, og også opptatt med miljøvitenskap, 
fysisk geografi og jordens geologi. Se: Glaciology 
og Water cycle. 
 
HYDROLYSIS: Hydrolyse, kjemisk nedbrytning 
av stoffer gjennom reaksjoner med vann, dvs. 
elektrokjemiske eller biologiske reaksjoner 
mellom et stoff og vannets ioner (H+ og OH-) slik 
at det dannes en svak syre, base eller begge 
deler. Hydrolysen medfører oppsplittinger av 
molekyler til to eller flere mindre molekyler ved at 
vannets hydrogen og oksygen knyttes til de «frie 
endene» som dannes når en kjemisk binding blir 
brutt, dvs. katalytisk nedbrytning av makromole-
kyler eller polymerer til deres byggestener under 
opptagelse av vann. Hydrolyse av proteiner gir 
aminosyrer, karbohydrater gir monosakkarider 
og/eller disakkarider (f.eks. sukrose nedbrytes til 
glukose og fruktose), nukleinsyrer gir nukleotider 
og fettstoffer gir fettsyrer og glyserol. Hydrolyse 
av karbohydrater, f.eks. omdannelse av stivelse 
og sukkerstoffer, er en viktig del av industrien 
som beskjeftiger seg med matvarer og brygging. 
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Selve hydrolysen kan foregå biologisk ved hjelp 
av enzymteknologi, eller kjemisk ved høye 
temperaturer ved hjelp av syrer eller baser som 
katalysator. Hydrolyse av cellulose gir gjærbare 
sukkerstoffer som videre kan danne etylalkohol, 
butanol, eddiksyre eller proteiner. Prosessen er 
industrielt viktig da spesielt etanol er et basis-
produkt innen kjemisk industri. Hydrolyse av 
mineraler er den viktigste form for kjemisk 
dekomponering av berg til uløselige presipitater 
og andre komponenter (ved karbonering dannes 
løselige produkter). 
 
HYDROMEGATHERMIC: Refererer til organ-
ismer som lever i meget fuktige, varme miljøer, 
slik som tropiske regnskoger. 
 
HYDROMETER: Hydrometer, aerometer, flyte-
vekt; kalibrert instrument for å måle den relative 
tettheten av væsker, dvs. væskers egenvekt 
avlest på et måleinstruments oppdrift (buoyancy) 
basert på Archimedes’ lov: Et legeme nedsenket i 
en væske har en oppdrift lik vekten til den 
væskemengde fortrengt av legemet. Desto lavere 
væskens tetthet er, jo dypere synker hydro-
meteret. Hydrometri refererer til målingene og 
analysene av vannets bevegelser, spesielt ved 
hjelp av informasjoner samlet inn ved hjelp av 
hydrometre. 
 
HYDROMETRIC AREA: Vassdragsområde, en 
samling nedbørsfelt og kystfelt som drenerer til 
en definert kyststrekning. 
 
HYDROMORPHIC: Hydromorfisk, det å være 
tilpasset et akvatisk liv, et liv i vann. 
 
HYDROPHANOUS: Som blir gjennomsiktig 
(transparent) i vann eller når det senkes ned i 
vann. 
 
HYDROMORPHOSIS: Hydromorfose, struktur-
elle modifiseringer som respons på vannpå-
virkninger. 
 
HYDROPHILE HAIR: Hår som tiltrekker seg 
vann. Se: Hydrophobe hair. 
 
HYDROPHILIC (Hydrophile, Hydrophilous, 
Hydrophilus, Hygrophilous): (1) Vanntiltrek-
kende, vannelskende, vannsugende; hydrofilisk, 
det å ha en affinitet for vann eller som attrakteres 

til vann; (2) Molekyl, del av et molekyl (f.eks. 
amino -, karboksyl – eller hydroksyl grupper) eller 
en overflate som har affinitet til vann, eller som 
kan fuktes eller oppløses i vann (Se: Polar 
molekyl). Hydrofile stoffer er vanligvis bipolare og 
oppløses lett i vann; (3) Det og leve og trives i 
vann, dvs. innsjøer (limnophilous), elver (rheo-
philous) eller fuktige habitater (Se: Hydrophobic). 
 
HYDROPHILY: Hydrofili, befruktning av blomster 
via pollen fraktet og spredt av vann.  
 
HYDROPHOBE HAIR: Hår som er resistent mot 
å bli våt, fuktig. Se: Hydrophile hair. 
 
HYDROPIC: Hydrops, det å svelle og ta opp 
vann i vev og hulrom. Edema (dropsy), unormal 
utvidelse av et organ eller bindevev med væske. 
Hydrops genu, vann i kneet. Se: Hydropsy. 
 
HYDROPHOBIA: Se: Rabies. 
 
HYDROPHOBIC (Water repellent): (1) Hydro-
fob, vannskyende, det å mangle affinitet til vann; 
organismer som ikke trives i vann eller fuktige 
habitater; (2) Molekyl, del av et molekyl (f.eks. 
alkyl grupper) eller en overflate som er uopp-
løselig i vann eller som ikke kan fuktes (Se: Non-
polar molekyle). Hydrofobe stoffer oppløses 
meget vanskelig i vann og er vanligvis ikke-
polare. Oljer og andre lange hydrokarboner, er 
hydrofobe. Vannavstøtende biologiske mem-
braner er sammensatt av hydrofobe molekyler.  
 
HYDROPHYTE: Hydrofytt, vannplante, en plante 
som enten lever i meget våt jord eller i vann eller 
på vann. Vannplanter har strukturelle tilpasninger 
til vannlivet med reduksjon av det bærende og 
vaskulære vevet, mangel eller sterk reduksjon av 
rotsystemet og et spesielt tilpasset bladverk, ofte 
flytende med lite eller manglende kutikula.  
Hydrofytter representerer én av seks hoved-
former for planteliv basert på reproduksjons-
delenes eksponering i forhold til klimaforhold-
ene.   
 
HYDROPHYTON: En hydroidekoloni komplett 
med rot-lignende organer, stengel og grener. 
 
HYDROPOLYP: Hydropolypp, en enkelt polypp i 
en hydroidekoloni.                                                                                                                                                                                                                                                       
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HYDROPONICS: Hydrokultur, kultivering av 
planter uten bruk av jord, men ved hjelp av 
spesielt konstruerte løsninger av mineralsalter. 
 
HYDROPSY: Hydropsi, ødem (vannsott, vatter-
sott), symptomer eller lidelser som innebærer en 
unormal opphopning av væsker i kroppen, under 
huden, mellom celler eller i kroppens hulrom. 
Ødem (edema, oedema, ædema) er dagens 
utrykk for slike tilfeller. 
 
HYDROSERE (Hydrarch succession): Hydro-
sere, et stadium i en plantesuksesjon som 
begynner i vann eller fuktige habitater (sump, 
myr) i nærheten av et vann eller elvebredd, og 
som utvikler seg mot tørrere forhold pga. 
akkumulering av organisk, dødt materiale som 
tilslutt vil kunne heve grunnen over vannnivået 
slik at det kan dannes skog som et utviklings-
messig sluttstadium (klimakssamfunn). Se: 
Lithosere, Mesarch succession, Sere, Xerarch 
succession og Xerosere. 
 
HYDROSOME: Et hydra-lignende stadium. 
 
HYDROSPHERE: (1) Hydrosfæren, den del av 
jorden som er dekket av hav, sjøer, vann, elver, 
snø, is og isbreer; (2) Jordens overflatevann, det 
flytende vannet som befinner seg på og nær 
jordens overflate, dvs. den del av jordskorpen 
som består av flytende vann, hav, sjøer, vann og 
elver (i motsetning til i form av snø, is og isbreer, 
Se: Lithosphere), og som damp i luften (Se: 
Atmosphere). Refererer man til hele jordskorpen, 
kalles hydrosfæren ofte for hydrolitosfæren. 
Havene er den største komponenten i hydros-
færen da de dekker ca. 70,8 % av jordens over-
flate (361 millioner km2 er hav) med en gjen-
nomsnittsdybde på ca. 3 800 meter. Hydrosfæren 
og atmosfæren er knyttet sammen gjennom den 
hydrologiske syklus (Se: Hydrological cycle); (3) 
Alt vann i både fast form (snø, is, isbreer), 
flytende form (hav, sjøer, vann, elver), gassform 
(vanndamp, skyer og andre former for fordampet 
vann i atmosfæren da solenergien og tempera-
turen medfører at vann fordampes til atmosfæren 
hvor det kondenseres til skyer pga. avkjøling, og 
gjennom nedbør overføres tilbake til jorden), og 
som vann inkorporert i det levende liv (Se: Biota). 
Metabolismen til planter og landdyr kan virke på 
den globale vannsyklus, og klima. I polhavene 
avkjøles vann, blir tyngre og synker, ved tropene 

oppvarmes vann, blir lettere og stiger. Disse opp- 
og nedstrømningene forårsaker enorme hori-
sontale utskiftninger av vann mellom tropene og 
polene, dessuten medfører jordrotasjonen relativt 
stabile havstrømmer («elver») avgjørende 
betydning for både dyr og mennesket, som f.eks. 
Golfstrømmen mot Skandinavia. At vann er 
tyngst ved 4oC har også fundamental betydning 
for alt liv, da vann som nærmer seg null grader 
blir lettere og stiger til overflaten igjen og fryser er 
det kaldt nok. Det dannes derved et beskyttende 
lokk over det varmere (bunn)vannet som 
muliggjør fortsatt liv. Vann er det viktigste 
uorganiske stoff som alle levende organismer 
trenger, eller alt liv slik vi kjenner det, da det 
inngår i utallige metabolske prosesser. 
 
HYDROSTATIC: (1) I stand til å flyte (som 
insektlarver med luftsekker i kroppen, et hydro-
statisk organ); (2) Det som er relatert til 
vanntrykket. 
 
HYDROSTATIC PRESSURE: Hydrostatisk trykk, 
trykk som utøves av vann som er i ro, målt som 
vannets egenvekt multiplisert med dybden ved 
det punkt trykket beregnes. Formelen for det 
hydrostatiske trykket i en væskesøyle, er: p = 
ρgh, der p er trykket (N/m2), ρ væskens tetthet 
(kg/m3), g gravitasjonsaksellerasjonen (9,81 m/s2 
og h høyden på væskesøylen (i meter). Se: 
Turgor pressure.  
 
HYDROSTATICS: Hydrostatikk, læren om 
væsker som ligger i ro i stabil likevekt; utgjør en 
del av væskemekanikken, spesielt den mate-
matiske analysen av emnet. Se: Hydraulics. 
 
HYDROSTATIC SKELETON: Hydrostatisk skje-
lett, kroppsvæsken hos bløthudete virvelløse dyr 
som funksjonelt representerer et skjelett basert 
på at det er under trykk på grunn av muskel-
aktivitet. Det gir dyret form, gir feste for indre 
organer og medfører at musklene har noe og 
kontraktere seg mot og dermed understøtter 
bevegelsesfunksjonen. 
 
HYDROSTOME: Hydrostom, munnen til en 
polypp. 
 
HYDROTAXIS (Hygrotaxis): Hydrotaxis, en taxis 
som respons på en fuktighetsgradiet som initierer 
en stimulus. 

https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98dem
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HYDROTROPISM: Hydrotropisme, vekst hos 
planter som respons på vann, f.eks. røtter som 
vokser mot økt konsentrasjon av vann i jorden. 
Se: Tropism. 
 
HYDROUS: Som er vannholdig, inneholder vann 
som en bestanddel.  
 
HYDROXIDE: Hydroksid, diatomisk anion med 
den kjemiske formel OH- som består av oksygen 
og hydrogen atomer holdt sammen med en 
kovalent binding og som bærer en negativ 
ladning. Hydroksid utgjør en meget liten bestand-
del av vann. Hydroksid kan fungere som en base, 
ligand (bindes til metall atomer), nukleofil eller 
katalyst. Hydroksid ioner danner salter der noen 
kan oppløses i vann og frigjøre hydroksid ionene. 
Se: Hydroxyl (group). 
 
HYDROXYL (GROUP) (Hydroxy): Hydroksy, 
hydroksygruppen, hydroksyl gruppen; den koval-
ent bundne gruppen OH som inneholder oksygen 
bundet til hydrogen. Innen organisk kjemi 
inneholder alkohol og karboksylsyrer, hydroksyl 
grupper. Anionet OH- kalles hydroksid. Regelen 
er at hydroksyl referer kun til radikalen OH, mens 
den funksjonelle gruppen -OH, utgjør hydroksy 
gruppen. Se: Hydroxide. 
 
HYDROZOA: Hydrozoer, en klasse i rekken 
Cnidaria som har både polypp- og meduse-
stadier. 
 
HYETAL: Nedbørsrelatert, som angår nedbør og 
vann. Hyetogram, kart som viser nedbørsratene. 
Hyetograf, instrument som måler nedbør eller et 
diagram som viser gjennomsnitt, maksimum og 
minimum nedbør per måned målt ved en 
meteorologisk stasjon. Hygrometer, instrument 
som måler relativ fuktighet i atmosfæren over tid; 
en slik kontinuerlig måling kalles hygrograf. Se; 
Hygrometer. 
 
HYGIENE: Hygiene, metodene som nyttes for å 
redusere hyppigheten av sykdommer gjennom 
renslighet og godt stell av kroppen. 
 
HYGRIC: Hygrisk, som angår fuktighet, fuktige 
eller råe betingelser; tolererer eller er tilpasset 
fuktige miljøer. 
 

HYGRO-: Prefiks som betyr våt, fuktig, rått; 
damp. Hygroskopisk viser til substanser som kan 
oppta vann fra atmosfæren. 
 
HYGROCOLOUS: Som lever i fuktige og råe 
habitater. 
 
HYGRODRYMIUM: Hygrodrymium, tropisk regn-
skogssamfunn. 
 
HYGROKINESIS: Hygrokinese, orientering i 
relasjon til forskjeller i fuktigheten i omgivelsene. 
 
HYGROMETABOLISM: Fuktighetens påvirkning 
på metabolismen. 
 
HYGROMETER (Hygroscope): Hygrometer, 
hygroskop, fuktighetsmåler, et instrument til å 
måle vanndampinnholdet (fuktigheten) i et eller 
annet begrenset område, f.eks. i jorden eller 
luften. Atmosfærens eller luftens fuktighet, kan 
måles på flere måter, f.eks. ved hjelp av: (a) 
Instrument basert på temperaturen ved kondens-
eringstidspunktet (duggpunktet), (b) mekanisk 
hygrometer som baserer seg på temperatur-
forskjellen mellom en tørr kolbe og en våt kolbe 
som tørker mens de svinges i luften, (c) elektrisk 
kapasitans eller motstand, (d) kjemisk hygro-
meter, eller (e) andre kalibrerte instrumenter der 
en indikator angir direkte den relative fuktigheten. 
Hygroskop er et redskap som gir en grovere 
indikasjon på fuktigheten i atmosfæren, f.eks. et 
ark impregnert med et kjemikalium (f.eks. kobolt-
klorid) som skifter farge når fuktigheten overstiger 
et gitt nivå. Maksimum mengde vanndamp som 
et gitt luftvolum kan inneholde (metning), varier 
stort med temperaturen; desto kaldere jo mindre 
vanndamp kan luft inneholde før metning 
inntreffer. De fleste instrumenter måler relativ 
fuktighet (RH i prosent), dvs. mengden vann-
damp relativt til det mulige ved en gitt temperatur 
Se: Hyetal, Humidity og Psychrometer. 
 
HYGROMORPHIC: Hygromorfisk, det å være 
strukturelt tilpasset et liv i fuktige miljøer. 
 
HYGROPETRIC: Det som angår faunaen på 
berg og sten under vann. 
 
HYGROPHILOUS: Det å leve og trives i fuktige 
miljøer eller et miljø med en høy luftfuktighet; 
hygrofil. Se: Hydrophilic. 
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HYGROPHYTE: Hygrofytt, en plante som er til-
passet å leve på fuktige steder. Se: Mesophyte, 
Tropophyte og Xerophyte. 
 
HYGROPOIUM: Engsamfunn. 
 
HYGRORECEPTOR: Hygroreseptor, en sanse-
celle eller sanseorgan som er følsom for fuktig-
het. 
 
HYGROSCOPIC: (1) Innen botanikk, hygroskop-
isk, følsom for fuktighet; (2) Innen kjemi, evnen til 
å tiltrekke, oppta og holde på vann fra om-
givelsene. Hygroskopiske kjerner refererer til de 
støv- og røkpartiklene, svoveldioksid, salter og 
andre mikroskopiske korn i luften, som kan 
fungere som kondenseringskjerner for vann-
damp og det selv før luften er vannmettet. 
Størrelsen er fra 0,001 til 10 µm og de 
forekommer hyppigere over kontinentene enn 
over hav. Hygroskopisk vann er vann som er 
adsorbert på en overflate fra atmosfæren; slikt 
vann danner en meget tynn filmhinne på 
jordpartiklene, men er lite tilgjengelig for plantene 
til vekst. Se: Adsorption. 
 
HYGROTAXIS: Se: Hydrotaxis. 
 
HYL-: Prefiks som betyr tre. 
 
HYLACOLOUS: Som lever blant trær, i skog eller 
skogsområder. 
 
HYLILE: Som angår skog eller skogsområder. 
 
HYLIUM: Et skogssamfunn. 
 
HYLOGAMY: Hylogami, fusjon mellom gameter. 
Se: Gametogamy og Syngamy. 
 
HYLOPHAGOUS: Se: Dendrophagous. 
 
HYLOPHILOUS: Det som lever og trives i skog 
og skogsområder. 
 
HYLOTOMOUS: Som kutter blader og trevirke. 
 
HYMENO-: Prefiks som betyr membran. Hymen, 
en membran, eller jomfruhinnen, membran i 
vaginal åpningen som mer eller mindre kan lukke 
åpningen. Ødeleggelse (defloration) var (en 
gang) synonymt med tap av jomfrudom. 

HYMENOLEPIOSIS: Hymenolepiose, en vanlig, 
mild tarminfeksjon med bendelmarkene Hymeno-
lepis nana (dvergbendelmarken, dwarf tapeworm 
infection) og H. diminuta (rottas bendelmark), 
særlig hos barn. Reservoarverten for H. diminuta 
er som navnet sier, rotter. Hymenolepiose 
forekommer over hele verden i varme områder, 
men ikke i Norge. Når det gjelder dvergbendel-
marken, er husmus reservoarverten for men-
nesket, mens både hunder, katter og lopper kan 
bli infisert. Mennesket kan fungere både som 
slutt- og mellomvert, dvs. at eggene kan utvikles 
direkte i tarmvevet, autoinfeksjoner er da mulig 
noe som gjør infeksjon med denne bendelmarken 
langt mer skadelig enn H. diminuta som kun 
infiserer mennesket via en mellomvert. 
Mennesket kan infiseres med begge arter tilfeldig 
gjennom inntak av infiserte biller, som melbillen 
(Tribolium confusum) eller andre insekter som 
lever i nær tilknytning til oss (f.eks. Pulex irritans, 
Xenopsylla cheopis, Ctenocephalides canis og 
Ceratophyllus fasciatus). H. microstoma (musas 
bendelmark) lever til forskjell fra de andre, i 
gallegangen. 
 
HYMENOPTERA: Veps (årevinger), en insekt-
orden som omfatter bl.a. maur, bier og veps. 
 
HYO- (Hyoid): Prefiks som betyr Y-formet. 
 
HYPARCHIC: Innen genetikk, påvirkning fra nær-
liggende gener; term som benyttes om gener i 
«mosaikk-vev» som ikke uttrykkes hvis epi-
statiske gener er til stede i nærliggende vev; det i 
motsetning til gener som fullt ut uttrykkes (aut-
archic genes). Se: Epistatic gene og Mosaicism. 
 
HYPER-: Hyper-, prefiks som betyr over, utover, 
mye, større enn, mer enn (i effekt eller kvantitet); 
høyere (i posisjon). 
 
HYPERACTIVITY: Hyperaktivitet, overaktivitet 
gjerne assosiert med adferdmessige forstyrrelser. 
 
HYPERAEMIA: Hyperemi, økt blodtilførsel uan-
sett sted i kroppen, f.eks. til et organ som er i 
sterk aktivitet. Betennelsesreaksjoner fører til 
hyperemi ved økt blodtilstrømming.  
 
HYPERANISOGAMIC: Hyperanisogamisk, org-
anismer som har store og aktive gameter. 
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HYPERAPOLYSIS: Hyperapolyse, kvittering av 
unge (juvenile) bendelmark proglottider for 
dannelsen av eggene. Se: Proglottid. 
 
HYPERBENTHIC (Suprabenthic): Hyperbentisk, 
som lever over, men meget nært substratet. 
 
HYPERBOLA: Innen matematikk, hyperbel, en 
glatt, plan kurve (som utgjør ett av de fire 
kjeglesnittene; de andre er ellipse, parabel og 
sirkel) med to grener (sammenhengende kompo-
nenter) som er speilbilde av hverandre, definert 
som det geometriske stedet der differansen 
mellom avstanden fra to faste punkter (brenn-
punkter) er konstant. Se: Circle, Ellipse og 
Parabola. 
 
HYPERBOLE: Hyperbol, ekstrem overdrivelse, 
retorisk eller litterært, og som benyttes for 
effekten skyld eller for å legge vekt på noe som 
er ment og ikke bli tatt bokstavelig.  
 
HYPERBOLIC GROWTH: Hyperbolsk vekst, 
vekst som medfører en økning med samme 
faktor i kortere og kortere tidsintervaller, f.eks. en 
befolkning som fordobles raskere og raskere. 
Hyperbolisk vekst er mye raskere enn ekspo-
nensiall vekst pga. denne ekstra akselerasjonen 
(f.eks. på grunn av positive tilbakemeldinger).  
 
HYPERBOREAN: Innbygger i det ekstreme nord, 
med relasjon til det ekstreme nord, dvs. med 
relasjon til de nærmest sterile nordområdene. 
 
HYPERCALCEMIA: Unormalt høyt nivå av 
kalsium i blodet. 
 
HYPERENDEMIC: Hyperendemisk, innen para-
sittologi, meget høy prevalens av parasitter i et 
gitt vertssamfunn. 
 
HYPERGLYCEMIA: Hyperglykemi, høyere nivå 
enn normalt av glukose i blodet (blodsukker) pga. 
mangel på insulin, en tilstand som kan føre til 
Type II diabetes. Mengder over 7 mmo/liter (125 
mg/dl) etter et måltid, er definert som hyper-
glykemi.  
 
HYPERHALINE: Hyperhalin, vann som har et 
saltinnhold over normalt sjøvann, dvs. over 40 
o/oo. Se: Euhaline og Hypohaline. 
 

HYPERIMMUNE: Hyperimmun, stor grad av 
immunitet. Termen refererer vanligvis til dyr som 
har blitt immunisert gjentatte ganger (hyperim-
munization) for produksjon av store mengder 
antistoff. 
 
HYPERMASTIGOTE: Hypermastigot, mobile, en-
kjernete, multiflagellate, heterotrofe organismer 
(protoktister) som er parasittiske eller symbi-
ontiske i fordøyelsessystemet hos termitter og 
kakerlakker. Deres tallrike flageller (undulipoder) 
er arrangert i sirkler, spiraler, tufser eller 
transverse rader. Se: Mastigote og Undulipo-
dium. 
 
HYPERMETAMORPHOSIS: Se: Heteromorph-
osis.  
 
HYPERMETROPIA: Langsynthet. Se: Myopia og 
Refraction. 
 
HYPERMORPHIC ALLELE (Hypermorph): 
Hypermorfisk allel, mutant gen med en effekt mer 
markert enn vill-typens tilsvarende allel. En 
hypomorf mutasjon medfører en økt, men normal 
gen funksjon, og kan oppstå ved gen dublisering, 
økt mRNA eller protein uttrykning. Se: Allele og 
Hypomorphic allele. 
 
HYPERMORPHOSIS: Hypermorfose, en form for 
heterokroni der utviklingsraten i løpet av 
evolusjonen, forblir uforandret, men den evolu-
sjonære utviklingstiden forlenges slik at nye 
livsstadier legges til de foregående utviklings-
stadiene eller sekvensene (Se: Heterochrony). 
Med andre ord, veksten foregår over lengre tid 
med den konsekvens at det adulte stadium får en 
såkalt «hyperadult» (superadult) morfologi der 
utseendet er dannet i forlengelsen av veksten til 
opphavet. Avkommet når voksen størrelse og 
utseende før det blir kjønnsmodent, og fortsetter 
å utvikle seg videre til en superadult slik at 
forfedrenes voksne stadium blir yngre stadier hos 
etterkommerne. Det morfologiske resultatet er et 
eksempel på peramorfose (Se: Peramorphosis). 
Utviklingen (ontogenien) til slike organismer er et 
eksempel på teorien om at ontogenien 
rekapitulerer fylogenien. Se: Ontogeny, Predis-
placement og Postdisplacement. 
 
HYPERMUTABLE ALLELE: Se: Unstable allele. 
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HYPEROSMOTIC: Hyperosmotisk, økt osmose, 
løsning som har et økt osmotisk trykk, dvs. som 
har et høyere nivå oppløste stoffer (solutes) i en 
løsning (løsningsmiddel, solvent) i sammen-
ligning med en annen løsning. Osmolaritet er 
mengde oppløst stoff i en løsning; desto høyere 
osmolaritet, jo lavere vannkonsentrasjon. Hyper-
osmotisk stress har betydning ved flere av våre 
sykdommer, både akutte og kroniske, lokale og 
systemiske, ikke minst ved betennelser (inflam-
masjoner). Se: Hypoosmotic. 
 
HYPEROSTOSIS: Hyperostose, unormalt sterk 
benvekst. 
 
HYPERPARASITE (Autoparasite): Hyperpara-
sitt, parasitt på en vert som selv er parasitt. Et 
eksempel er snyltevepser (hyperparasittoider) 
som legger sine egg i larver (parasittoider, oftest 
insektlarver) som selv parasitterer vertsvev. 
Andre eksempler finnes blant ekte fluer (Diptera), 
biller (Coleoptera) og når f.eks. bakterier eller 
parasittiske protozoer parasitterer på parasitter. 
Se: Autoparasite og Tertiary parasite. 
 
HYPERPARASITISM: Se: Superparasitism. 
 
HYPERPHORIA: Hyperforia, en tilstand der ett 
av øynene har en tendens til å vende oppover. 
 
HYPERPLASIA (Hyperplasy): Hyperplasi, unor-
mal økning av antall celler i et organ eller vev på 
grunn av økt celledeling. Hyperplasi er normalt 
under vekst av en organisme, og kan også 
forekomme ved f.eks. sårhelinger, lymfekjertel 
aktiviteter, kreft og ved vekst av vorter 
(virusinfeksjon). Det motsatte er hypoplasi (Se: 
Hypoplasia). Hypertrofi er en unormal størrelse 
som skyldes at hver enkelt celle har blitt større. 
Se: Hypertrophy. 
 
HYPERPLOID: Hyperploid, celler eller individer 
som har flere kromosomer eller segmenter enn 
det karakteristiske euploide antall. Se: Aneuploid, 
Euploid, Hypoploid, Monoploid og Polyploid. 
 
HYPERPLOIDY: Hyperploidi, celler eller individer 
som har et kromosomantall noe større enn ett 
eksakt multippel av det monoploide eller haploide 
antall, dvs. har én eller flere kromosomer (eller 
kromosomfragmenter) i tillegg til det normale 
kromosomsett. Det i motsetning til hypoploide 

celler eller individer som mangler én eller flere 
kromosomer (eller kromosom segmenter). Man 
kan skille mellom hyper- og hypohaploide, hyper- 
og hypodiploide og hyper- og hypopolyploide 
individer. Se: Hypoploidy. 
 
HYPERSALINE: Hypersalin, høy saltholdighet, 
vann som inneholder store mengder NaCl og 
andre salter, og langt over hva normalt sjøvann 
har (> 35 o/oo). 
 
HYPERSENSITIVITY: Hypersensivitet, hyper-
reaktivitet, allergi, en økt eller unormal sterk 
immunologisk reaksjon mot et eller annet stoff; 
en tilstand av økt reaksjon overfor en fremmed 
substans som normalt er harmløs, eller den sterkt 
økte responsen i et individ etter gjentagende 
eksponeringer (priming) mot et antigen. Hyper-
sensivitet kan resultere i fra en mild lokal 
inflammasjonsreaksjon (allergi) til alvorlige vevs-
ødeleggelser, anafylaktisk sjokk og i ekstreme 
tilfeller, død. 
 
HYPERSONIC SPEED: Innen aerodynamikk, 
hypersonisk hastighet, en hastighet som langt 
overskrider lydhastigheten i atmosfæren, og da 
mer fem ganger lydhastigheten under 90 km 
høyde over jordoverflaten. 1 Mach er lik 
lydhastigheten i luft som er 332 m/s (1 195 km/t). 
(Mach er oppkalt etter Ernst Mach (1838-1916)).  
 
HYPERSPACE: (1) Hyperrom, hypervolum, et 
tenkt rom med flere enn tre dimensjoner, og 
vanligvis definert matematisk; (2) Innen science 
fiction, et rom-tid kontinuum der det er mulig å 
reise fortere enn lyset; (3) Innen taksonomi, 
billedgjøring av relasjonene mellom en rekke 
taksa (eller observasjoner) over et større antall 
dimensjoner (karakterparametere). 
 
HYPERTELY: Farger eller ornamentering uten 
tilsynelatende hensikt. 
 
HYPERTENSION: Hypertensjon, økt blodtrykk. 
 
HYPERTHERMIA: Overoppheting, refererer til en 
kroppstemperatur som er over det normale pga. 
svikt i termoreguleringen. Se: Hypothermia og 
Thermoregulation. 
 
HYPERTONIC: (1) Innen kjemi, hyperton, det å 
ha det høyeste osmotiske trykk av to løsninger; 
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det å ha et høyere osmotisk trykk enn det 
omgivende medium eller væske til sammen-
ligning; (2) Innen fysiologi, det å ha en ekstrem 
spenning, tonus eller stress i muskeller eller årer. 
 
HYPERTONIC SOLUTION: Hyperton løsning, en 
løsning, celle eller vev som har et osmotisk trykk 
som er relativt større enn en isotonisk løsning, 
det omgivende medium eller væsken den 
sammenlignes med, noe som medfører at 
løsningen opptar vann ved osmose. Årsaken 
skyldes at løsningen (løsningsmiddelet, solvent) 
har et høyere nivå av løste stoffer (solutes) enn 
en annen gitt løsning. Vandringen (diffusjonen) 
av vann for å utjevne forskjellene mellom en 
løsning med lavt osmotisk trykk og en løsning 
med høyt osmotisk trykk adskilt av en porøs 
membran, kalles osmose. Se: Hypotonic solution, 
Isotonic solution og Osmosis. 
 
HYPERTROPHIC: Hypertrofisk, vann som har 
blitt tilført større mengder næringssalter for å 
stimulere til økt plantevekst. 
 
HYPERTROPHY: Hypertrofi, økt størrelse på en 
gitt struktur, vev eller organ pga. økning i celles 
størrelse. Hypertrofi kan ofte skyldes en sam-
mensmeltning av celler. Se: Hyperplasia og 
Hypotrophy. 
 
HYPERVARIABLE REGIONS: (1) Innen immun-
ologi, hypervariable regioner, områder innenfor 
de variable regionene av lette (VL) og tunge (VH) 
kjeder i immunglobulinet der aminosyresek-
vensen viser særlig stor variasjon fra en immun-
globulinkjede til en annen (i motsetning til de 
relativt uforanderlige basisregionene). Det er på 
de hypervariable regionene at den spesifikke 
bindingen til antigenene foregår; (2) Innen 
genetikk, hypervariabel region (HVR) i genomet 
som er oppbygd av et varierende antall (repeats) 
basepar av nukleotider (i kjerne DNA) eller 
substitusjoner (i mitokondrielt DNA, D-loop) og 
som er diagnostisk for individet. Se: Variable 
region. 
 
HYPERVENTILATION: Hyperventilering, økt luft-
opptak pga. økt pustefrekvens. 
 
HYPHA (pl. Hyphae): Hyfe, enhver av de 
forgrenete trådene (tubulære; diameter 4 - 6 µm) 
som danner de strukturelle enhetene (fila-

mentene) som utgjør det løse nettverket kalt 
mycel hos sopp. Hyfer er hos de fleste soppene, 
hovedformen for vegetativ vekst. Hyfene består 
av én til flere celler omgitt av en tubulær 
cellevegg. Hos de fleste soppene er hyfene 
oppdelt i celler med indre kitinøse vegger (septa; 
i motsetning til plantenes cellulosevegger) med 
porer store nok til at ribosomer, mitokondrier og 
til og med kjerner kan flyte mellom cellene. Hos 
parasittiske sopp, produserer hyfene enzymer 
som fordøyer vev; hos saprotrofiske sopp, dødt 
organisk materiale.  
 
HYPHEN: (1) Bindestrek («-»), benyttet for å 
forene to ord for å indikere at de har en 
kombinert mening, for å sammenbinde ord med 
meningstilknytning, for å dele et ord på slutten av 
en linje eller for å vise til en manglende del; (2) 
Innen taksonomi, benyttet til å knytte sammen to 
deler av et sammensatt arts- eller underartsnavn. 
(Bruk av bindestrek innen taksonomi er under 
diskusjon og debatt.)  
 
HYPNODY: Hypnodi, forlenget hvileperiode (dia-
pause) under utviklingen av en organisme; et 
fenomen lignende eller identisk med hibernering 
(Se: Hibernation).   
 
HYPNOPLASY: Hypnoplasi, forsinkelse eller 
stopp i utviklingen som resulterer i at den nor-
male størrelse ikke oppnås. 
 
HYPNOSPORE: Hypnospore, meget tykkveg-
get, aseksuell hvilespore hos f.eks. diverse 
grønnalger. Se: Aplanospore. 
 
HYPNOTE: Hypnot, en sovende eller hvilende 
organisme. 
 
HYPNOZOITE: Hypnozoitt, hvilende (dormant) 
eller latent form i en livssyklus hos visse 
parasittiske protozoer (Apicomplexa, Sporozoa) i 
en vert, f.eks. ved malaria infeksjoner (Plasmo-
dium ovale, P. vivax) hos mennesket  
 
HYPO-: Prefiks som betyr under, lav, lite, mindre 
enn (i effekt eller kvantitet); nedenfor (i posisjon). 
 
HYPOBENTHOS: Hypobenthos, faunaen på hav-
bunnen under 1 000 meters dyp. Se: Epibenthos. 
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HYPOBIOSIS: (1) Hypobiose, en tilstand av 
reduserte kroppsfunksjoner under hibernering 
(enkelte parasitter har hypobiose sammen med 
sine verter), eller en levemåte for å unngå 
krevende miljøbetingelser (Se: Dormancy); (2) 
Det å leve under diverse strukturer på bakken 
eller på sjøbunnen (benthos).  
 
HYPOBIOTIC: Hypobiotisk, det å leve i beskyt-
tede miljøer, under diverse ting og gjenstander. 
 
HYPOBLAST: En endoterm (entoderm) i et tidlig 
embryo-stadium. 
 
HYPODIGM: Det totale materialet av en art som 
er tilgjengelig for en taksonomist. Se: Taxonomy. 
 
HYPOCELLULAR: Det å inneholde færre celler 
enn normalt. 
 
HYPOCHONDRIAC: Hypokonder, person som 
har et uberettiget og unormalt høyt nivå av redsel 
for sykdommer. 
 
HYPOCHROMIA: (1) Mangel på hemoglobin; (2) 
Mangel eller redusert grad av farge. 
 
HYPODIGM: Alt kjent materiale av en art som er 
tilgjengelig for en taksonom, eller en prøve 
(sample) hvorfra populasjonskarakterene skal 
beskrives og utledes.  
 
HYPOGEAL (Subterranean): Undergrunnen; det 
å utvikle seg eller vokse under jordoverflaten. 
 
HYPOGENESIS: (1) Hypogenese, utvikling uten 
generasjonsvekslinger; (2) Underutvikling av et 
organ eller funksjon.  
 
HYPOGENOUS: Som lever og vokser under en 
gjenstand eller på de underliggende overflatene 
av en gjenstand. Se: Hypobiosis.  
 
HYPOGLYCEMIA: Hypoglykemi, unormalt lavt 
blodsukker, en situasjon som kan oppstå ved 
sterkt økt fysisk aktivitet, eller utsettelse av 
tidspunktet for inntak av føde. Når blodsukkeret 
synker under 4 mmol/l opptrer det en reduksjon i 
konsentrasjonsevne og kognitive funksjoner, og 
under 3 mmol/l inntrer føling (innsulinføling) som 
krever tiltak for å heve blodsukkernivået. Skjer 
ikke det kan insulinsjokk oppstå med eventuelle 

kramper og lammelser som resultat. Se: Hyper-
glycemi.  
 
HYPOHALINE: Hypohalin, vann som har et 
saltinnhold under normalt sjøvann, dvs. under 30 
o/oo. Se: Euhaline og Hyperhaline. 
 
HYPOLIMNION: Hypolimnion, det kaldere ned-
erste vannlaget i en innsjø under sprangsjiktet 
(termoklinen); vannlaget mellom metalimnion og 
bunnen i en termisk skjiktet innsjø. Hypolimnion 
påvirkes lite av strømningene i innsjøens øvre 
del. Området faller ofte sammen med innsjøens 
trofolytiske, abiotiske sone; karakteristisk for 
hypolimnion kan være anaeorobiske forhold og 
høye nivåer av sulfider. Se: Epilimnion, Meta-
limnion, Stratification of lakes og Thermocline. 
 
HYPOLITHIC: Hypolitisk, organismer som lever i 
mørke eller lysfattige miljøer under klipper og 
stener eller det å være slike miljøer.  
 
HYPOMEGETIC: Det som angår de minste i en 
serie av polymorfe organismer. 
 
HYPOMORPHIC ALLELE (Hypomorph, Leaky 
gene): Hypomorfisk allel, et mutant allel som har 
en mindre markert effekt enn vill-typens til-
svarende allel. Se: Hypermorphic allele. 
 
HYPONASTY: Hyponasti, oppovervekst; bøy-
ning oppover av blader eller andre plantedeler 
pga. økt vekst på de lavere overflatene.  
 
HYPONEUSTON (Infraneuston): Hyponeuston, 
organismer som lever umiddelbart under over-
flatehinnen, utgjør en del av neuston. Se: 
Neuston. 
 
HYPONYM: Hyponym, et slektsnavn som ikke er 
basert på en type art; et provisorisk og temporært 
navn. 
 
HYPOOSMOTIC: Hypoosmotisk, en løsning som 
har et lavere osmotisk trykk enn en isotonisk 
løsning eller løsningen den sammenlignes med. 
Se: Hyperosmotic og Osmosis.  
 
HYPOPARATYPE: Hypoparatype, ethvert eks-
emplar som opprinnelig ble brukt for å indikere en 
ny art, men som ikke ble valgt som type 
eksemplar. Se: Holotype og Paratype. 
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HYPOPHYLLOUS: Som vokser på bladenes 
underside, f.eks. sopp eller sporehusene 
(sporangiene) som vanligvis sitter sammen i 
sporehoper (sori) på undersiden av bladene hos 
bregner.   
 
HYPOPHLOEODAL: Se: Endophloedic. 
 
HYPOPLASIA (Aplasia): Hypoplasi, underut-
vikling, unormal eller ukomplett utvikling, f.eks. 
når et vev, organ eller del av et organ forblir 
under sin normale størrelse eller i en umoden 
tilstand, og da vanligvis pga. at celleantallet er 
under det normale.   
 
HYPOPLOID: Hypoploid, det å ha ett eller flere 
kromosomer eller kromosomfragmenter mindre 
enn ett eksakt multippel av det monoploide eller 
haploide antall (det normale antall). Se: 
Aneuploid, Euploid, Hyperploid, Monoploid og 
Polyploid. 
 
HYPORHEIC (ZONE): Refererer til de vann-
mettede sedimentene under eller langs elve-
breddene der det er en blanding av grunt 
grunnvann og overflatevann. Disse sonene eller 
regionene er bl.a. viktige ved fiskegyting.   
 
HYPOSENSITIZATION: Se: Desensitization. 
 
HYPOSTASIS: (1) Innen genetikk, hypostase, 
interaksjonen mellom ikke-alleliske gener, der ett 
gen maskerer utrykket av et annet gen ved et 
annet locus (Se: Epistasis); (2) Innen medisin, 
akkumuleringen av blod eller væsker i kroppen 
pga. nedsatt sirkulasjon, eller i organenes lavere 
deler på grunn av gravitasjonen; (3) Innen filosofi, 
den underliggende realitet eller substans.   
 
HYPOSTATIC GENE: Hypostatisk gen, gen hvis 
fenotype er forandret pga. uttrykningen av et allel 
i et annet locus (Se: Epistasis); hypostase er 
selve undertrykkelsen. Se: Epistatic gene og 
Hypostasis.  
 
HYPOTENUSE: Hypotenuse, siden motsatt til 
90o-vinkelen i en rettvinklet trekant. Se: Cathetus 
og Trigonometry. 
 
HYPOTHERMIA: Hypotermi, refererer til varm-
blodige dyr som har en lavere enn normal 
kroppstemperatur; hos mennesket en unormal 

kroppstemperatur lavere enn 32oC, noe som kan 
resultere i koma og død. Se: Hyperthermia og 
Thermoregulation. 
 
HYPOTHESIS: Hypotese, en idé, et konsept, en 
formodning, forutsetning; vitenskapelig gjetning 
basert på en antagelse som er falsifiserbar ved 
hjelp av vitenskapelige metodikk, dvs. antagelsen 
kan falsifiseres ved hjelp av metoder basert på 
eksperimenter og/eller observasjoner. Hypoteser 
gir (foreløpige) forklaringer på visse observa-
sjoner eller fenomener (facts, basissetninger) og 
foreslåes først og fremst som arbeidsantagelser 
da hypotesens konsekvenser leder til testbare 
forutsetninger (predictions, enkeltbetingelser) 
som kan bevises eller avvises, falsifiseres. En 
hypotese er også benyttet som premiss til 
forklaring av noe annet. Innen induktiv statistikk 
formuleres de testbare forutsetningene helst som 
et utrykk for det motsatte av det forventede 
resultat, dvs. som en null-hypotese (Ho). Det 
hjelper forskere til å unngå å trekke gale 
konklusjoner, siden den opprinnelige teori eller 
hypotese (H1) vil kun bli godtatt hvis de 
eksperimentelle dataene avviker signifikant fra 
verdiene som ble forutsagt gjennom null-hypo-
tesen. Gjennom en slik negativ arbeidsstrategi 
kan en imidlertid risikere å forkaste en korrekt 
(valid) forskningshypotese, men dette ansees 
bedre enn å akseptere en gal hypotese som 
favoriseres ved å arbeide etter et positivt utsagn. 
Se: Inductive method, Popperian method og 
Theory. 
 
HYPOTHESIS-GENERATING METHOD: Refe-
rerer til en metode for å strukturere og rangere 
data slik at mulige relasjoner med andre faktorer 
kan bedre synliggjøres og dermed generere 
hypoteser. Hensiktsmessige og nødvendige data 
kan da innsamles for å teste hypotesen. Se: 
Hypothesis. 
 
HYPOTHESIS OF NON-SPECIFICITY: Innen 
genetikk, det at det ikke forekommer noen hoved-
gruppe av gener som bare virker på én karakter-
klasse, slik som f.eks. fysiologiske, morfologiske 
eller etologiske karakterer. Se: Hypothesis. 
 
HYPOTHESIS TESTING: Hypotese testing, test-
ingen eller evalueringen av en hypotese gjennom 
statistiske metoder og signifikanstester. Se: 
Hypothesis. 
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HYPOTHESIZE: Hypotetisere, det å oppstille en 
hypotese. Se: Hypothesis. 
 
HYPOTHETICAL SPECIES: Hypotetisk art, arter 
som er observert i bestemte områder, men som 
aldri har blitt bekreftet gjennom funn eller foto-
grafi. 
 
HYPOTONIC SOLUTION: Hypotonisk løsning, 
løsning med et osmotisk trykk mindre enn en 
annen løsning (eller isotonisk løsning) den 
sammenlignes med og som derfor mister vann 
gjennom osmose. Se: Hypertonic solution, 
Isotonic solution og Osmosis.  
 
HYPOTROPHY: Hypotrofi, nedsatt funksjon og 
størrelse på en gitt struktur eller organ pga. tap 
av celler. Se: Hypertrophy. 
 
HYPOTYPE (Apotype, Plesiotype): Hypotype, 
et eksemplar annet enn en type som en senere 
eller supplerende beskrivelse eller figur er basert 
på. Se: Plesiotype og Type. 
 
HYPOVIRULENCE: Hypovirulens, redusert viru-
lensnivå; et patogens nedsatte evne til å 
forårsake sykdom, f.eks. på grunn av genetiske 
forandringer eller effekter på patogenet av andre 
infeksiøse agenser og da spesielt virus.   
 
HYPOXIA (Hypoxic): Hypoksi, mangel på oksy-
gen i kroppsvevene. Se: Anoxia. 
 
HYPSOMETER: Hypsometer, høydemåler, et in-
strument for å kalibrere et termometer ved 
kokepunktet. Hypsometeret benyttes for å måle 
absolutt høyde over havnivået ved hjelp av dertil 
lagede statistiske tabeller. Instrumentet er basert 
på forskjellene i vannets kokepunkt i relasjon til 
forandringene i atmosfæretrykket med høyde 
over havet. Se: Hypsometry. 
 
HYPSOMETRY: Hypsometri, mål av høyden 
(elevation) av land relativt til det gjennomsnittlige 
sjønivå. Høyden kan være positiv eller negativ 
(under sjønivå). Se. Bathymetry og Hypsometer. 
 
HYSTERA (Womb): Uterus, livmor, del av kjøn-
nsorganene hos kvinner og pattedyr av hunn-
kjønn, en kraftig muskel med tre åpninger, to mot 
egglederne og en mot livmorhalsen (cervix). 

Denne ytre livmormunnen danner yttergrensen 
mot skjeden (vagina).  
 
HYSTERECTOMY: Hysterektomi, kirurgisk fjern-
ing av uterus. Hysterorrhexis, brist i uterus-
veggen. Hysterotrismus, muskulære kontrak-
sjoner (spasms) i uterusveggen. 
 
HYSTEROGENIC: Hysterogenisk, strukturer eller 
karakterer som kommer sent til syne under 
individets utvikling. 
 
HYSTEROPHYTE: Se: Saprophyte. 
 
HYSTEROTELY (Hysterothely, Metathetely): 
Hysteroteli, opprettholdelse av larve-lignende 
karakterer i puppen eller det voksne stadium hos 
insekter som har utviklet seg gjennom det 
normale antall stadier (brukt også om puppe-
karakterer hos de voksne). Se: Prothetely. 
 
HYTHER: Den kombinerte effekten på en 
organisme av fuktighet og temperatur. 
 
HYTHEROGRAPH (Climagraph): Hyterograf, en 
form for klimograf som viser i diagrammatisk 
form, relasjonene mellom to klimaelementer, 
vanligvis den månedlige gjennomsnittstemp-
eraturen i relasjon til gjennomsnittlig månedlig 
nedbør eller fuktighet. Klimakartene er gjerne 
relatert til menneskets behov og adferd.  
 
Hz: Se: Frequency.  
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I: Forkortelse for: (1) Aminosyren isoleucin (Ile); 
(2) Første generasjon organismer som innavles 
(I1, inbreeding); (3) Strøm (current); (4) Jod 
(Iodine). 
 
-ia: Suffiks som viser til endelsen på en under-
klasse (hos protozoer). 
 
IATRIC (Medical): Medisinsk, med referanse til 
en medisin, eller en lege (physician). 
 
IATROGENIC: Iatrogent, enhver sykdom eller 
infeksjon som er forårsaket av medisinsk 
påvirkning, f.eks. ved en undersøkelse eller 
behandling, eller som har blitt mer alvorlig som et 
resultat av dette. 
 
IATROLOGY: Iatrologi, medisinsk vitenskap, 
vitenskapen om medisin og medisinsk behand-
ling og helbredelse.  
 
IAP ELEMENT: Refererer til en familie av 
retrovirus-lignende elementer inni cisternene til 
det endoplasmatiske retikulum i smågnager 
embryoer i tidlige stadier, og som koder for virus-
lignende partikler (IAPer); men uten å utgjøre 
infeksiøse strukturer. 
 
I-BAND: Sonen i sarkomeren som er sammen-
satt av kun aktin. Se: Actin og Sarcomere. 
 
IBID. (Ib., Ibidem): Forkortelse for: Det samme, 
fra samme sted, sammesteds, i samme skrift, på 
samme side, samme referanse. 
 
IC. (Icon): Forkortelse for: Illustrasjon. 
 
IC: Se: Biological species concept. 
 
ICBN (International Code of Botanical Nomen-
clature): Se: Code. 
 
ICE: (1) Is, frosset vann dannet gjennom vannets 
naturlige fryseprosess; iskrystaller dannet fra 
vanndamp når temperaturen faller under fryse-
punktet. Overgangspunktet fra vann til is ved 
standard atmosfære, er definert til å være 0oC 
(Se: Ice point). Tettheten til is ved 0oC 

(egenvekten) er 0,9166 (= 916,0 kg/m3), dvs. noe 
mindre enn vann som er ved samme temperatur, 
0, 9998 (= 999,8 kg/m3). Med andre ord, is flyter. 
Det finnes flere allotrope former for is, de fleste er 
stabile under høyt trykk (Se: Water). Kornet snø 
omformes til blåis i isbreer eller når trykk med-
fører at iskorn smelter og vannmolekylene renner 
til områder med lavere trykk, rekrystalliseres og 
fryser igjen (Se: Snow); (2) Dekke med is, legge 
på is, ha is på; få til å fryse.  
  
ICE AGE: (1) Istid, enhver forlenget periode i 
jordens historie da is og snødekket ekspanderte 
over store områder og med et betraktelig 
temperaturfall i jordens tempererte deler. De 
store sykliske istidene opptrer gjerne med ca. 
100 000 års mellomrom; (2) Istiden, Kvartær 
istiden (Pleistocene glaciation), en alternerende 
serie av istider og mellomistider under Kvartær 
perioden som begynte for 2,6 millioner år siden 
og som fortsatt pågår (eller som sluttet for ca. 10 
000 år siden som det også påstas). Varme-
perioden som fulgte siste istids-optimum for ca. 
20 000 år siden og som varte til for ca. 6 000 år 
siden, medførte at havet steg rundt 130 meter. 
Da var Norge helt isfritt, furuskoger vokste på 
Hardangervidda blant annet.  Man regner med at 
den relativt kjølige perioden vil fortsette ennå ca. 
23 000 år, og neste istid er beregnet å inntreffe 
mellom 50 000 og 100 000 år frem i tid. Norge 
gjennomgikk 40 istider i løpet av Kvartær 
perioden. For tiden er vi sannsynligvis inne i en 
mellomistid. Minst fire spesielt store frem-
rykninger (transgresjoner) av ismassene forekom 
under Kvartær istiden, adskilt av mellomistider da 
temperaturen steg og isen trakk seg tilbake, dvs. 
en istid omfatter ofte flere istidsmaksima avbrutt 
av interglasialperioder med en periodisitet på ca. 
40 000 år. Årsaken til istidene er av kosmisk 
natur, og antatt og skyldes f.eks. jordaksens 
slingring (tilt, mellom 21,5 - 24,5o), variasjoner i 
jordens elliptiske bane rundt solen (eksentrisitet, 
med en periodisitet på ca. 90 000 år), rela-
sjonene og forandringene i årets jevndøgntids-
punkter, vulkanisme og variasjoner i solaktivi-
teten. Tektoniske hevninger ved siden av 
forandringer i atmosfærens karbondioksidinnhold, 
er også antatt å spille en rolle i istidenes 

I 



 

797 

periodisitet. Totalt har jorden gjennomløpt flere 
store istider, minst fem: Huronian glaciation (2,4 -
2,1 milliarder år siden), Cryogenian glaciation 
(720 - 635 millioner år siden), Andean-Saharan 
glaciation (450 - 420 millioner år siden), Karoo 
Ice Age (360 - 260 millioner år siden), og den 
siste Quaternary Ice Age (Kvartær istiden) og 
som nevnt kan betraktes som ennå ikke over 
(isbreer trekker seg fortsatt tilbake). Den del av 
dagens drivhuseffekt som er menneskeskapt, 
kan forsinke ankomsten av neste istid med et 
ukjent antall år. 
 
ICE CAP: Platåbre, iskappe, kalottbre, kåpebre; 
kalott-formet bre med utløpere ned i dalene på 
alle sider, og betydelig mindre enn en innlandsis. 
En platåbre ligger ofte som et «teppe» over de 
høyeste delene av et landskap og dekker 
ujevnhetene i dette. Kalles ofte «bre av den 
norske typen». Oslo-området var dekket av en 2 - 
3 km tykk iskappe under Kvartær periodens siste 
istids-maksimum. Se: Glacier og Ice Age. 
 
ICE-CORED MORAINE: Isfylt endemorene, 
morenerygg som inneholder en kjerne av is, og 
som oftest er av høy alder. 
 
ICE BARRIER: Isbarriere, en type isdam som 
blokkerer smeltevannet fra en isbre (blokkeringen 
kan også skyldes akkumulert flytende is) eller 
iskanten til den Antarktiske isbre. Isberg (iceberg, 
ice-shelf, ice-floe, ice-cake) dannes ved at is 
brytes av fra en isbrekant og flyter. En iskappe 
(ice-cap) eller en større innlandsis (ice-sheet), er 
et kontinuerlig tykt isdekke over et landområde. 
Pakkis er mindre individuelle isflak (ice-floe) pak-
ket sammen. Is(havs)tåke (ice-fog) er en lavt-
liggende tåke av iskrystaller som ofte forekom-
mer over is-ansamlinger når vanndampen i 
atmosfæren fryser. Ising (icing) refererer til akku-
mulering av is på overflaten av et eller annet eks-
ponert objekt, noe som skyldes underkjølte vann-
dråper som kommer i kontakt med overflaten. 
 
ICEBERG: Isfjell, isberg, et stort stykke is av 
varierende form, flytende eller strandet, og mer 
enn 5 m over vannflaten og med opprinnelse fra 
en isbre. 
 
ICE BREAK-UP: Isløsning, oppløsning av et 
isdekke på en vannoverflate (noe som oftest er 
relatert til snøsmeltingen om våren). 

ICE EDGE: Iskant, grensen mellom åpent vann 
og et isdekke, enten på havet, i en elv eller 
innsjø. 
 
ICE FREEZE-UP: Islegging, dannelsen av et 
isdekke på en vannoverflate. 
 
ICE LANE: Isråk. 
 
I-CELL: Interstitielle celler. 
 
ICING: Ising, avsetning av mer eller mindre 
massiv is på utsatte gjenstander, produsert fra 
vanndamp eller underkjølte vanndråper i luften. 
Ising er f.eks. vanlig på flyvinger, kraftledninger 
og båter der de dannes ved sjøsprøyt i kaldt vær. 
 
ICE NEEDLES: Nålis, isnål, lange, tynne nål-
lignende iskrystaller som ofte dannes perpen-
dikulært på jordoverflaten. 
 
ICE POINT: Ispunktet, frysepunktet for vann; 
temperaturen ved likevekt mellom is og vann ved 
standard atmosfærisk trykk (1 atm, 760 mmHg) 
som er 0oC. Tidligere var dette punktet viktig som 
det lavest definerte på celsius skalaen for 
temperatur. Nå benyttes termodynamisk temp-
eratur og grader kelvin som er basert på vannets 
trippelpunkt (0oC, 32oF); dets verdi er 273,15 
kelvin ved standard atmosfærisk trykk. Se: Ice, 
Kelvin scale og Thermodynamic temperature.  
 
ICE RIDGING: Isskruing, fenomenet som opp-
står når to eller flere isflak presses mot hverandre 
under sterkt trykk eller mot andre objekter. 
 
ICE RUN: Isgang, isflak som har løsnet fra 
isdekket på en sjø eller elv og som følger 
strømmen, ofte iblandet flytende sarr. Isgang 
forekommer oftest om våren eller når en isdam 
har løsnet, gjerne etter en plutselig økning i 
vannføringen. Isgang fører ofte til oversvøm-
melser. 
 
ICE SHEET: Innlandsis, isdekke av betydelig 
tykkelse, gjerne mer enn 50 000 km2 i areal og 
som hviler på terrenget. Innlandsis nær havet kan 
imidlertid gå over til en ishylle (Se: Ice-shelf).  
 
ICE-SHELF: Ishylle, flytende ismasse som ofte er 
en del av en innlandsis eller bre, ofte med 
betydelig tykkelse og festet til en kyst. Ishyller har 
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ofte stor horisontal utbredelse. En ishylle kan 
tilføres masse fra snøfall og av is fra en bre. 
Deler av en ishylle kan også hvile på havbunnen.  
 
ICE SLUSH: Issørpe, løs vannholdig masse av 
sarr, snø sørpe og/eller små isbiter. 
 
ICH: Se: Ichthyophthiriosis. 
 
ICHNEUMON: Faraorotte, faroakatt (Herpestes 
ichneumon), rovdyrart i snikekattfamilien (Viver-
ridae). Faraorotten er noe større enn vår huskatt, 
har langhåret grågrønn pels og lever i elve-
breddenes sivskoger. De gamle egypterne 
betrakten faraorotten som et hellig dyr. 
  
ICHNEUMON FLY: Snylteveps, rovveps. 
 
ICHNITE (Ichnolite): Fossilt fotspor; fossil sti.  
 
ICHNOLOGY: Iknologi, den grenen av pale-
ontologien som omfatter det vitenskapelige 
studiet av fossilerte sportegn etter tidligere 
aktiviteter av dyr, slik som fotavtrykk eller stier, 
utgravde eller utborede  ganger, hull og huler. 
Se: Neoichnology, Paleoichnology og Trace 
fossils. 
 
ICHNOCOENOSIS (Ichnocoenose): Samling 
sporfossiler der alle stammer fra det samme 
faunasamfunn. Se: Biocoenosis, Coenosis og 
Ichnofauna. 
 
ICHNOFAUNA: Ichnofauna, fauna som etterlater 
spor etter seg, f.eks. fotavtrykk eller stier; 
sportegnene etter dyrefaunaen i et gitt område. 
Se: Ichnology. 
 

ICHNOTAXON: Ichnotakson, takson basert på 
det fossilerte arbeidet etter et dyr, som f.eks. 
fossilerte spor, stier eller gravehull. Noen av 
disse navn er dekket gjennom Kodens reglement. 
Se: Code, Ichnofauna og Ichnology. 
 
ICHOR: (1) Blodvæske, sårsekret; (2) Gudenes 
blod.  
 
-ICHTHY- (-ichthyo-, -ichthys): Affiks som betyr 
fisk. 
 
ICHTHYIC: Karakteristisk for eller med referanse 
til fisk. 

ICHTHYOFAUNA: Fiskefauna, fiskefaunaen og 
fiskelivet i et gitt område eller region. 
 
ICHTHYOID: Fiskelik, det å ligne en fisk; ethvert 
fiske-lignende virveldyr.  
 
ICHTHYOLOGY: Ichthyologi, den del av zoo-
logien som omfatter studiet av fisk og som 
opprinnelig omfattet klassifikasjonen av fisk, 
fiskenes anatomi og generelle biologi, men som 
nå også inkluderer fiskekultur, fiskesykdommer, 
bevaring og forvaltning av fisk og kommersielt 
fiske. 
 
ICHTHYONEUSTON: Fiskekomponenten i neu-
ston i et gitt område, en komponent som vanligvis 
kan bestå av både fiskeegg, fiskeyngel og 
kjønnsmoden fisk. Se: Neuston. 
 
ICHTHYOPHAGOUS: Se: Piscivorous. 
 
ICHTHYOPHTHIRIOSIS (Ich, Ick, Itch, White 
spot disease): Hvitprikksjuke, en alvorlig sykdom 
på ferskvannsfisk (også laksefisk) forårsaket av 
ciliaten Ichthyophthirius multifiliis som lever i 
huden (epidermis) på fisk der den danner hvite 
flekker (ca. 1 mm store) som kan inneholde fra 
én til flere ciliater. Parasitten har ingen 
mellomvert. Oppformeringen skjer i en gelatinøs 
(ekso)cyste på sjøbunnen, dannet av det stadiet 
som forlater fiskehuden (trophozoite, trophont) 
etter en vekstperiode. Tomittene (tomite, theront) 
som produseres av cysten gjennom schizogoni, 
infiserer fiskhuden aktivt. Sekundære soppin-
feksjoner er ofte vanlige på fisk med hvit-
prikksjuke. I sjøvannsoppdrett gir en nærstående 
art (Cryptocaryon irritans) hvitprikksjuke. Den 
voksne parasitten på fisken er karakteristisk med 
sin hesteskoformede kjerne. 
 
ICHTHYOPHONOSIS (Ichthyophonus dis-
ease): Tummelsjuke, systemisk sykdom på fisk 
som skyldes en sopp (muligens protozo), 
Ichthyophonus hoferi eller I. gasterophilum, som 
infiserer f.eks. laksefisk, makrell og sild, og har 
ført til stor dødelighet spesielt av sild. De ytre 
sykdomssymptomer varierer. 
 
ICHNOTAXON: Et takson kun basert på 
fossilerte avtrykk, fotspor, stier, huler og kanaler 
som er gjort av dyr, men som ikke er en del av 
dyret selv. Se: Taxon. 
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ICHTHYOPHAGOUS: Som eter og lever på fisk.  
 
ICICLE: Iskaldt, ytterst kjølig, istapp; hengende 
isbit formet gjennom frysing av vann som 
drypper. 
 
-ICIDE: Suffiks som betyr det som dreper. 
 
ICK: Se: Ichthyophthiriosis. 
 
ICNB (International Code of Nomenclature of 
Bacteria): Se: Code. 
 
ICNV (International Committee on Nomen-
clature of Viruses): Se: ICTV. 
 
ICON: Se: ic. 
 
ICONOTYPE: Ikonotype, grafisk reproduksjon, 
fotografi eller tegning av en type. Se: Type. 
 
ICOTYPE: Ikotype, et representativt eksemplar 
som tjener til identifikasjon av en art, men som 
ikke er benyttet i publisert litteratur. Se: Type. 
 
ICTERIC (Icteritious, Jaundice, Latin: Icterus): 
(1) Gulsottig, gulsott, ikterus; en tilstand der 
huden og slimhinner får en gulaktig farge. Fargen 
ses først på det hvite i øynene, deretter på huden 
grunnet opphopning av gallefargestoff (bilirubin). 
Årsaken er flere, f.eks. unormal stor nedbryting 
av røde blodceller (f.eks. ved hemolytisk anemi), 
sykdom i selve leveren (f.eks. hepatitt, skrump-
lever) eller tilstopping av gallegangene (galle-
sten); (2) Et middel som hjelper mot gulsott. 
 
ICTEROHEMATURIA: Icterohematuria, sykdom 
hos sauer forårsaket av en protozoisk blod-
parasitt, Babesia ovis.  
 
ICTERUS: Se: Icteric.   
 
ICTV (International Committee of Taxonomy 
of Viruses): Forkortelse for den internasjonale 
komité for virus taksonomi. Se: Code. 
 
ICY: Iskaldt, bitende kalt, isnende, ytterst kjølig. 
 
ICZN (International Code of Zoological 
Nomenclature): Se: Code. 
 
ID. (Idem): Forkortelse for: Det (de) samme. 

ID (Ego, Super-ego): (1) Id, et individs primitive 
impulser, ukoordinerte instinktive tilbøyeligheter; 
(2) Se: Immunodeficiency og Immunological 
distance. 
 
ID50: Infeksjonsdose 50, dosen av en gitt 
infeksiøs agens som når den blir gitt til hver av et 
sett eksperimentelle verter eller testsystemer, gir 
50 % infeksjon av dyrene/systemet under de gitte 
betingelsene. 
 
-IDA: Bokstavendelse på en orden hos protozoer. 
 
ID. AC (Idem ac): Forkortelse for: Det samme 
som.  
 
-IDAE: (1) Bokstavendelse på et familienavn 
innen zoologi, eller underklasse innen botanisk 
nomenklatur; (2) Bokstavendelse på en over-
orden (superorden) hos protozoer. 
 
IDE: Vederbuk (Leuciscus idus), fiskeart i 
gruppen karpefamilien (Cyprinidae).  
 
IDEAL GAS (Perfect gas): Innen termodyna-
mikk, ideell gass (Se: Thermodynamics), en teo-
retisk gass som består av mange partikler som 
beveger seg tilfeldig og der alle intermolekylære 
interkasjoner (kollisjoner) er perfekte, elastiske 
og minimale (Se: Boyle’s law). Ideelle gasser har 
en indre energi som er uavhengig av det volum 
den okkuperer. Generelt oppfører en gass seg 
mer ideelt ved høyere temperatur og lavere trykk 
da den potensielle energien pga. de intermole-
kylære kreftene blir mindre viktige til sam-
menligning med partiklenes kinetiske energi 
(bevegelsesenergi), og molekylenes størrelse 
mindre viktige sammenlignet med tomrommet 
melllom dem.    
 
IDEM: Se: Id. 
 
IDENTICAL: Identisk, ens med, enslydende, like-
lydende, (selv)samme, nøyaktig lik f.eks. i form 
og størrelse. 
 
IDENTICAL BY DESCENT: Lik avstamning, dvs. 
har gener som stammer fra samme opprinnelige 
gen hos forfedrene. 
 
IDENTICAL TWINS (Monozygotic twins, Mono-
vular twins, Uniovular twins): Identiske 
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tvillinger, genetisk like individer utviklet fra ett 
befuktet egg; én enkelt zygote splittet i to gene-
tisk identiske deler. Med andre ord, ett ovum er 
befruktet med én spermie som utvikler en zygote 
som gjennom mitotiske delinger danner to 
genetisk identiske organismer, dvs. samme kjønn 
og fysisk like. Se: Dizygotic twins, Fraternal 
twins, Monozygotic twins og Polyembryony. 
 
IDENTIFICATION: (1) Identifikasjon, identifiser-
ing, gjenkjenning; (2) Innen taksonomi, bestem-
melse av den taksonomiske identiteten til et 
takson; det å artsidentifisere et individuelt, ukjent 
eksemplar av en organisme gjennom deduktive 
prosedyrer. Se: Field identification. 
 
IDENTIFY: Identifisere, kjenne igjen, bestemme 
(til art). Se: Identification. 
 
IDENTITY: Identitet, det å være identisk med. 
 
IDEOGRAM: Se: Idiogram. 
 
IDEOLOGY: (1) Ideologi, et system av ideer og 
idealer, og da spesielt de som danner grunnlaget 
for politisk og økonomisk teori og praksis; (2) 
Forestillingsverden, tankeverden, vitenskapen 
om ideer, deres opprinnelse og natur.  
 
IDEOTYPE: (1) Innen taksonomi, et eksemplar 
undersøkt og navnsatt av artens forfatter etter 
sammenligning med type-eksemplaret, men som 
ikke innsamlet fra typelokaliteten (Se: Idiotype og 
Type); (2) En hypotetisk organisme som har alle 
de ideelle karakterene som er ønskelig å avle på. 
 
ID EST (I.E., dvs.): Det er, det vil si. 
 
IDIO-: Prefiks som betyr særegen, egenartet, 
angår bare en selv. 
 
IDIOBIOLOGY: Idiobiologi, den gren av biologien 
som arbeider med den enkelte organismen; 
biologien til den individuelle organismen. 
 
IDIOBIONT: Idiobiont, en parasittoid som para-
lyserer og immobiliserer utviklingen av sin vert. 
Se: Koinobiont.  
 
IDIOBLAST: Idioblast, plantecelle som avviker 
markert i struktur og funksjon fra andre celler i 
samme vev. 

IDIOCHROMATIN: Kjernekromatin som er antatt 
å fungere som en strukturell støtte for genene. 
Se: Chromatin. 
 
IDIOCHROMOSOME: Se: Sex chromosome. 
 
IDIOGAMY: Se: Self-fertilization. 
 
IDIOGRAM (Ideogram): Ideogram, diagramma-
tisk eller systematisert fremstilling (diagram, foto) 
av et kromosom komplement i en karyotype, 
celle, individ, art eller gruppe organismer, som 
viser spesielt kromosomenes karakteristiske 
morfologi, antall kromosomer, lengdene, arm-
lengde forholdet, centromer posisjonen og bånd-
mønsteret under metafasen ved mitose og da 
basert på studiet av en rekke celler.  Ideo-
grammer benyttes til å sammenligne karyotyper 
av forskjellige arter og artsvarianter. Se: Centro-
mere og Karyotype. 
 
IDIOM: (1) Talemåte, språk, formspråk, språklig 
særegenhet, språkeiendommelighet; (2) Stående 
ord, uttrykk, vending; (3) Dialekt, målføre. 
 
IDIOPATHIC: Idiopatisk, enhver sykdom eller 
tilstand som oppstår spontant og hvis årsak er 
ukjent.  
 
IDIOPLASM: Idioplasma, alle genetiske, funk-
sjonelle og spesifikke enheter eller komponenter i 
protoplasmaet i en celle som er knyttet til over-
føring av arv. Se: Genotype, Hereditary determin-
ants og Idiotype. 
 
IDIOSOME: Struktur produsert av organismen i 
motsetning til en xenosom eller fremmed struktur. 
Se: Xenosome. 
 
IDIOSYNCRASY: (1) Idiosynkrasi, individuell 
særegen adferds- eller tenkemåte; (2) Innen 
medisin, overømfintlighet, sykelig økt fysisk 
reaksjon hos et individ på mat, medisiner eller 
visse stoffer; (3) Uvilje, umotivert avsky. 
 
IDIOTAXONOMY: Idiotaksonomi, tradisjonell 
taksonomi, det taksonomiske studiet av individer, 
populasjoner, arter og høyere taksa. 
 
IDIOTHERMOUS: Se: Homoiothermic. 
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IDIOTHETIC: Orientering, posisjon og bevegelse 
i miljøet eller rommet i relasjon til tidligere 
bevegelser og kroppsorienteringer; uten ytre 
(allothetic) romlige informasjoner som f.eks. 
landemerker.  
 
IDIOTOPE: Idiotope, det unike sett av antigene 
determinanter (epitoper) i den variable delen av 
et antistoff. Et antistoff kan ha flere idiotoper; 
settet av individuelle idiotoper er antistoffets 
idiotype. Se: Antibody, Idiotype og Epitope. 
 
IDIOTYPE: (1) Idiotype, et individs sett av gene-
tiske determinanter; den totale sum av alle 
genetiske komponenter som angår arv i (kromo-
somalt) og utenfor (ekstrakromosomalt) kjernen i 
en celle eller individ; (2) Innen immunologi, 
idiotype, det komplette sett av antigenbindende 
steder (idiotoper) innen de variable regionene av 
et spesielt immunglobulin molekyl og som utgjør 
antistoff molekylets antigen-bindende sted (S: 
Idiotope); idiotopene (dvs. idiotypen) er karak-
teristisk for et spesielt antistoff produsert av en 
gitt klon av antistoff produserende celler og 
forskjellig fra alle andre.  Se: Antibody, Isotype og 
Allotype.  
 
IDIOTYPIC: Se: Sexual. 
 
ID REACTION: ID reaksjon, akutt dannelse av 
kutane reaksjoner (hudlesjoner) på diverse 
stimuli, inkludert infeksiøse og inflammatoriske. 
Sår som oppstår fjernt fra infeksjonsstedet, er 
vanigvis sterile og kan representere en hyper-
sensitiv respons. 
 
I.E.: Se: Id est. 
 
I ELEMENT: I element, flyttbart genetisk element 
i Drosophila melanogaster strainer som kan gi 
genetiske abnormaliteter (hybrid dysgenese), og 
som er til stede i mange kopier i genomet til 
enkelte strainer, mens det mangler i andre. Se: P 
element og Strain. 
 
IEP: Se: Immuno-electrophoresis og Isoelectric 
point. 
 
IF: Se: Initiation factor. 
 
IFN: Se: Interferon. 

-IFORMES: Bokstavendelse som angir en orden 
av dyr (endelsen er ikke anbefalt av ICZN; Se: 
Code). 
 
Ig: Forkortelse for: Immunglobulin molekyl, dvs. 
et antistoff molekyl. Se: Antibody. 
 
IgA: Immunglobulin A, det dominerende immun-
globulin i spytt, tårer og andre kroppsvæsker, 
men som utgjør kun ca. 10 % av plasma Ig. 
Omfatter to klasser: IgA1 og IgA2. Se: Ig. 
 
IgE: Immunglobulin E, et immunglobulin som 
forekommer i små mengder i plasma. Se: Ig. 
 
IgG: Immunglobulin G, et immunglobulin som 
dominerer i plasma da det utgjør ca. 75 % av det 
totale plasma Ig. IgG synes spesielt viktig i 
sekundære humoralresponser mot et antigen. 
Se: Ig. 
 
IgM: Immunglobulin M, et immunglobulin som 
utgjør kun ca. 5 - 10 % av det totale plasma Ig. 
IgM er tilsynelatende den mest primitive klasse 
av Ig. Se: Ig. 
 
IGNEOUS ROCK: Ignøst, ildfødt, av ild; vul-
kansk størkningsbergart (magma bergart, smelte-
bergart, eruptivbergart, igneous rock) eller 
mineraler som har størknet og krystallisert fra et 
mer eller mindre smeltet materiale (magma). 
Slike bergarter kan dateres og kan derfor 
benyttes til å bestemme alderen på fossiler som 
forekommer over eller under slike lag. Se: 
Metamorphic rock og Sedimentary rock. 
 
IGNIS: Ild. 
 
IGNITION (Ignotus, Ign.): (1) Ukjent; (2) Ten-
ning, det å sette fyr.  
 
IGNITION LOSS: Se: Residue on ignition loss. 
 
IGNITION TEMPERATURE: Antennetemperatur, 
temperaturen en substans må oppvarmes til før 
den brenner i luft. 
 
IHN (Infectious haematopoietic necrosis): 
Infeksiøs hematopoietisk nekrose, en infeksjon 
på laksefisk som skyldes et Rhabdovirus som 
medfører massiv ødeleggelse av bloddannende 
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vev. IHN overføres gjennom kontakt, infisert 
avfall eller via infisert vann.  
 
ILE (I): Forkortelse for: Aminosyren isoleucin. 
 
ILEAL: Av eller med referanse til krumtarmen 
(Se: Ileum). 
 
ILEUM: Ileum, krumtarm, mellomtarm; tredje 
delen av tynntarmen hos et virveldyr, mellom 
tynntarmens midterste parti (jejunum) og tykk-
tarmen (colon, dvs. ved blindtarmene (cecum), 
overgangen mellom tynntarmen og tykktarmen) 
og som er den delen av tarmen som absorberer 
næringsstoffene. Ileum er ca. 4 meter lang hos 
mennesket. Jejunum ligger mellom ileum og 
tolvfingertarmen (duodenum), men har ingen 
skarp grense mot krumtarmen. Se: Alimentary 
system. 
 
ILEUS: Tarmslyng, tarmgikt. 
 
I-LINE: Se: Inbred line. 
 
ILIUM: Den øvre, brede delen av bekkenet (hip 
bone). 
 
ILL: (1) Syk, sjuk, dårlig, ikke ved god helse 
(diseased, sick, unhealthy, unwell); ikke normalt 
eller sunt; (2) Vondt, onde, skadelig, ille, som 
forårsaker lidelse og stress; (3) Uvennlig, fientlig 
(hostile); (4) Dårlig kvalitet; ugunstig.  
 
ILLATION: Det å utlede eller trekke en konklu-
sjon, eller en logisk konklusjon, en deduksjon 
(Se: Deduction). Illative, et ord eller frase som 
introduserer en slutning. 
 
ILLEGITIMATE: (1) lllegetim, uekte født; født 
utenfor ekteskap; (2) Ugyldig, uberettiget; (3) 
Ulogisk, uriktig; (4) Ulovlig, urettmessig; (5) Innen 
taksonomi, illegitimt navn (illegitimate name) (Se: 
Invalid name og Nomen illegitimum). 
 
ILLEGITIMATE RECOMBINATION (Nonhomo-
logous recombination): Innen genetikk, illegitim 
rekombinasjon, prosessen der to urelaterte 
dobbeltrådete DNA segmenter forenes. Innlem-
melsen av DNA segmenter på steder de ikke 
hører hjemme fører til at gener blir brutt opp slik 
at det protein de koder for ikke yttrykkes korrekt. 
Fenomenet ble først observert innen den Gram-

negative bakterien Escherichia coli der et 700 - 
1 400 langt basepar segement av DNA ble funnet 
innlemmet på et sted som medførte en (uheldig) 
mutasjon.  
 
ILL-HEALTH: Dårlig helse, sviktende helse. 
 
ILLNESS: Sykdom. Se: Disease. 
 
ILLOGICAL: (1) Ulogisk, uten et klart og sunt 
resonnement (Se: Syllogism); (2) Manglende 
fornuft, logikk; uten logiske prinsipper; (3) 
Meningsløs, bevisstløs (senseless).  
 
ILLUMINATING: Opplysende, instruktivt, for-
klarende. 
 
ILLUMINATION (Illuminance): (1) Oppklaring, 
klargjøring, forklaring; (2) Intellektuell eller ånde-
lig opplysning; (3) Belysning; en lyskilde; (4) 
Belyse eller bli belyst; den grad en overflate er 
belyst, eller det å sette synlig belysning (stråling) 
på en overflate; (5) Innen fysikk (illuminance), 
belysningsintensiteten (luminal flux) per enhets-
areal målt på ethvert punkt på en lyseksponert 
overflate (Se: Lux).   
 
ILLUVIATION: Illuviasjon, jordens B horisont (B 
horizon), sonen av illuviasjon i jorden; en sone 
med avsetting, utfelling og akkumulering av 
forskjellig fint materiale, f.eks. organiske stoffer, 
jernoksider, aluminiumoksider eller leirmineraler. 
Illuviasjonen medfører dannelse av et tett jordlag, 
av og til anriket med kalsiumkarbonat som knoller 
eller et eget lag. Illuvium, materialet avsatt over 
jordprofilen fra et lag til et annet pga. regnvann.  
Jordens øvre del kalles A horisonten (A horizon).  
 
ILMENITE: Ilmenitt, titanjernsten (FeTiO3), mine-
ral som ofte danner metalliske, sorte korn som 
forekommer i mange magma bergarter. Norge 
har de største ilmenittreservene i Europa og blant 
de største i verden. Ilmenitt er funnet i måne-
stener. 
 
IMAGE: (1) Bilde, speilbilde; avbilde, gjenspeile; 
(2) Tankebilde, forestille seg, tenke seg; beskriv-
elser som ikke er basert på fotografiske metoder; 
(3) Innen geometrisk optikk, bildepunkt (image 
point), punktet stråler konvergerer mot (ekte 
billedpunkt) eller hvorfra de tilsynelatende diver-
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gerer fra (virtuelt billedpunkt) etter refleksjon eller 
refraksjon (Se: Reflection og Refraction). 
 
IMAGINAL: Det som angår det siste stadiet i en 
utvikling (metamorfose), det voksne stadium. Se: 
Adult og Imago. 
 
IMAGINATION: (1) Utviklingen av en imago eller 
adult (Se: Imaginal); (2) Innbildningskraft, 
innbildning, fantasi; evnen til å danne et tenkt, 
mentalt bilde av noe som ikke er tilstede i 
sansene, eller som aldri før har blitt sanset i 
virkeligheten; (3) Kreativ evne; evnen til å 
konfrontere og behandle ett eller flere problemer 
(resoursefulness); (4) Fantasifull antagelse. 
 
IMAGO (pl. Imagines): (1) Innen entomologi, 
imago, det voksne kjønnsmodne (sexually 
mature) og fullt utviklede stadium i livssyklusen 
hos insekter, vanligvis det stadium som har 
vinger (Se: Adult); (2) Innen psykoanalyse, et 
ubevisst og idealisert mentalt bilde av noen som 
influerer på en persons adferd, og da spesielt en 
forelder (Se: Imagination). 
 
IMBED: (1) Omslutte, omgi tett, innhylle, spesielt 
i noe tett; (2) Innbedde, det å preparere et objekt 
i et innleiringsmiddel for mikroskopiske studier 
eller infiltrere et vev i en stabiliserende substans 
for senere snitting for vevsundersøkelser; (3) Det 
å produsere noe som en intergrert del av noe 
annet; (4) Det å slutte seg til en gruppe for å 
behandle, trene eller undervise gruppens med-
lemmer.  
 
IMBIBE: (1) (Alkohol)drikk; (2) Suge, suge inn; 
(3) Absorbere, assimilere (idéer eller kunnskap); 
(4) Innen botanikk, absorbere (vann) inn i ultra-
mikroskopiske små porer og rom (spesielt i frø).  
 
IMBIBITION: Oppsuging, absorbsjon av en sub-
stans av en annen substans, fysisk absorbsjon 
av vann; oppsuging av vann i stoffer som ikke 
løses i vann; en prosess som medfører en opp-
svulming av selve substansen. Fenomenet 
forekommer i mange forskjellige biologiske sub-
stanser som cellulose, diverse proteiner og 
stivelse. For eksempel skjer det et vannopptak i 
frø før det spirer, i tillegg til osmose. Imbibitional 
water, jordvannet som holdes innen den nett-
lignende strukturen til jordens kolloidale materie.  
 

IMBRICATE: Taklagt, f.eks. skall eller plater ar-
rangert så de overlapper.  
 
IMBRUE: (1) Væte, fukte; (2) Impregnere noe, 
farge noe (imbrue with / imbrue in). 
 
IMBRUTE: Brutalisere; gjøre til dyr, bli som dyr. 
 
IMINO ACID: Iminosyre, ethvert molekyl som 
inneholder både funksjonelle imino (>C=NH) og 
karboksyl (-C(=O)-OH) grupper. Iminosyrene er 
relaterte til aminosyrene som inneholder både 
amine (-NH2) og karboksyl (-COOH) grupper.   
 
IMITATION (Mimicking): Etterlikning, imitasjon; 
herming, etterfølgelse, etteraping, tilegnelse av 
adferdsmønstre ved å gjenta samme adferd som 
observeres hos andre individer, dvs. adferd lært 
gjennom observasjoner av egne (eller andre) 
arters væremåte. Fenomenet er mest utbredt hos 
primater, men også fugl, og da spesielt når det 
gjelder sang (mocking, vocal mimicry). Se: Mimi-
cry og Vocal mimicry. 
 
IMMACULATE: Uten fargede flekker, merker 
eller punkter. 
 
IMMANENT: Iboende, immanent, det som bor i 
tingenes indre vesen og ikke skyldes noen 
utenforliggende årsaker; erkjennelse knyttet til 
vår erfaringsverden i motsetning til transcedens 
som går hinsides vår normale fysiske erfaring. 
 
IMMATURE: Immatur, umoden, ungdommelig, et 
ufullstendig differensiert system; organisme som 
ikke er fullt utviklet, dvs. de utviklingsstadiene 
hos en organisme før organismen er kjønns-
moden (Se: Adult). Se: Mature. 
 
IMMATURE SOIL: Ung jord, jord som er nylig 
dannet eller avsatt slik at jordprofilet er forskjellig 
fra det forventede ut fra stedets klimatiske og 
biologiske betingelser. 
 
IMMEDIATE HYPERSENSITIVITY (Type I 
hypersensitivity): Umiddelbar hypersensivitet, 
hypersensitivitet via humorale antistoffer; aller-
gisk reaksjon pga. en reeksponering mot et gitt 
antigen (kalt allergen); utgjør en meget rask 
reaksjon eller respons som vanligvis inntreffer i 
løpet av minutter eller få timer etter kontakten 
med allergenet.  
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IMMEMORIAL: Eldgammel, meget gammel; som 
oppsto i fjern fortid.  
 
IMMENSE: (1) Umåtelig, veldig, enorm, uhyre; 
uendelig, uoverskuelig; (2) Strålende, storartet. 
 
IMMENSURABLE: Umålelig, som ikke kan 
måles; uten grenser i størrelse, utbredelse, antall 
eller mengde.   
 
IMMERSE (Immerge): (1) Senke ned, dyppe 
eller dukke ned i en væske, lik akvatiske planter 
som vokser under vannoverflaten (Se: Sub-
mersed); (2) Det å involvere seg dypt i en eller 
annen aktivitet.  
 
IMMERSION OBJECTIVE: Immersjonsobjektiv, 
optisk immersjonsobjektiv der overflaten av 
objektivets linse senkes ned i en væske, f.eks. i 
en dråpe olje på dekkglasset på en slide som 
inneholder et eller annet preparat. For 
oljeimmersjonslinser benyttes vanligvis cedertre-
olje som har samme refraksjonsindeks som dekk-
glasset og som øker objektivets effektive apertur 
og dermed også mikroskopets oppløsning. Se: 
Aperture og Slide. 
 
IMMIGRANT: Immigrant, innvandrer, innflytter; et 
individ som nylig har innvandret aktivt til et nytt 
geografisk område eller blitt introdusert passivt til 
et nytt geografisk område. 
 
IMMIGRATION: Immigrasjon, innvandring, inn-
flytting av ett eller flere individer (immigranter) til 
et nytt geografisk område, eller i en annen 
populasjon hvis individer de kan kryssbefruktes 
med, noe som kan medføre genflyt mellom 
immigrantene og individene i populasjonen. 
Immigrasjonskoeffisienten (immigration coeffi-
cient) er den prosentvise andel av nye individer i 
populasjonen. Immigrasjonstrykket (immigration 
pressure) som er forandringsraten i gen frek-
vensene i populasjonen som er utsatt for en 
immigrasjon, er avhengig av både immigra-
sjonsraten og forskjellen i gen frekvenser mellom 
individgruppene. Immigrasjonsbelastningen (im-
migration load) er den del av den genetiske 
belastningen (Se: Genetic load) som skyldes 
inkorporering av fremmede gener i gen poolen 
som eventuelt kan redusere populasjonens 
fitness. Se: Emigration, Fitness, Gene flow, Gene 
frequency, Gene load og Gene pool. 

IMMINENCE: Vanskelighet, risiko, trussel, (tru-
ende) nærhet; overhengende fare eller ondskap.   
 
IMMISCIBLE: Ublandbar, som ikke kan blandes 
eller mikses. 
 
IMMISSION: Immisjon, noe introdusert eller inji-
sert, f.eks. forurensende stoffer ut i miljøet på et 
spesielt sted til en gitt tid. 
 
IMMOBILIZE: Immobilisere, ta ut av omløp, gjøre 
ubevegelig; fiksere objekter i rommet ved hjelp av 
fysiske eller kjemiske prosesser. Immobilisering 
(immobilization) i en organisme kan referere til 
omformingen av et grunnstoff fra en uorganisk til 
en organisk tilstand. 
 
IMMOLATE: Ødelegge; drepe som offer, ofre-. 
 
IMMORTAL: Uforgjengelig, endeløs; udødelig, 
evig liv. 
 
IMMOTILE: Ubevegelig, uten bevegelse; celler 
som er fiksert til et substrat. 
 
IMMOVABLE: Ubevegelig, urørlig, urokkelig. 
 
IMMUNE: Immun, uimottakelig, sikret, som ikke 
kan angripes; det å være resistent eller beskyttet 
ved hjelp av antistoffer mot sykdom eller invasjon 
av kroppen med fremmede mikroorganismer eller 
substanser (antigener); en organisme som har en 
høy grad av naturlig (natural) eller ervervet 
(acquired) motstand mot en sykdom eller frem-
mede infeksiøse agenser. Immunsystemet 
produserer antistoffene. Se: Immune system, 
Immunity og Resistance. 
 
IMMUNE ADHERANCE: Immun adhesjon, 
erytrocytter som binder seg til mikroorganismer; 
en immunologisk reaksjon mellom normale 
erytrocytter og diverse mikroorganismer sensi-
vitert med deres individuelt spesifikke antistoff og 
komplement. En reaksjon som er observert både 
in vitro og in vivo. Slike immunkomplekser bundet 
til erytrocytter, blir effektivt fjernet fra blod-
sirkulasjonen for å forhindre at de ikke deponeres 
i vev der de kan gjøre skade. Et fenomen i 
immunsystemet som øker evnen antistoffer og 
fagocyttiske celler har til å drepe og fjerne 
mikrober (og ødelagte celler). Se: Opsonization. 
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IMMUNE BODY: Antistoff, immunstoff. 
 
IMMUNE COMPLEX (Antigen-antibody com-
plex): Immunkompleks, multi-molekylært anti-
stoff-antigen kompleks der antistoffet er bundet til 
et løselig antigen og fungerer som en integrert 
enhet, lik et antigen med sin epitop (den del av et 
antigen som antistoffene (T-cellene og B-cellene) 
binder seg til, Se: Epitope). Etter en antigen- 
antistoff reaksjon kan en rekke andre immun-
reaksjoner finne sted, f.eks.: Komplement 
avsetninger (øker effekten av antistoffer og 
fagocytotiske celler), opsonering (molekyler som 
øker fagocytose gjennom markering av anti-
gener), fagocytose (nøytrofile granulocytter (hvite 
blodceller) og makrofager, eteceller (store 
fagocytter)) ved siden av diverse protease-
prosesser (proteolyse, dvs. protein katabolisme 
pga. hydrolyse av peptid bindinger).  
 
IMMUNE COMPLEX DISEASES: Immunkom-
pleks sykdommer, sykdommer som skyldes 
betennelsesreaksjoner og vevsskader pga. til-
stedeværelse av uheldige immunkomplekser i 
kroppsvev og vevsvæsker. 
 
IMMUNE CROSS-REACTION: Immun kryss-
reaksjon, bindingen av et antistoff eller en celle-
reseptor til et ikke-homologt antigen; antigen-
antistoff kryssreaksjon der antigenet er forskjellig 
fra det som stimulerte dannelsen av antistoffet. 
 
IMMUNE CYTOLYSIS: Immun cytolyse, lyse av 
sensitiviserte celler i nærvær av komplement. Se: 
Complement, Immune complex og Lysis. 
 
IMMUNE DEFICIENCY DISEASES: Immun 
mangel sykdommer, sykdommer der immun 
reaksjonene er undertrykt eller reduserte, dvs.: 
(a) Humoral immundefekt, nedsatt evne til å 
produsere sirkulerende antistoffer, (b) cellulær 
immundefekt, nedsatt evne til å utvikle cellulære 
immunmekanismer, og (c) kombinert immun-
defekt, defekt i både humoral og cellulær im-
munitet. 
 
IMMUNE DEVIATION: Immun avvik, selektiv 
undertrykkelse av visse immunresponser under 
opprettholdelse av andre. 
 
IMMMUNE ELIMINATION: Immun eliminasjon, 
refererer til en rask eliminering av et fremmed 

stoff (antigen) fra blodet som et resultat av dets 
kombinasjoner med antistoff. 
 
IMMUNE GLOBULIN (Ig): Antiserum, immun-
globulin fraksjonen av blod fra friske personer 
som inneholder et relativt høyt nivå av antistoffer 
og som kan benyttes terapeutisk intravenøst eller 
subkutant for å bekjempe infeksjoner  
 
IMMUNE HEMOLYSIS: Immun hemolyse, immun 
cytolyse av røde blodceller (erytrocytter) ved 
hjelp av antistoff-belagte røde blodceller med 
flere serum-faktorer av komplement systemet. 
Se: Complement og Cytolysis. 
 
IMMUNE PRECIPITAT: Immun presipitat, uløse-
lig presipitat (bunnfall) bestående av et antigen-
antistoff kompleks dannet som et resultat av 
interaksjonen mellom løselige antigener og anti-
stoffer. Se: Precipitation. 
 
IMMUNE RESPONSE: Immunrespons, immun-
svar; kroppens forsvarsreaksjon mot en frem-
med (not-self) farlig eller potensielt farlig sub-
stans eller sykdomsfremkallende organisme, via 
et immunsystem aktivert av antigener. Immun-
responsen fjerner og gir immunitet mot patogene 
mikroorganismer (og deres produkter), men kan 
også gi allergier, (auto)immunitet mot egne 
antigener og frastøte implantater. Hovedcellene 
som er involvert i en immunrespons, er de to 
undergruppene av lymfocytter, T-cellene (T- 
lymfocytter) og B-cellene (B-lymfocytter), og 
makrofager (hvite blodceller, leukocytter). Lymfo-
cyttene produserer lymfokiner (undergruppe av 
cytokiner) som påvirker aktivitetene til andre 
celler. B-cellene aktivert av hjelpe-T-celler, deler 
seg klonalt og differensieres til effektor-B-celler 
som er kortlivede og sekrerer antistoffer, og 
minne-B-celler som lever lenge og dermed kan gi 
en rask respons hvis organismen i fremtiden blir 
utsatt for samme type infeksjon og antigen. De 
modne B-cellene produserer immunglobuliner 
(antistoffer) som reagerer med antigenene. På 
samme tid vil makrofagene omgjøre antigenene 
til komplekser som stimulerer B-lymfocyttene til å 
differensiere seg til antistoff-produserende 
plasmaceller som igjen stimulerer T-cellene til å 
frigjøre lymfokiner. Komplement faktorene er 
normale serum proteiner som styrker immun-
responsen hvis aktivert pga. antistoff-antigen 
interaksjonene. Første kontakt med et antigen gir 
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en primær respons (primary immune response), 
senere kontakter med det samme antigen vil gi 
en raskere og kraftigere reaksjon (secondary 
immune response) spesielt pga. sirkulerende 
serum antistoffer i blodet. En immunrespons er 
normalt meget spesifikk til et gitt antigen, og 
normalt rettet mot fremmede substanser. Se: 
Antibody, Immunity, Immune system og Lympho-
cyte. 

 
IMMUNE RESPONSE (Ir) GENE: Immunrespons 
gen, et gen som regulerer aktiviseringen av bio-
syntesen av lymfocyttene og de cellulære 
interaksjonene i en immunrespons. Se: Immune 
response og Lymphocyte.  
 
IMMUNE SERUM: Se: Antiserum. 
 
IMMUNE SUPPRESSION: Immun suppresjon, 
undertrykkelse av immunsystemets funksjon; en 
immun suppresjon kan fremkalles medikamentelt 
(klinisk) gjennom røntgenstråling, behandling 
med anti-lymfocytt serum eller oppstå infeksiøst 
som ved en infeksjon med HIV virus. 
 
IMMUNE SURVEILLANCE: Immun overvåking, 
teorien om at det cellebaserte immunsystemet er 
evolusjonært dannet som et overvåkningssystem 
for kontinuerlig å lete etter avvikende celler og 
skadelige fremmede patogener i kroppen, for 
deretter å drepe og fjerne disse. 
 
IMMUNE SYSTEM: Immunsystem, immunappa-
rat, immunforsvar; kroppens integrerte system av 
organer (brissel (thymus), milten (spleen), lymfe-
kjertler (lymph nodes), lymfatiske vev i ben-
margen (bone marrow) og i tarmkanalen (gastro-
intestinal tract), bursa fabricii (utposing av 
kloakken hos ungfugl)), celler (lymfocytter (B- og 
T-lymfocytter), makrofager) og antistoffer som 
skiller mellom kroppen selv og hva som er 
fremmed, f.eks. potensielt patogene organismer 
(bakterier, mikroorganismer, parasitter, sopp, 
virus), agenser (toksiner) og substanser.  Disse 
nøytraliseres og ødelegges hos virveldyrene 
gjennom det adaptive og det ervervede immun-
system. Immunsystemet er først og fremst en 
rekke typer spesialiserte celler som lymfocytter 
(undergruppe av leukocytter (hvite blodceller), 
plasmaceller (utviklet fra B-lymfocytter og utskiller 
antistoffer) og makrofager (eteceller (fagocytter) 
som dannes fra monocytter i benmargen). 

Lymfocyttene som forekommer spredt rundt i 
kroppen i det lymfatiske vevet hos høyere 
organismer (virveldyr, som mennesket), og da 
særlig i benmargen, brisselen, lymfeknutene, 
mandlene, milten og tarmkanalen, reagerer mot 
«fremmede» substanser gjennom å produsere 
antistoffer mot disse. Systemet er utviklet til å 
reagere spesifikt mot et enormt stort antall 
fremmede molekyler (antigener) som det ikke 
tidligere har hatt kontakt med, mens det ikke 
reagerer på organismens egne (autologe), 
normale molekyler; med andre ord, immun-
systemet skiller eller normalt skal skille, mellom 
selv og ikke-selv. To spesielle celletyper, B-
lymfocytter (B-celler) og T-lymfocytter (T-celler), 
er begge uavhengig i stand til å gjenkjenne 
fremmede substanser gjennom sine antigene 
reseptorer, dvs. overflate immunglobuliner når 
det gjelder B-celler (dannes i benmargen) og T-
celle reseptorer når det gjelder T-celler (dannes i 
brisselen, forstadiene i benmargen). Det er B-
lymfocyttene som stimuleres til produksjon av 
antistoffer under en immunrespons, etter at 
antigener bundet til hjelpe-T-cellene, har gitt B-
lymfocyttene de nødvendige signaler. Se: Anti-
body, Immune response og Immunity. 
 
IMMUNITY: Immunitet, det å være immun, mot-
standsdyktig mot infeksjoner og sykdom, evnen 
multicellulære organismer har til å motstå, 
nøytralisere og fjerne fremmed vev og farlige 
stoffer i kroppen; en tilstand av uimottagelighet 
hos en vert mot infeksiøse, sykdomsfrem-
kallende organismer, de skadelige effektene av 
deres aktiviteter og sekresjoner (toksiner). 
Immunitet er enten nedarvet, medfødt (natural, 
innate) eller ervervet (acquired) og da oppstått 
gjennom én eller flere eksponeringer mot en 
sykdomsagens som har stimulert en immun-
respons i kroppen. Immunitet viser derfor til 
organismens egen beskyttelse mot fremmede, 
infeksiøse organismer som bakterier, mikro-
organismer, parasitter og sopp, både én og 
flercellede, ved siden av virus og kreftceller. 
Fungerer alt optimalt, forhindrer immuniteten en 
etablering av de infeksiøse organismene, stopper 
eller begrenser utviklingen eller nøytraliserer de 
fremmede produktene fra patogenene som kan 
forårsake sykdommer. I detalj omfatter immunitet: 
(a) Ikke-spesifikk immunitet eller resistens, en 
naturlig immunitet (innate immunity) som ikke 
omfatter produksjon av antistoffer, men fysisk/-
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kjemiske barrierer som f.eks. hud, mukus, tårer 
og magesyre som fungerer uavhengig av 
patogenenes antigene status, ved siden av 
cellulære mekanismer som omfatter polymorfer 
og makrofager (som eter mikroorganismene og 
fremmede produkter gjennom fagocytose) og 
mastceller som er involvert i inflammasjons-
reaksjonene. Ikke-spesifikke humorale meka-
nismer omfatter interferon (signalproteiner frigjort 
av vertscellene) som blokkerer for virus, 
lysozymer (enzymer som bryter ned bakterienes 
cellevegger) og komplement (stort antall forskjel-
lige plasmaproteiner) som øker antistoffene og 
de fagocyttiske cellenes evne til å oppløse (lyse) 
bakterier og andre mikroorganismer. Da ikke-
spesifikk immunitet ikke omfatter antistoffer, 
betraktes denne formen for immunitet, ikke som 
en immunitetsreaksjon, men som ikke-spesifikk 
resistens (Se: Resistence), (b) spesifikk (adaptiv) 
immunitet, ervervet immunitet (acquired imm-
unity), en immunitet som skyldes produksjon av 
spesifikke antistoffer som binder seg til 
overflatene av de infeksiøse organismene eller 
nøytraliserer toksinene utskillt fra dem. Spesifikk 
hentyder til at immuniteten gjelder den aktuelle 
spesifikke infeksjonen, ikke eventuelt andre 
samtidige infeksjoner. Spesifikk immunitet kan 
være aktiv eller passiv: (a) Aktiv immunitet, 
skyldes at patogenenes antigener stimulerer til 
produksjon av sirkulerende antistoffer (humorale 
spesifikke mekanismer) mot de fremmede 
substansene (antigenene) eller pga. diverse 
cellulære immunreaksjoner (celle-medierte meka-
nismer, CMI), dvs. at celler selv, f.eks. 
makrofager (i samarbeid med T-celler), er direkte 
ansvarlige for beskyttelsen og da spesielt mot 
intracellulære parasitter som ikke kan nåes av 
antistoffer. En immunrespons kan oppstå som et 
resultat av en pågående eller gjennomgått 
infeksjon, eller bli indusert gjennom en vaksine, 
dvs. immunisering ved hjelp av ødelagte (de-
naturerte) eller svekkete (attenuerte) antigener 
fra en sykdomsagens som induserer dannelse av 
antistoffer. Tilstedeværelsen av antistoffer og 
antistoff-antigen komplekser, vil tilslutt spesifikt 
bli destruert og spist av makrofagene (poly-
morfene) eller nedbrutt via komplement reak-
sjoner. Prosessen kan altså være enten humoral 
der B-lymfocyttene produserer frie antistoffer som 
sirkulerer i blodet, eller basert på CMI på grunn 
av aktiviteten til de cytotoksiske T-lymfocyttene. 
Immunitet gjennom produksjon av humorale 

antistoffer fra leukocytter (B-celler) eller lymfo-
cytter med cellebundet antistoff (cell-mediated 
immunity, CMI), kan også gi vevsskader, 
inkludert hypersensivitet, og (b) passiv immunitet, 
skyldes tilstedeværelsen av antistoffer mottatt fra 
et annet individ, f.eks. immunglobuliner til barnet 
via morens placenta eller brystmelk (passiv 
naturlig immunitet), heterologe antistoffer fra et 
immunt individ gitt via injeksjon for beskyttelse 
mot utvikling av en sykdom, eller antiserum som 
inneholder antistoffer fra en vert som lider av 
sykdommen (passiv kunstig immunitet). Aktiv 
immunitet har en tendens til å vare lengre enn 
passiv immunitet. Både den naturlige immuni-
teten (natural immunity) og evnen til å danne en 
spesifikk immunitet, er under genetisk kontroll, og 
derfor arvbar. Immunsystemet har en hukom-
melse slik at en organisme reagerer forskjellig fra 
første gang den møter et gitt antigen (primær 
infeksjon) og neste gang den blir utsatt for 
samme antigen (sekundær infeksjon), dvs. det 
utvikles en kraftigere, raskere og mer langvarig 
respons ved senere infeksjoner noe som skyldes 
hukommelsesceller (minneceller), lengelevende 
lymfocytter som bærer antistoffer eller reseptorer 
for et spesifikt antigen etter den første 
eksponeringen mot antigenet og derfor kan 
igangsette en immunrespons raskere enn ved 
første infeksjon. Infeksiøse mikroorganismer kan 
være så nært beslektet med hverandre at det kan 
oppstå kryssimmunitet, f.eks. beskytter en 
vaksine mot kukopper også mot menneskets 
kopper, og en vaksinasjon med BCG-basiller mot 
tuberkulose. Se: Antibody, Cell mediated im-
munity, Immune complex, Immunization, Immune 
system, Resistence og Paramunity.  
 
IMMUNIZATION: Immunisering, vaksinering, det 
å tilføre oralt eller via injisering (inokulasjon) 
svekkede mikroorganismer (spesielt behandlede 
bakterier, virus eller toksiner), antigenetisk 
materiale eller antistoffer, for å indusere en 
immunrespons hos et individ. Formålet er å gjøre 
organismen immun gjennom vaksineringen mot 
en senere naturlig infeksjon og dermed oppnå en 
spesifikk beskyttende immunitet. Tilføres antigen 
gjennom vaksinering, fremkalles en immun-
respons (dvs. aktiv immunisering), tilføres anti-
stoff oppnås en passiv immunitet (dvs. passiv 
immunisering). Passiv immunisering gir bare 
midlertidig beskyttelse da antistoffene som blir 
tilført, etterhvert nedbrytes, metaboliseres av 
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mottakeren. Vaksinering gir en mer effektiv, 
lengre til permanent beskyttelse ved å stimulere 
organismens eget immunsystem til produksjon av 
spesifikke antistoffer. Se: Immunity. 
 
IMMUNIZE: Immunisere, vaksinere, gjøre uimot-
takelig. 
 
IMMUNOASSAY: Immunoassay, enhver prose-
dyre hvor spesifisiteten av en antigen-antistoff 
reaksjon benyttes til å påvise og kvantifisere 
antigener, antistoffer eller andre substanser. Det 
finnes forskjellige «immunoassay» metoder for å 
måle mengden av slike substanser, f.eks. 
«ELISA» og «western blotting». Se: Antibody, 
Antigene, ELISA og Western blot.  
 
IMMUNOCOMPROMISED: Refererer til en 
organisme som ikke har evne til å gi en normal 
immunrespons, dvs. immunsystemet er ødelagt 
eller svekket. Se: Immunity. 
 
IMMUNOCYTE: Immunocytt, enhver leukocytt 
eller funksjonell celle i immunsystemet som er i 
stand til å indusere en immunrespons via 
antistoffer. Se: Immunity og Leucocyte.  
 
IMMUNODEFICIENCY (ID): Immunmangel, im-
mundefekt; manglende evne til normal immun-
respons mot antigener. ID omfatter enhver defekt 
i antistoff-funksjonen (eller CMI) som skyldes en 
direkte abnormalitet i B- eller T-cellene (lymfo-
cytter) (primær ID), eller som en konsekvens av 
tap eller ødeleggelser av antistoffet og/eller 
lymfocyttene (sekundær ID). Årsakene til dette 
kan være arvelige eller basert på sykdom. 
Immunodeficient, ikke i stand til å produsere en 
normal mengde antistoffer. Se: Cell mediated 
immunity, Immunity og Lymfocyte. 
 
IMMUNODIAGNOSTIC: Immundiagnostikk, ana-
lytisk test basert på den spesifikke interaksjonen 
mellom antistoff og antigener og der resultatet 
kan kvantifiseres. Se: Immunoelectrophoresis. 
 
IMMUNODIFFUSION: Immundiffusjon, en test for 
å påvise en antistoff-antigen reaksjon der kjente 
antistoffer og antatte antigener, diffunderer 
gjennom en agar og der en presipiteringssone gir 
mulighet for identifikasjon. Se: Agar, Antibody, 
Antigen, Immunity og Precipitation. 
 

IMMUNOELECTROPHORESIS (Immunodiffu-
sion, IEP): Immunelektroforese, en teknikk for å 
identifisere og skille mellom proteiner i løsning 
basert på deres forskjellige elektroforetiske og 
immunologiske egenskaper. Molekylene (anti-
gener, antistoffer, andre serum proteiner) ad-
skilles ved hjelp av elektroforese for senere og 
kunne påvises, karakteriseres og kvantifiseres 
gjennom f.eks. presipitering med et antistoff 
(antiserum) til ett eller flere av antigenene som 
man da kan isolere; metoden kombinerer 
elektroforese med immundiffusjon. Immunelektro-
forese benyttes f.eks. for å identifisere antigener 
som to arter har felles, eller teste renheten til et 
antiserum. Se: Electrophoresis. 
 
IMMUNOFIXATION: Immunfiksering, en teknikk 
for å oppdage spesifikke antigener i en protein-
blanding som er separert ved elektroforese i en 
agar gel. Se: Electrophoresis. 
 
IMMUNOFLUORESCENCE: Immunfluorescens, 
en teknikk der spesifikke proteiner identifiseres 
gjennom å merke dem med antistoff (eller 
antigener) som igjen er merket med fluoriserende 
reagenser. Metoden benyttes til å påvise og/eller 
kvantifisere molekyler (enzymer) av interesse, 
spesielt med tanke på lokaliseringen i cellene, 
eller om et protein er membranbundet eller ikke. 
Se: Fluorescense. 
 
IMMUNOGEN: Immunogen, antigen eller enhver 
substans som kan spesifikt bindes til en kompo-
nent i immunsystemet (antistoffer, lymfocytter, 
CMI) og dermed være i stand til å indusere en 
beskyttende immunrespons. Se: Antibody, Cell 
mediated immunity, Immunity og Lymfocyte. 
 
IMMUNOGENE: (1) Immungen, et gen eller locus 
som virker inn på en eller annen immunologisk 
karakter; (2) Beskrivelse av en kombinasjon av 
immunterapi og genterapi.  
 
IMMUNOGENETICS: Immungenetikk, de genet-
iske aspekter ved studiet av immunglobuliner, 
proteinene som utgjør antistoffene; den del av 
genetikken som overlapper fagene immunologi 
og genetikk. Se: Antibody og Immunoglobulin. 
 
IMMUNOGENIC: Immungenisk, det å produsere 
immunitet; indusere dannelse av antistoffer eller 
CMI (Se: Antibody og Cell mediated immunity), 
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substanser som stimulerer produksjon av 
antistoffer eller celle-formidlet immunitet. Grad av 
antistoff-induksjon mot et antigen, avhenger 
spesielt av dets størrelse og form, men også av 
andre strukturer knyttet til antigenet. 
 
IMMUNOGENICITY: Immungenisitet, evnen eller 
kapasiteten til å fungere som et immungen (Se: 
Immunogene), dvs. være i stand til å produsere 
en immunrespons i en organisme. 
 
IMMUNOGLOBULIN (Ig): Immunglobulin, ethvert 
av en gruppe proteiner i kroppen som fungerer 
som antistoff; en klasse globulære antistoff 
molekyler som reagerer spesifikt med et antigen. 
Immunglobulinene som består av fire polypeptid 
kjeder, to tunge H kjeder og to lette L kjeder som 
danner en Y-form, forekommer i blodplasmaet, 
men også i andre kroppsvæsker som f.eks. bryst-
melk og tårer. Immunglobulinene produseres av 
spesialiserte plasmaceller i benmargen, lymfe-
knytene og milten.  Det er variasjonene i de to 
sekvensene i V delen som gir mangfoldigheten 
(diversiteten) i selve immunresponsen. (Genene 
som koder for immunglobulinene undergår gen 
re-arrangeringer og somatiske rekombinasjoner 
før dannelsen av den endelige transkripsjons-
enheten.) Immunglobuliner omfatter fem klasser 
(hos mennesket) med distinkte immunologiske og 
fysiske egenskaper, der alle fungerer som anti-
stoffer (forkortet) og forekommer i blodserum: 
Immunglobulin A (IgA), immunglobulin D (IgD), 
immunglobulin E (IgE), immunglobulin G (IgG) og 
immunglobulin M (IgM). Den monomeriske form 
til immunglobuliner med fire polypeptidkjeder, er 
to identiske tunge og to lette kjeder som er 
bundet sammen med disulfid-bindinger til et Y-
formet makromolekyl. IgG og IgM kan fiksere 
komplement, men bare IgG kan krysse placenta 
og bindes til makrofager. Hovedmengden av 
serum antistoffene utgjøres av IgG (utgjør ca. 75 
% av menneskets serum antistoffer) og IgM (det 
største immunglobulinet). IgG er hovedimmun-
globulinet i blodet, lymfen og vevsvæskene der 
de bindes til mikroorganismer som da kan 
ødelegges (etes) av fagocyttene (makrofagene), 
eller bindes til virus eller bakterier (og deres 
toksiner) som da kan nøytraliseres. De aktiverer 
også komplement (the classical pathway) som 
medfører ødeleggelse (lyse) av det som er 
kroppen fremmed, og kan overføres til fosteret 
via placenta. IgM er det første immunglobulinet 

som produseres etter en infeksjon eller 
immunisering, og aktiverer også komplement. IgA 
forekommer i serum, mukus membraner og 
sekresjoner (bl.a. i spytt, tårer, svette, genitourin-
kanalen, tarmen, prostatkjertelen og i brystmelk) 
og har som oppgave å nøytralisere bakterier og 
virus. IgD forekommer i plasmamembraner, i 
blodserum (i lav mengde) og på overflaten av 
antistoff-produserende B-celler for å signalisere 
at de er aktivert. IgE er bare funnet i pattedyr og 
syntetiseres av plasmacellene (plasma B-celler) 
og er viktig i immuniteten mot parasitter som 
helminter, muligens også i immunsystemet mot 
kreft, og er også involvert i allergiske reaksjoner. 
Se: Antibody, Complement og Immunity. 
 
IMMUNOGLOBULIN SYSTEM: Immunglobulin 
systemet, produksjonen av spesifikke antistoffer 
som er istand til å binde, immobilisere og fjerne 
fremmede substanser (antigener) hos virveldyr. 
Se: Antibody og Immunoglobulin. 
 
IMMUNOLOGICAL COMPETENT CELLS: Im-
munkompetente celler, lymfoide celler som kan 
reagere spesifikt med antigener (antigen-sensitiv 
celle), dels som første trinn i dannelsen av en 
immunrespons og dels som effektor-celle i cellu-
lære immunreaksjoner (CMI). Se: Cell mediated 
immunity og Immunoglobulin. 
 
IMMUNOLOGICAL DISTANCE (ID): Immuno-
logisk avstand, et mål på styrken i en antigen-
antistoff reaksjon som indikasjon på den evolu-
sjonære avstand som adskiller populasjonene 
som studeres, estimert ut fra forskjell i antall 
aminosyre substitueringer (AAR) mellom to 
homologe proteiner. Ved mikrokomplement fiks-
ering med albumin, er én ID enhet tilnærmet lik 
én AAR. 
 
IMMUNOLOGICAL DRIFT: Se: Antigenic drift. 
 
IMMUNOLOGICAL MEMORY: Immunologisk 
minne, immunologisk hukommelse; immunsys-
temet som er ansvarlig for at en senere 
(sekundær) eksponering mot et antigen, er 
sterkere enn den første (primære) reaksjonen 
mot antigenet. Se: Immunology. 
 
IMMUNOLOGICAL TOLERANCE: Immunologisk 
toleranse, toleransen hos pattedyr mot spesifikke 
antigener; mangel på normal immunrespons 
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gjennom humorale eller CMI-medierte mekan-
ismer mot et antigen (andre urelaterte antigener 
kan gi normal respons i samme individ). 
Toleransen kan være total (dvs. ingen påvisbar 
respons) eller involvere en feil i produksjonen av 
visse klasser av antistoff. Denne mangel på 
normale reaksjoner, kan være fordelaktig da 
skadelige hypersensivitetsreaksjoner kan dermed 
unngås. Styrken, varigheten og typen av den 
ervervede toleransen, er influert av bl.a. mengde 
antigen mottatt, måten den er tilført på og 
individets immunologiske modenhet. Det fore-
kommer flere former for immunologisk toleranse 
(noe som også kan skyldes feil i selve immun-
responsen): Foetal tolerance (ervervet under 
antigen eksponering i fosterperioden), genetic 
tolerance (skyldes genetisk identitet), feeding 
tolerance (toleranse mot antigener i føden) og 
self tolerance (toleranse mot egne antigener 
ervervet under fosterperioden). Se: Cell mediated 
immunity og Immunology. 
 
IMMUNOLOGICAL UNRESPONSIVENESS: (1) 
Generell mangel eller redusert evne til respons 
på antigener, for eksempel pga. immun-
undertrykning; (2) Se: Immunological tolerance. 
 
IMMUNOLOGY: Immunologi, immunitetslære; 
det vitenskapelige studiet av kroppens mekan-
ismer for å skille selv fra ikke-selv, dvs. immun-
systemets struktur og funksjon, interaksjonene 
mellom de spesifikke antistoffene og antigenene, 
medfødt og ervervet immunitet og sykdoms-
resistensen hos både mennesket og andre dyr. 
Immunologi omfatter også de mange laboratorie-
teknikkene som benyttes i forbindelse med 
interaksjonene mellom antigener og de spesifikke 
antistoffene (Se: Immunoglobulin) og CMI (Se: 
Cell mediated immunity). Se: Immune system og 
Immunity. 
 
IMMUNOPATHOGENESIS: Immunpatogenese, 
utvikling av sykdommer som direkte resultat av 
en immunrespons eller responsens komponenter.  
 
IMMUNOPROPHYLAXIS: Immunprofylakse, be-
skyttelse mot sykdom ved hjelp av passiv eller 
aktiv immunitet. Se: Immune system og Immun-
ology 
 
IMMUNOSELECTION: Immunseleksjon, selek-
sjon av cellelinjer ut fra deres motstand mot 

angrep fra antistoffer og T-celler sensibilisert for 
CMI, dvs. en immunseleksjon av cellevarianter. 
Det kan dreie seg om f.eks. antistoff-induserte 
forandringer i influensa virus strainer eller muta-
sjoner i cellelinjer som fører til spesielt for-
delaktige celleoverflate spesifisiteter. Se: Cell 
mediated immunity, Immunity og Lymphocyte. 
 
IMMUNOTHERAPHY: Immunterapi, bruk av 
immunsystemet for å beskytte mot en sykdom, 
behandle pågående sykdommer eller immun-
terapi rettet mot sykdommer forårsaket av 
immunsystemet selv.  
 
IMMUNOSTIMULATION: Immunstimulering, spe-
sifikk eller ikke-spesifikk forsterkning (potens-
iering) av en immunrespons, f.eks. ved å tilføre 
en adjuvans eller vaksine. Se: Adjuvant. 
 
IMMUNOSUPPRESSION: Immunundertrykkelse, 
helt eller delvis undertrykking (inhibering) av en 
normal immunrespons, noe som f.eks. er 
nødvendig ved organ transplantasjoner. Immun 
hemning skjer ved at en inhiberer delingen av 
lymfocyttene, noe som også kan skje naturlig ved 
visse sykdommer, som f.eks. AIDS.  
 
IMMUNOSURVEILLANCE: Immunovervåking, 
det kontinuerlige oppsyn immunsystemets celler 
har i kroppen for å lokalisere og gjenkjenne 
fremmede patogener, bakterier, parasitter, sopp, 
virus og kreftceller (eller tilløp til dannelse av 
kreftceller) eller stoffer sekrert av disse, dvs. 
unormale antigener i kroppen. 
 
IMP: Se: Impulse. 
 
IMPAIR: Avta, forringe, forverres, minke, skades, 
svekkes; gjøre svakere. 
 
IMPAIRMENT: Forringing, forringelse, funk-
sjonsnedsettelse, handicap, tilstanden og bli 
svekket; reduksjon eller tap av funksjon eller 
evner.   
 
IMPENNATE: Vingeløs, kortvinget.  
 
IMPERFECT: (1) Ufullkommen, ufullstendig, 
mangelfull, ufullendt; defekt, skrøpelig; (2) Innen 
taksonomi, uperfekt navn (Se: Nomen imper-
fectum); (3) Innen botanikk, uperfekt blomst 
(imperfect flower), enkjønnet blomst, blomst som 
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enten mangler de hannlige eller de hunnlige 
blomsterdelene. 
 
IMPERFORATE: Uperforert, som ikke er 
gjennomhullet eller gjennomboret; som mangler 
åpning eller apertur. Se: Aperture. 
 
IMPERMEABILITY: Ugjennomtrengelighet, im-
permeabel, vannugjennomtrengelighet (water 
impermeability), dvs. at vann eller andre væsker 
(eller planterøtter) ikke kan passere gjennom et 
eller annet materiale som mangler sprekker eller 
som ikke er porøst. 
 
IMPERVIOUS: Ikke permeabel, ugjennomtreng-
elig, vanligvis benyttet med tanke på vann eller 
luft.  
 
IMPETIGO: Impetigo, meget infeksiøs hud-
sykdom som skyldes infeksjon med den Gram-
positive bakterien Streptococcus pyogenes som 
også kan gi inflammasjoner i svelget, halsbe-
tennelse (pharyngitis); hudsårene kan infiseres 
sekundært med stafylokokker. Streptococcus-
bakteriene opptrer sporadisk som en del av hud-
mikrobiotaen, men er vanligvis patogene. Som 
andre kokker er disse runde bakterier. Se: 
Staphylococcus og Streptococcus. 
 
IMPING: Det å feste intakte fjær på brutte, 
ødelagte fjær (benyttet innen miljøvern mht. fugl). 
Impinge, påvirke. 
 
IMPLANTATION (Nidation): (1) Implantasjon, 
innplanting, poding; (2) Implantering, feste av det 
befruktede ovum (eller blastocyste) i uterus hos 
hunner av virveldyr (pattedyr) ved graviditetens 
begynnelse og stimuleringen av morkakens 
(placenta) utvikling; (3) Implantering av et trans-
plantat i en vert; (4) Implantering av et hormon-
preparat (vanligvis i en kapsel under huden) ved 
hormonelle behandlinger eller eksperimenter. 
 
IMPLICATION: Innplikasjon, innblanding; en 
uttalelse eller noe som følger fra andre gitte frem-
stillinger. 
 
IMPLICITLY: (1) Implisitt, underforstått, stillti-
ende; forstått, men ikke direkte uttrykt (implied); 
ubetinget, blindt; (2) Det å være uten tvil eller 
reservasjon (implicit trust, unquestioning).  
 

IMPLOTION: Implosjon, kollaps (innoverrettet) av 
en gjenstand eller substans; det motsatte av en 
eksplosjon. Se: Explosion. 
 
IMPLY: (1) Implisere, innbefatte, innebære, med-
føre; (2) Indikere gjennom assosiasjon eller 
logiske konsekvenser istedenfor direkte på-
stander; uttrykke indirekte; (3) Som innebærer 
med logisk nødvendighet; (4) Det å inneholde 
noe potensielt. 
 
IMPORTANCE VALUE: Innen populasjons-
økologi, betydningen eller status av en art i et 
samfunn; summen av artens relative tetthet, 
dominans og frekvens i et samfunn. 
 
IMPORTATION: Import, innførsel av noe fra et 
område utenfor. 
 
IMPOTENCY: (1) Kraftløshet, svakhet, hjelpe-
løshet; mangel på effektiv handling; (2) Impotens, 
mangel på ereksjon, orgasme eller ejakulasjon 
hos en mann. 
 
IMPOUNDMENT: Reservoar, et resultat av en 
kunstig opprettholdt vannmasse (dam), vanligvis 
med vekslende vannstand og mer eller mindre 
grumset (høy turbiditet, Se: Turbidity). 
 
IMPOVERISHMENT: Fattiggjøring, forarming, 
svekkelse, forringelse, utpining; det motsatte av 
forbedring (Se: Improvement). 
 
IMPRECISE: Unøyaktig, ubestemt, upresis. 
 
IMPREGNATION: (1) Impregnering, preparering; 
(2) Befruktning, fertilisering, besvangring av en 
hunn (Se: Insemination og Spermatize); (3) 
Mette, bløte; gjennomtrenge eller fylle opp med 
noe. 
 
IMPRINTING: Imprinting, pregning, pregnings-
læring; dannelsen av et stabilt adferdsmønster 
hos sosiale organismer gjennom eksponering til 
én eller et begrenset sett av stimuli under en 
tidlig og bestemt periode eller fase i utviklingen. 
Pregningsprosessen medfører at unge dyr 
gjenkjenner spesielle individer, f.eks. moren eller 
sin egen art eller noe annet som erstatning for de 
biologisk nærmeste. Læringsprosessen (vanligvis 
fra moren) skjer gjennom imitasjon der selve 
innlæringsperioden kan være av meget kort 
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varighet, til og med ned til få timer. Pregningen 
skiller seg fra annen form for læring ved at den er 
begrenset til en kort, meget sensitiv periode i 
utviklingen og at den er stabil og vanligvis 
irreversibel. Pregningslæring gir et spesifikt 
adferdsmønster hos et individ eller art, og da 
særlig som responser på visse objekter eller 
organismer, som en forelder. Fenomenet er 
vanlig hos fugl der pregningen ofte skjer ut fra 
lydsignaler som medfører et spesifikt minne hos 
kyllingen som referanse til forelderomsorg og 
senere, også seksuell adferd. Hos pattedyr er 
pregning ofte basert på foreldrenes lukt. Pregning 
hos dyr kan også forekomme til fremmede arter, 
og da inkludert mennesket.  
 
IMPRISON: Fengsle, sperre inne; innsnevre, 
begrense. 
 
IMPROBABILITY: Usannsynlighet, usannsynlig 
hendelse eller forhold. 
 
IMPROVED NAME: Se: Nomen correctum. 
 
IMPROVEMENT: Forbedring, bedring, utbedring, 
det motsatte av forringelse, utpining (Se: Im-
poverishment); foredling, fremskritt. 
 
IMPULSE: (1) Beveggrunn, innfall, innskytelse, 
trang; (2) Støt, trykk; (3) Innen fysikk, impuls (J, 
Imp), et objekts forandring i momentum når 
objektet påvirkes av en kraft over et tidsintervall; 
integralet av en kraft (F) over et tidsintervall; (4) 
Innen biologi, aksjonspotensial (impuls), et 
nervesignal som løper langs lengden av en 
nervefiber (akson) som overfører en elektrisk 
informasjon gjennom nervesystemet. I løpet av 
millisekunder (ms) vil ione-kanaler åpnes og 
lukkes i nervefiberen når aksjonspotensialet er 
nådd, Na+-kanaler åpnes ved aksjonspoten-
sialets begynnelse så Na+ kan strømme inn i 
aksonet og forårsake en depolarisering. Re-
polarisering skjer når K+-kanaler åpnes og K+ 
strømmer ut av aksonet som medfører en 
forandring i polariteten mellom nervefiberens 
ytterside og innside. Impulsen løper kun i en 
retning i aksonet mot aksonenden der den 
overføres til andre neuroner (Se: Neuron). Den 
typiske spenningsstyrken over cellemembranen 
hos dyr er på -70mV (start ved 1 ms), stimulusen 
øker membranpotensialet til -55mV (terskel-
potensialet) før topp potensialet på +40mV er 

nådd (etter 2 ms). Like fort mistes potensialet, nå 
ned til -90mV (etter 3 ms) før igjen hvile-
potensialet på -70mV re-etableres (etter 5 ms). 
Med andre ord, forandringer i permeabiliteten i 
cellemembranen skaper aksjonspotensialet; 
styrken på impulsen uansett nervefiber, er 
konstant, dvs. det er en alt-eller-intet respons. 
Se: Action potential og Membrane potential.  
 
IMPUNCTATE: Uten markeringer, groper, hull, 
flekker eller punkter. 
 
in (Inch): Forkortelse for: Inch, en enhetslengde 
(1 in = 2,54 cm). 
 
IN ABSTRACTO: I alminnelighet, i og for seg; i et 
tenkt tilfelle. Se: In concreto. 
 
-INA: Bokstavendelse på en underorden (sub-
order / subtribe) i zoologi (endelsen er ikke 
spesielt angitt i Koden). Se: Code. 
 
INACCURACY: Unøyaktighet, slurv. 
 
INACTIVE: Inaktiv, uvirksom, som ikke er i 
virksomhet; treg, doven. 
 
INACTIVATED SERUM: Inaktivert serum; serum 
oppvarmet til 56oC i 30 minutter. I inaktivert 
serum er komplement-aktiviteten ødelagt, mens 
de fleste antistoffer fortsatt er aktive. 
 
INACTIVATED VACCINE: Inaktivert vaksine, 
vaksine sammensatt av mikroorganismer som er 
drept ved hjelp av varme eller kjemikalier 
(formalin med tanke på influensavaksinen). 
 
INACTIVATION: Inaktivering, det å inhibere 
midlertidig og reversibelt, vekst eller annen 
aktivitet; det å drepe mikroorganismer. 
 
INADAPTABLE: Infleksibel, uomstillbar; som 
ikke lett kan tilpasse seg, lite tilpasningsegnet.  
 
INADEQUACY: (1) Utilstrekkelighet, mangelfull-
het, tilstanden å være inadekvat; mangel på 
mengde eller ønsket kvalitet (deficiency, 
insufficiency); (2) Udugelighet, mangel på evne til 
å håndtere en situasjon eller selve livet.  
 
IN ADNOT (In adnotatione): Forkortelse for: I en 
note, i tillegg; kommentar, merknad. 



 

813 

INADVERTENT: Se: Error. 
 
-INAE: Bokstavendelse på en underfamilie innen 
zoologi (subtribe i botanisk og bakteriologisk 
nomenklatur). 
 
INANIMATE: Død, livløs, som mangler liv, ube-
sjelet. 
 
INANITION: Tilstanden å være tom (inane). 
 
INAPPENDICULATE: Uten vedheng, lemmer. 
 
INAPPROPRIATE NAME: Innen biologisk 
nomenklatur, uheldig navn, navn som viser til en 
karakter, kvalitet eller et opphav som ikke finnes 
hos det takson som bærer navnet.  
 
INARTICULATE: Ikke leddet eller som passer 
sammen; det å mangle distinkte kropps-
segmenter. 
 
INAUGURAL: (1) Innledende, i begynnelsen, 
opprinnelig, den første i en serie; (2) Inn-
vielsestale, åpningstale, en tale som markerer 
begynnelsen på en aktivitet eller institusjon; 
innsettelsestale holdt av en person som formelt 
har overtatt en jobb eller et kontor. Inauguration, 
seremoniell, høytidlig innsettelse.  
 
INBORN: (1) Medfødt, arvet, som eksisterer fra 
fødselen av; (2) Naturlig (for et dyr eller person). 
 
INBORN DISEASE: Se: Inherited disease.  
 
INBRED: Medfødt, innavlet, avkom fra paringer 
mellom slektninger innen dyre- eller planteriket. 
Et innavlet individ er knyttet via både moren og 
faren til det samme opphav, og kan derfor få to 
kopier (alleler) av det samme gen som opphavet 
hadde (identical by descent). En innavlet linje er 
teoretisk homozygot i alle loci slik at recessive og 
eventuelt farlige gener, kan komme til uttrykk. Se: 
Homozygot, Inbreeding, Inbred line og Locus. 
 
INBRED LINE (I-line, Inbred strain): Innavlet 
linje, strain eller populasjon av organismer som 
er dannet gjennom lengre tids innavl. Ved 
gjentatt innavl (selvbefruktning eller paring 
mellom slektninger) hos en normalt utkryssende 
populasjon, kan en mer eller mindre homozygot 
gruppe individer oppstå. Krysninger innen små 

og isolerte populasjoner, vil også gi innavl med 
tap av genetisk variasjon. Se: Inbred, Inbreeding 
og Inbred. 
 
INBREED: Det å pare seg med genetisk like 
individer, spesielt nære slekninger, pårørende. 
Se: Endogamy og Inbreeding. 
 
INBREEDING (Endogamy, Incrossing, Intra-
breeding): Innavl, produksjon av avkom fra 
paring eller avl mellom genetisk nært relaterte 
individer (Se: Amphimixis), for mennesket mellom 
slektninger, søskenbarn, søsken eller foreldre og 
avkom (siblings). Generelt er innavl paring 
mellom nærmere relaterte individer enn individer 
valgt tilfeldig fra en populasjon (20 bror-søster 
krysninger gir en innavlet musepopulasjon). Det 
motsatte av innavl er utkrysning (Se: Out-
breeding). Graden av innavl er en funksjon av 
relasjonene mellom paringspartnere, der den 
mest ekstreme form er selvbefruktning (Se: Self-
fertilization) (Se: Backcrossing, Selfing og Sib-
mating). Innavl minsker levedyktigheten og 
livskraften motsatt av det generelt positive 
resultatet utkrysning gir (Se: Hybrid vigor, 
Inbreeding depression og Vigor), da innavl øker 
grad av homozygoti og genetisk fiksering og 
dermed eksponering av mulig skadelige 
recessive gener. Samtidig med den avtagende 
heterozygositeten, vil også den fenotypiske 
variasjonen avta i en gitt populasjon noe som er 
uheldig med tanke på langtidsoverlevelse. Mange 
organismer har utviklet fysiske karakterer, 
kjemiske reaksjoner eller sosial adferd for å 
forhindre innavl. Innavlskoeffisienten er sann-
synligheten for homozygoti fordi en zygote får 
kopier av samme gen fra foreldre med felles 
opphav (Se: Inbreeding coefficient og Zygote). 
Innavl kan benyttes for å fiksere økonomisk 
nyttige genetiske egenskaper i populasjoner 
under kultur. Men som nevnt, en innavl øker 
muligheten for fiksering av skadelige recessive 
gener og er derfor vanligvis betraktet som meget 
uønsket. Se: Endogamy, Exogamy, Inbred, 
Inbred line og Intrabreeding. 
 
INBREEDING COEFFICIENT (F): Innavlskoef-
fisient, sannsynligheten for at to gener uansett 
locus, er identiske gjennom avstamning fra felles 
opphav. Korrelasjonen kan være mellom gener 
innen: (a) Individet (F, overall inbreeding 
coefficient), dvs. sannsynligheten for at to alleler 
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ved et gitt locus som danner et individ (zygote) 
stammer fra samme opprinnelige gen som var 
felles for begge foreldrene. Innavlskoeffisienten 
benyttes også som mål på andelen av loci hos et 
individ som er homozygot, eller som et mål på 
den forholdsmessige reduksjon i det gjennom-
snittlige forventede antall heterozygote loci hos et 
individ i relasjon til gjennomsnittsantallet hos 
opphavet (Se: Coefficient of consanguinity og 
Heterozygote), eller (b) populasjonen (f, within-
population inbreeding coeffisient, fixation index), 
dvs. sannsynligheten for at to tilfeldig valgte 
gener i et locus hos et individ innen en 
populasjon, har det samme opphav, eller den 
gjennomsnittlige reduksjon i populasjonens 
heterozygoti over alle loci. Innavlskoeffisienten 
varierer fra 0 % (0) i store populasjoner med 
tilfeldige paringer, til 100 % (1) i meget små 
populasjoner med få paringspartnere (da med en 
teoretisk mulighet for total homozygoti ved alle 
loci). En lav innavlskoeffisient viser altså til at 
innavlen er liten i en populasjon (de fleste dyr har 
en innavlskoeffisient < 10 %; innavlskoeffisienter 
> 30 - 40 % er sjeldne; dyr paret med sine egne 
foreldre har en innavlskoeffisient på 25 %, halv-
siblinger (half-sib), 12,5 % og full-siblinger (full-
sib), 25 %).  
  
INBREEDING DEPRESSION (Inbreeding de-
generation): Innavlsdepresjon, den nedsatte 
livsevne (Se: Vigor) og reproduktiv fitness hos 
innavlede organismer pga. redusert genetisk 
variasjon i forhold til individer som er utkrysset 
(Se: Fitness og Outcrossing); en reduksjon i 
vekst, livskraft, levedyktighet, fitness og over-
levelse som et resultat av fiksering av skadelige 
recessive alleler som konsekvens av økt 
homozygositet gjennom én eller flere gene-
rasjoner av innavl i en normalt naturlig ut-
kryssende gruppe. Krysses innavlede grupper, er 
resultatet ofte heterose, dvs. det motsatte resultat 
av innavl kan oppnås ved å krysse to genetisk 
adskilte utviklingslinjer (Se: Heterosis). Det er 
ingen generelt vedtatt øvre grense for innavl hos 
domestiserte dyrepopulasjoner, men innavls-
depresjon regnes mer uttalt hvis nivået overstiger 
10 %. Se: Genetic load og Inbreeding. 
 
IN BREVI: I korthet. 
 
INCALCULABLE: Uberegnelig, umulig og be-
regne eller kalkulere; for stor til å bli estimert.  

INCANDESCENCE: Hvitglødning, strålende, klart 
skinnende; emisjon av lys som et resultat av 
oppvarming til en meget høy temperatur. 
 
IN CASU: I det foreliggende tilfelle. 
 
incertae cedis (inc. ced.): Latinsk term som 
innen taksonomi, betyr: Av usikker taksonomisk 
posisjon. 
 
INCEST: Blodskam, incest; paring mellom for-
eldre og avkom eller mellom søsken. Mennesket 
verden over regulerer sine seksuelle forbindelser 
gjennom kulturelle regler som forbyr paringer 
mellom nære slektninger. Se: Inbreeding depres-
sion. 
 
INCH (in): Tomme, tommelang, tommebred, 
tommetykk; inndele i tommer. Se: in. 
 
INCHONDRIOSIS: Inkondriose, cellers opptak av 
partikulært materiale med eller uten et annet 
ekstracellulært medium. Se: Endocytosis, Hetero-
phagy og Phagocytosis. 
 
INCHYLOCYTOSIS: Inkylocytose, cellers opptak 
av væske via en innbuktning av cellemembranen 
og dannelse av en vesikkel. 
 
INCHYLOSIS: Inkylose, gjennomtrengning av 
vann eller løsninger gjennom en tilsynelatende 
intakt cellemembran. 
  
INCIDENCE (Colonization rate, Morbidity rate, 
Reported rate): (1) Hyppighet, forekomst (oc-
currence); hendelsesraten, virkningsraten; (2) 
Innen fysikk, en linjes skjæringspunkt på en 
overflate; noe som beveger seg i en rett linje, lik 
en lysstråle. Angle of incidence, vinkelen en linje 
treffer en overflate på i forhold til normalen på 
treffpunktet; (3) Innen (medisinsk) epidemiologi, 
koloniseringsrate, sykdomsrate, utbredelsesrate, 
et mål på sannsynligheten for at en medisinsk 
lidelse skal opptre i en populasjon, ofte uttrykt 
som antall nye tilfeller per tidsenhet. Incidence 
proportion (cumulative incidence), antall nye 
(diagnostiserte) tilfeller innen en gitt tid dividert 
på populasjonsstørrelsen som betraktes som 
utsatt. Incidence rate, antall nye tilfeller per 
populasjon som er utsatt over en gitt tidsperiode; 
(4) Innen human genetikk, raten eller frekvensen 
av nye tilfeller av en genetisk forårsaket 
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medisinsk tilstand blant individene i en spesifikk 
populasjon i løpet av en gitt tidsperiode 
(incidence of genetic disease); (5) Innen para-
sittologi (bakteriologi, virologi), insidens, angreps-
rate, hyppighetsrate (attack rate); antall nye 
verter i en populasjon infisert med en gitt 
parasittart i løpet av et spesifisert tidsintervall i 
forhold til antall uinfiserte individer til stede ved 
tidsintervallets begynnelse. Tidligere ble insidens 
ofte benyttet som synonymt med prevalens 
(sjelden motsatt), men ikke i moderne litteratur 
(Se: Prevalence). Insidens er et deskriptivt, 
statistisk uttrykk for å bestemme risikoen for nye 
infeksjoner i en vertspopulasjon og benyttes kun 
for uinfiserte individer i populasjonen uten hensyn 
til tidligere antall infiserte. Insidens beskriver 
således spredningen (utbredelsesraten) av en en 
eller annen infeksjon eller klinisk sykdom i en 
populasjon av dyr, husdyr eller mennesker, der 
man kjenner (eller kan beregne) antall tidligere 
infiserte. Insidens har sin største anvendelse ved 
studier av dynamikken til infeksiøse populasjoner 
og benyttes oftest innen epidemiologiske under-
søkelser og ved modellering. Se: Abundance, 
Density og Intensity. 
 
INCIDENTAL: (1) Tilfeldig, noe som skjer eller 
trolig kommer til å skje på en uforutsigbar, 
uberegnelig måte; som skjer mer pga. sjanse enn 
hensikt, beregning; (2) Av mindre, tilfeldig eller 
underordnet natur; av mindre konsekvens. 
 
INCIDENTAL PARASITE: Se: Accidental para-
site. 
 
INCIPIENT: Begynnende, frembrytende, gry-
ende, innledende, noe som er i ferd med å 
dannes eller skje; det tidligste stadium i en 
utvikling, hendelse eller struktur. Se: Nascent. 
 
INCIPIENT SPECIES: Blivende art, en naturlig 
populasjon som i større eller mindre grad kan 
kryssbefruktes med en annen relatert populasjon, 
men som er forhindret fra det i naturen pga. en 
eller annen spesifikk barriere og dermed i ferd 
med og utvikles til ny art. Populasjonene utgjør 
mellomstadier mellom underarter (strainer) og 
arter, men avviker ikke nok til å kunne benevnes 
arter. Incipient species er en form for «semi-
species». Se: Ecospecies, Semispecies, Species 
og Superspecies. 
 

INCISED: Det å være kløftet; bærer et kutt 
(incision). 
 
INCISIFORM: Meisel-formet. 
 
INCISION: (1) Sår, innsnitt, spesielt i et organ 
eller vev under kirurgi (cut, gash); (2) Kutt, flenge, 
gapende sår som resultat av noe skarpt (kniv-
kutt); (3) Hakk, skar, som i kanten av et blad, 
eller som merke eller dekorasjon på en overflate; 
(4) handlingen eller prosessen å kutte noe.  
 
INCISION ENDONUCLEASE: Refererer til en 
klasse av endonukleaser som kan gjenkjenne, 
galt innlemmede baser eller andre skader i DNA 
dobbelttråden. 
 
INCISOR: (1) Tilpasset for klipping, skjæring; (2) 
Fortann, hos mennesket normalt to par i over- og 
underkjeve tilpasset biting (fortennene hos 
gnagere er tilpasset gnaging). 
 
INCITANT: (1) Incitament, noe som pirrer, egger; 
stimulans eller oppmuntring (til å gjøre eller yte 
noe); (2) Sykdomsårsak; sykdomsfremkallende 
organisme. 
 
Incl. (Inclusive): Forkortelse for: Iberegnet, 
medregnet, inklusive, omfattende, samlet. 
 
INCLINATE: Bøyd mot kroppens midtlinje. 
 
INCLINATION: (1) Inklinasjon, helning, skråning, 
stigning; retningen til en helning (slant, slope, tilt); 
(2) Tendens, tilbøyelighet, en spesiell disposisjon 
av intellektet eller karakteren; en naturlig 
disposisjon (character, propensity); (3) Vinkelen 
mellom to linjer eller to plan; (4) Bøyning, 
handlingen å nedbøye eller tilbakebøye noe; (5) 
Magnetisk inklinasjon (dip, magnetic inclination), 
vinkelen mellom horisontalplanet og retningen på 
jordens lokale magnetfelt (som varierer fra 0o ved 
den magnetiske ekvator til 90o ved de 
magnetiske polene); (6) Innen astronomi, 
vinkelen mellom aksen av et himmellegeme og 
en fiksert referansevinkel, eller vinkelen mellom 
en planet eller komets himmelbane og eklip-
tikken (Se: Ecliptic). 
 
INCLUSION BODIES: Innen cellelære, diskrete 
strukturer av forskjellige typer som forekommer 
normalt eller unormalt, inni cellene. 
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INCLUSIVE FITNESS: Inklusiv fitness, et resultat 
av naturlig seleksjon på gener som kontrollerer 
fysiologi og adferd, dvs. en maksimering av 
fitness ikke bare gjennom individets egen 
reproduktive suksess (antall avkom som over-
lever til reproduktiv alder), men også gjennom 
individets positive innvirkning på den repro-
duktive suksessen til andre individer den er 
beslektet med og som derfor bærer i hvert fall 
deler av samme genotype. Inklusiv fitness 
representerer derfor en form for slektskaps-
seleksjon der suksessen til et gen eller genotype 
måles også ut fra effekten seleksjonen har på 
reproduksjonen av de homologe genene som 
organismens slektninger bærer (identical by 
descent) og ikke bare individets egen overlevelse 
og reproduksjon. Først ved å inkludere i fitness 
begrepet, både ens egen reproduksjon og 
effekten av ens aktivitet for overlevelse av 
tilsvarende gener i slektningenes reproduksjon, 
er det mulig å vurdere suksessen til ens egne 
gener og alleler. Personlig fitness (personal 
fitness) er antall avkom som individet selv har 
satt til live uansett hvem som tar seg av dem. 
Klassiske eksempler på slektskapsseleksjon er 
eusosiale organismer (individer som lever i en 
familiegruppe som tilnærmet fungerer som én 
organisme) som bier og maur der insekt-
samfunnene har sterile arbeidere som hjelper 
dronningen (moren) med å produsere avkom. 
Innen sosiobiologien ble det foreslått av William 
D. Hamilton (1936-2000) at inklusiv fitness kan 
utgjøre en mekanisme for evolusjon av altruisme, 
en naturlig seleksjon som favoriserer organismer 
som har altruistisk adferd som maksimerer 
inklusiv fitness. Med andre ord, hvis et gen eller 
gen kompleks som gir altruistisk adferd, har 
kopier av seg selv også i andre individer vil den 
altruistiske adferden sikre at genene overlever og 
kan overføres til nye generasjoner. Hamiltons 
regel (Hamilton’s rule) beskriver matematisk om 
et gen vil eller ikke vil bli spredt i en populasjon, 
dvs.: c < rb der r er grad av relasjon (sann-
synligheten er over populasjonsgjennomsnittet at 
individene deler et altruistisk gen), b er den 
reproduktive fordelen hos mottageren av den 
altruistiske adferden, og c er de reproductive 
kostnadene til altruisten (regelen gjelder også for 
multilocus modeller). Se: Altruism, Fitness, Kin 
selection og Natural selection. 
 

INCOGNIZABLE: Ukjennelig, ikke i stand til å bli 
skilt ut; ikke sansbar. 
 
INCOHERENCE: Uforenlighet, sammenhengs-
løshet, en mangel på sammenheng. 
 
IN COLL (In collectum): Forkortelse for: I sam-
lingen (normalt etterfulgt av navnet på samlingen 
eller museet). 
 
INCOMBUSTIBLE: Ildfast, uforbrennelig hvis 
eksponert mot flammer. 
 
INCOME BREEDER: (1) Organisme som be-
nytter energi ervervet under reproduksjons-
perioden, til reproduksjon; (2) Benyttelsen av en 
samtidig innkomst som understøttelse (finans-
iering) for et reproduktivt forsøk (Se: Capital 
breeder). 
 
INCOMMENSURABILITY: Inkommensurabilitet, 
usammenlignbarhet, uforenlighet, som mangler 
basis for sammenliging.  
 
INCOMPATIBLE (Non-compatible): Uforenlig, 
som ikke går sammen med noe annet. 
 
INCOMPATIBILITY: (1) Uforenlighet, uforlikelig-
het, uoverensstemmelse; det at to ting er så 
forskjellige av natur at de ikke kan sameksistere; 
(2) Innen biologi: (a) Manglende evne for to 
organismer å leve sammen, (b) manglende evne 
til å forenes eller danne en homogen eller 
levedyktig assosiasjon; adferdsmønstre som ikke 
kan opptre samtidig da de er motstridende, 
basert på motstridende motivasjoner eller på 
gjensidig inhibitoriske reflekser, eller (c) meka-
nismer som forhindrer selvbefruktning (selv-
sterilitet; både hos planter og dyr). Det kan 
skyldes at mekaniske (fysiske, strukturelle), 
fysiologiske eller genetiske interaksjoner mellom 
to organismer enten av forskjellig kjønn (dvs. 
kryssbefruktning; cross-incompatibility) eller sam-
me kjønn (dvs. selvbefruktning; self-incompa-
tibility) umuliggjør befruktning. Cytoplasmisk eller 
protoplasmisk uforenlighet kan også forekomme; 
(3) Innen immunologi, fysiologisk interaksjon 
mellom vev fra to organismer som resulterer i en 
immunrespons og avstøting, f.eks. av et 
transplantat, eller som umuliggjør en blodtrans-
fusjon; (4) Innen genetikk: (a) Det at plasmider 
ikke kan samtidig eksistere stabilt i samme celle 
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da systemene for vekst (replikasjon) er identiske 
(de viser tendens til segregering til forskjellige 
celler ved celledeling), eller (b) ulikheten mellom 
et par individer i et gen locus (loci) som koder for 
antigener som induserer en antistoff respons eller 
avstøting.  
  
INCOMPLETE DOMINANCE (Semidominance, 
Partial dominance): Ufullstendig dominans, 
delvis uttrykning av begge alleler i et gitt locus 
slik at fenotypen til heterozygoten blir en 
mellomform, dvs. ingen alleler dominerer noe 
som gir heterozygoten en fenotype som er en 
kvantitativ mellomform (men ikke eksakt) mellom 
de korresponderende fenotypene. Resultatet blir 
en tredje fenotype der de fysiske karakterene er 
en kombinasjon av fenotypene til begge allelene. 
Se: Codominance. 
 
INCOMPLETE FLOWER: Ufullstendig blomst, 
blomst som mangler én eller flere av de fire 
hovedstrukturene: Støvvei (Se: Pistil), kronblad 
(Se: Petal), begerblad (Se: Sepal) eller støv-
dragere (Se: Stamen). Se: Complete flower.  
 
IN CONCRETO: I virkeligheten, i det bestemte 
tilfelle. Se: In abstracto. 
 
INCONGRUENT: Inkongruent, uoverenstem-
melse, upassende; fornuftstridig. 
 
INCORRECT: (1) Ukorrekt, uriktig, unøyaktig, 
galt, ikke i samsvar med fakta; (2) Ikke i samsvar 
med spesielle standarder eller lover; (3) Innen 
taksonomi, ukorrekt etterfølgende staving (incor-
rect subsequent spelling) (Se: Subsequent spel-
ling). 
 
INCRASSATE: Fortykket; det å bli tykkere og 
tykkere. 
 
INCREASE: (1) Forhøye, forstørre, forøke, stige, 
tilta, utvide, vokse, øke; det å bli større eller 
handlingen å gjøre noe større i omfang, mengde, 
intensitet eller grad (greater, larger); (2) Et tilfelle 
av vekst eller det å gjøre noe større, mengden 
eller raten noe har økt; (3) Forplantning, repro-
duksjon og spredning; utbredelse (propagation).    
 
INCREDIBLE: Utrolig, usannsynlig, umulig, van-
skelig å tro; ekstraordinært. 
 

INCREMENT: Økning, stigning, (liten) tilvekst, 
verdiforøkelse; en diskret økning eller tillegg i en 
variabel, spesielt én i en serie i en fiksert skala; 
det å forårsake en diskret økning i en numerisk 
mengde.  
 
INCROSS: Innkrysning, avl; paring mellom 
homozygoter, f.eks. aa x aa. Se: Intercross. 
 
INCROSSING: Se: Inbreeding. 
 
INCUBATION: (1) Innen epidemiologi, perioden 
mellom infeksjon av et patogen og de påfølgende 
observerbare symptomene på infeksjonen; tiden 
fra infeksjon (eller inokulering) med en sykdoms-
produserende agens eller parasitt og tilsyne-
komsten av de første kliniske symptomer (Se: 
Latent infection og Prepatent period); (2) Inkuba-
sjon, ruging, oppbevaringen av levende egg 
under de nødvendige betingelser for klekking 
(Se: Incubator), eller foreldrenes oppvarming av 
eggene gjennom ruging slik at embryoet utvikles; 
(3) Utruging, utklekking, den tid egg må ruges for 
at de skal kunne klekke (incubation period; Se: 
Brooding); (4) En kulturs utviklingsperiode, eller 
dyrking under kontrollerte, optimale betingelser 
av en vev-, bakterie- eller cellekultur; (5) 
Oppholdstiden i en inkubator med hensyn til for 
tidlig fødte barn.  
 
INCUBATOR: (1) Inkubator, apparat for å holde 
egg ved en konstant temperatur; (2) Apparat for å 
pleie for tidlig fødte barn der man nøye kan 
regulere oksygennivået og temperaturen, og 
eventuelt fuktigheten; (3) En innretning for å kulti-
vere bakterier.  
 
INCUBENT: Bøyd nedover; berører eller hvile på. 
 
INCUNABULUM: En kokong. Se: Cocoon. 
 
INCURRENT (Inhalent): En strøm som flyter 
innover; strukturer involvert i å frakte vann inn i 
en organisme. Se: Inhalant. 
 
INCURVED: Det å være bøyd eller kurvet 
innover. 
 
INDECIDUOUS: Som er vedvarende, evigvar-
ende, persistent; eviggrønn. Se: Deciduous. 
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INDEFINITE: (1) Uavgrenset, ubegrenset, ende-
løs, noe som varer evig eller på ubestemt tid; (2) 
Vagt, svevende, utydelig, ikke klart uttrykt eller 
definert. 
 
INDEHISCENT: Frukter som ikke åpner seg 
spontant når de er modne, men først slipper frøet 
eller sporene når fruktveggen råtner (eller frukten 
blir spist av et dyr og fordøyd).  
 
INDENT: (1) Hakk, skår, skar; lage hakk i en 
kant, gjøre tagget; (2) Lage hull, furer, renner 
eller groper i en overflate; (3) Innsnitt; inndele slik 
at enkelte linjer (eller deler) starter lengre fra 
margen enn andre linjer (eller deler) av en tekst; 
(4) Dublisere, dele opp i nøyaktig to (eller tre) like 
kopier.  
 
INDEPENDENT: (1) Selvstendig, selvstyrende, 
ikke styrt av noen fremmed makt; (2) Selv-
forsørgende, krever ingen andre; (3) Fri fra 
enhver innflytelse, rådgiving eller kontroll av 
andre (self-governing); (4) Uavhengig, ikke 
bestemt eller influert av noen annen eller annet; 
(5) Ubunden, fri fra behovet av arbeid for å leve; 
begjær for frihet; (6) Ikke tilsluttet eller lojal til 
noen andre (f.eks. organisasjon, parti eller 
person); (7) Ikke avhengig av andre for omsorg, 
støtte eller finansiering; (8) Innen matematikk, av 
eller relatert til et system eller ligninger der ingen 
kan avledes fra en annen ligning i systemet; 
uavhengig av andre variabler (Se: Indeterminate 
og Undetermined). 
 
INDEPENDENT ASSORTMENT (Mendel's sec-
ond law, Random assortment): Uavhengig 
assortiment, prosessen med tilfeldig adskillelse 
(segregering) og assortiment av kromosomene 
under anafase I i meiosen noe som resulterer i 
en produksjon av genetisk unike gameter; den 
tilfeldige kombinasjonen av kromosomene i 
meiosen og av gener på de forskjellige deler av 
de homologe kromosomene. Med andre ord, 
allel-parene befinner seg på forskjellige kromo-
somer under meiosen og ingen influerer på 
vandringene til de andre. Hos et individ med to 
allelpar (A og a, B og b; dvs. genotype AaBb) 
dannes det et likt antall av de fire typene gameter 
(AB, Ab, aB, ab), dvs. allelene vil forekomme 
med samme frekvens i gametene. I praksis skjer 
ikke dette fullt ut da alleler i nærheten av 
hverandre på samme kromosom, har en tendens 

til å arves sammen, dvs. de er koblet (linked) 
(men noe assortering kan finne sted gjennom 
overkrysninger). Se: Assortment, Genetic segre-
gation, Lingage, Meiose og Mendel's laws (of 
inheritance). 
 
INDEPENDENT VARIABLE: Uavhengig variabel, 
den faktoren i et eksperiment som den som 
utfører eksperimentet, varierer for å måle dens 
effekt på en antatt avhengig variabel. 
 
INDETERMINATE (indet.): (1) Ubestemt, uiden-
tifisert; ikke presist etablert, definert, fiksert eller 
klassifisert; (2) Innen botanikk, noe som forsetter 
å vokse ved enden (apeks) (og som ikke ender i 
en blomst); (3) Innen matematikk, det å ha mer 
enn én varabel og et uendelig antall løsninger; 
(4) Ubestemmelig, vag, som ikke kan bestem-
mes; manglende klarhet, mening eller presisjon. 
(Se: Independent og Undertermined.) 
 
INDETERMINATE GROWTH: Ubegrenset vekst, 
vekst hos en organisme som fortsetter gjennom 
hele livet, dvs. også etter kjønnsmodningen og 
helt til livets slutt (døden) (medfører at størrelse 
og alder er positivt korrelerte). Se: Determinate 
growth. 
 
INDEX: (1) Indeks, register, innholdsfortegnelse, 
kartotek, katalog, en liste arrangert med en 
spesiell orden (vanligvis alfabetisk) av navn (eller 
hva listen måtte omfatte) og ofte med referanse 
til sidene der stoffet omhandles; (2) Indikator, et 
mål på noe.  
 
INDEX FOSSIL (Zonal fossil, Zone fossil): 
Indeks fossil, fossil som er karakteristisk for eller 
begrenset til en spesiell bergart, eller en definert 
stratigrafisk sone eller lag (strata) og som har fått 
navnet sitt etter den. Indeks fossilen viser at 
gruppen har vært kontinuerlig til stede over en 
gitt geologisk tidsperiode og dermed også kan 
benyttes til å datere bergarten den ble påvist i 
(eller vice versa). Metoden er viktig for å 
sammenligne den geologiske alderen på sedi-
mentære bergarter. Spesielt fossiler av am-
monitter og graptolitter er mye benyttet innen 
stratigrafi. 
 
INDEX OF SIMILARITY (Similarity index): (1) 
Likhetsindeks, en indeks basert på forholdet 
mellom antall arter som er felles for to samfunn 
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og totalantallet arter som finnes i begge; (2) 
Sammenligningen av nåværende vegetasjon 
(arter, mengder, proporsjoner) på et gitt (øko-
logisk) sted i forhold til hva stedet er i stand til å 
produsere ved en gitt referansetilstand, eller ved 
sitt naturlige største potensial.  
 
INDEX ORGANISM: Indeksorganisme, organ-
isme som er tilpasset helt spesielle omgivelser og 
som derfor kan benyttes for å karakterisere disse, 
f.eks. vise til tilstedeværelse av patogene organ-
ismer fra avføring (faecal pathogens). Se: 
Indicator organism.  
 
INDEX SPECIES: Se: Indicator species. 
 
INDICATION: (1) Indikasjon, antydning, kjenne-
tegn, tegn, symptom; tilkjennegivelse; (2) Innen 
taksonomi, referanse til en tidligere publisert 
informasjon som i mangel på en definisjon eller 
beskrivelse tillater at et navn foreslått før 1931 er 
tilgjengelig hvis det tilfredsstiller andre relevante 
krav (Se: Code), eller en metode for å fiksere 
typearten i en nominal slekt (dvs. som angår 
typearten i et slektsnavn i mangel på en original 
designasjon) (Se: Designation og Typification). 
 
INDICATOR: Indikator, viser, nål, tavle, eller et 
eller annet som viser eller måler noe. Indikator 
viser også til en organisme, art eller samfunn 
som er karakteristisk for et spesielt habitat, eller 
et spesielt sett av miljøbetingelser. Se: Index 
organism, Indicator host og Indicator organism. 
 
INDICATOR HOST (Tracer population): Indi-
katorvert, en art som er en god vert for en gitt 
infeksiøs organisme. Indikatorarten kan derfor 
plasseres i et antatt infisert område for å fastslå 
tilstedeværelsen eller ikke av en gitt parasitt 
(spesielt for mikroparasitter), vektor eller sykdom. 
Se: Characteristic species og Index organism. 
 
INDICATOR ORGANISM (Indicator species, 
Characteristic species): Indikatororganisme, et 
dyr (eller plante) hvis tilstedeværelse (eller fra-
vær) indikerer kvaliteten av et spesielt miljø, 
habitat eller samfunn, eller som benyttes som 
mål på effektiviteten av en eller annen prosess.   
 
INDIFFERENT SPECIES: Indifferent art, art som 
tilsynelatende ikke har tilknytning til noe spesielt 

samfunn, men som ikke er sjelden slik en tilfeldig 
art ville vært. Se: Companion species. 
 
INDIGENCE (Destitution): Fattigdom, armod, en 
tilstand av ekstrem nød; utenevne eller mulighet 
til å ta vare på en selv (destitution).  
 
INDIGENOUS (Autochthonous, Endemic, Na-
tive): (1) Medfødt; virkelig, sann; (2) Innfødt, 
opprinnelig eller naturlig hjemmehørende i et gitt 
område, dvs. enhver organisme (eller substans) 
som opptrer og lever i sitt naturlige, opprinnelige 
område (in situ) til forskjell fra en art som er 
innført tilfeldig eller med hensikt (av mennesket). 
Organismer som er innfødte er ikke endemiske 
hvis de også forekommer på andre steder (Se: 
Autochthonous, Endemic og Native). 
 
INDIGESTION: Dårlig fordøyelse, fordøyelses-
vansker, fordøyelsesproblem.  
 
INDIRECT COMPETITION: Indirekte konkur-
ranse, konkurranse om ressurser der et individ 
eller arts bruk og utnyttelse av en ressurs redu-
serer ressursen eller tilgjengeligheten for andre 
individer eller arter, men uten at de nødvendigvis 
interakterer med hverandre; f.eks. dagaktive 
geparder som utnytter samme vannhull som 
nattaktive leoparder. Se: Competition, Direct 
competition og Inteference competition. 
 
INDIRECT DEVELOPMENT: Indirekte utvikling, 
organismer som har komplett metamorfose, dvs. 
dyrets form ved fødsel (klekking) er meget 
forskjellig fra den voksne formen. Se: Direct 
development.  
 
INDIRECT LIFE CYCLE: Indirekte livssyklus, 
livssyklus der en parasitt har én til flere mellom-
verter (eller vektorer) mellom sluttvertene. Se: 
Direct life cycle. 
 
INDIRECT SPERMATOPHORE TRANSMIS-
SION: Indirekte spermatofor overførsel, refererer 
til den indirekte måten befruktningen hos en 
rekke landdyr kan forgå på, uten kopulasjon da 
dyrene mangler ytre paringsorganer. Hannene 
plasserer spermiepakker (Se: Spermatophore) på 
bakken eller i vannet og induserer hunnene til å 
plukke dem opp på en slik måte at hun blir 
befruktet. Hannens adferd kan være meget 
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spesialisert under stimuleringen og synkroni-
seringen med hunnen. 
 
INDIUM: Indium (In), bløtt sølvaktig grunnstoff 
som hører til gruppe IIIA i grunnstoffenes 
periodesystem, med atomnummer 49, atom-
masse (u) 114,82, smeltepunkt 156,6oC og 
kokepunkt 2 080oC. Naturlig forekommende 
indium består av 4,23 % indium-113 som er stabil 
og 95,77 % indium-115 med en halveringstid på 
6 x 1014 år. Det forekommer også fire kortlevende 
radioisotoper. 
 
INDIVIDUAL: (1) Individ, et objekt eller specimen 
i en samling eller sett, f.eks. i et museum (Se: 
Mounted specimen og Specimen); (2) Individuell, 
spesiell, særegen, særpreget; markert ved eller 
som uttrykker individualitet, personalitet; (3) Hele, 
et udelelig hele, som eksisterer som en distinkt 
enhet, helhet; (4) Individ, enkeltperson, men-
neske, ett eksemplar av en organisme betraktet 
adskilt fra arten, gruppen eller samfunnet. 
«Individ» er et elementært begrep som uttrykker i 
hvilken utstrekning én levende organisme er 
adskilt og uavhengig av andre levende 
organismer, dvs. er konkret med en begrenset 
utbredelse i tid og rom og med en begynnelse og 
en slutt. Genetisk sett er et individ en livsenhet 
som representerer enten en enkelt celle (éncellet 
organisme) eller alle cellene som stammer fra én 
befruktning (Se: Idiohostal unit). Begrepet individ 
er imidlertid et vanskelig begrep, avhengig av 
teoretisk ståsted innen filosofi og vitenskap. Som 
et dagligdags begrep, refererer individ til et romlig 
og tidsmessig lokalisert legeme (fenotype) som 
enten forblir uforandret gjennom tid eller som 
gjennomløper en kontinuerlig forandring, men 
som bevarer sin substans, struktur og har en 
kontinuerlig eksistens over en gitt tid (men som 
kan skifte ut hele eller deler av sin substans via 
cellulær foryngelse, selv om legemet oppret-
tholder sin individualitet). Individer kan imidlertid 
også gjennomløpe ekstreme forvandlinger, 
metamorfoser. «Individ» er et umulig begrep 
forlater vi virveldyrene og betrakter enkelte grup-
per av virvelløse dyr (f.eks. koraller, Portugisiske 
krigsskip) og planter (f.eks. gress, slimsopp), for 
med tanke på disse vil ett «individ» også være et 
spørsmål om skalering. For organismer kan man 
skille mellom fysiologiske individer (bionter, 
ramets), morfologiske individer (morfonter, mor-
fonts) og genetiske individer (genets). Ideelt sett 

skal de fysiologiske individene sammenfalle med 
de genetiske individene. Innen evolusjonær 
biologi, viser «individ» til blant naturens alle 
former (natural kinds), de enhetene som naturens 
evolusjonære lover gjelder for. Disse enhetene 
som inngår i de evolusjonære prosessene, er 
ikke udiskutabelt gitt, f.eks. kan både individet, 
populasjonen eller arten tenkes å være selek-
sjonsenheten (Se: Group selection). Uansett, en 
organismes eller «individs» fenotype er en enhet 
utsatt for naturlig seleksjon. Klasser er i 
motsetning til individer og arter, abstrakte og 
graderte (Se: Class).   
 
INDIVIDUAL DISTANCE: Innen etologi, individ-
uell distanse, minimumsavstanden ett dyr holder 
til andre individer av samme art. Denne 
avstanden beskriver et område (territorium) der 
andre individer holdes på av-stand gjennom 
aggressiv adferd. Avstanden varierer mellom 
forskjellige arter, og også gjennom tid på døgnet 
og året. Hvilken form for sosial relasjon, kjønn og 
alder det dreier seg om, er også viktig for å 
avgjøre utstrekningen på den individuelle 
avstanden. Se: Individual. 
 
INDIVIDUALISM: (1) Individualisme, adferds-
messig uavhengig; selvforsørgende (Se: Individ-
ual); (2) Symbiose der to symbionter er intimt 
assosierte slik at de tilsynelatende danner én 
organisme som ikke ligner noen av partnerne; (3) 
Individuell handlingsfrihet istedenfor kollektiv 
(eller statlig) kontroll.  
 
INDIVIDUALIZED GROUP: Individualisert grup-
pe, en gruppe dyr der medlemmene kjenner 
hverandre individuelt. Se: Anonymous group. 
 
INDIVIDUAL RECOGNITION: Individuell gjen-
kjennelse, personlig gjenkjennelse mellom indi-
vider og da spesielt mellom medlemmer av 
samme art. Hos fugl og pattedyr blant virvel-
dyrene, kan også individuelle interspesifikke 
gjenkjennelser forekomme, og også hos krepsdyr 
blant de virvelløse dyrene. Fenomenet er viktig 
for sosiale bindinger, rangordninger, unngåelse 
av incest (Se: Incest) og begrensninger av 
altruistisk adferd. Individuell gjenkjennelse 
forekommer spesielt blant par, foreldre og barn 
og mellom territorielle naboer og medlemmene i 
en gitt gruppe. Slik individuell gjenkjennelse 
mellom individene kan være basert på visuelle 
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karakteristika, lyd- eller luktsignaler. Se: Allo-
mone og Pheromone. 
 
INDIVIDUAL SELECTION: Individuell seleksjon, 
naturlig seleksjon på individnivået innen en 
(sub)populasjon mellom de forskjellige geno-
typene (individene) som har oppstått gjennom 
genetisk drift, overkrysninger og mutasjoner i i 
(sub)populasjonen. Adaptive karakterer og karak-
tertrekk erhverves gjennom den naturlige 
seleksjonen og føres videre gjennom individet da 
de må ha gagnet det individuelle individet direkte, 
arten eller gruppen kun tilfeldig. Se: Altruism, 
Group selection og Selection. 
 
INDOCTRINATE: (1) Indoktrinere, innpode, lære 
en person eller gruppe opp til å akseptere noe 
ukritisk; (2) Utdanne, undervise. 
 
INDOLE ACETIC ACID: Det viktigste auxin hos 
planter Se: Auxin. 
 
IN DUBIO: I tvil, når i tvil; tvilstilfelle. 
 
INDUCED MUTATION: Indusert mutasjon, 
enhver mutasjon som skyldes forandring i en 
DNA sekvens som kan overføres fra foreldre til 
avkom, og som er forårsaket av en eksponering 
eller behandling med en fysisk eller kjemisk 
agens (mutagen). 
 
INDUCER: (1) Et lite molekyl som forårsaker en 
økning i enzym-syntese raten når det er tilstede; 
(2) Innen genetikk, induser; omgivelsesfaktor 
som induserer transskripsjonen fra et operon; en 
effektor (anti-inhibitor) som induserer transkrip-
sjonen av spesifikke negativt regulerte gener 
gjennom å binde seg til et regulator-protein. 
 
INDUCIBLE: (1) I stand til å bli indusert eller 
generert; (2) Noe dannet av en celle som 
respons på dets substrat; noe aktivert eller uttrykt 
i nærvær av et spesielt molekyl; (3) Innen 
genetikk, gen eller genprodukt som uttrykkes 
eller produseres mer av når cellen eksponeres 
mot en effektor; (4) Det og lykkes i å overtale 
eller influere noen til å gjøre noe; (5) Innen fysikk, 
det å kunne produsere en elektrisk ladning, strøm 
eller magnetisme gjennom induksjon, eller 
forårsake radioaktivitet gjennom bombardering 
med elektromagnetisk stråling; (6) Innen 
biokjemi, det å initiere eller forsterke en bio-

kjemisk prosess, spesielt syntesen av et enzym; 
(7) Innen medisin, det å igangsette en fødsel, 
vanligvis kunstig ved hjelp av et medikament; (8) 
Innen logikk, det å utlede eller avlede ved hjelp 
av logisk resonnement. 
 
INDUCTANCE: Induktans, egenskapen ved en 
elektrisk krets som resultat av det magnetiske felt 
som dannes når en strøm settes på. 
 
INDUCTION: (1) Induksjon, innledning, intro-
duksjon, innføring; formell introduksjon til en ny 
jobb, posisjon eller militærtjeneste, verneplikt; (2) 
Innen logikk, induksjon, en utledning av generelle 
påstander ut fra enkeltpåstander; konklusjon tatt 
gjennom en slik induktiv prosess, Se: Inductive 
method; (3) Presentasjonen av et materiale, fakta 
eller bevis, som støtte for en argumentasjon eller 
et visst forslag; (4) Innen embryologi, evnen et 
naturlig stimulus har til å medføre at et uspesiali-
sert embryonalt vev utvikles til et spesialisert vev; 
en cellepopulasjon som avgjør utviklingen av en 
annen cellepopulasjon; (5) Det å igangsette en 
fødsel, vanligvis kunstig ved hjelp av et medi-
kament; (6) Arvbar transformasjon pga. fremmed 
DNA i en flercellet organisme; (7) Innen fysikk, 
produksjonen av en elektrisk eller magnetisk 
tilstand gjennom nærkontakt med et elektrifisert 
eller magnetisert legheme; (8) Innen biokjemi, 
prosessen å starte eller øke produksjonen av et 
enzym ved hjelp av et induser-molekyl; (9) Innen 
medisin, det gi et bedøvelses-middel for å 
etablere en bedøvelse tilstrekkelig for å kunne 
utføre kirurgi.   
 
INDUCTIVE: (1) Induktiv, som beveger, som be-
virker; (2) Relatert til ellersom er forårsaket av 
elektrisk eller magnetisk induksjon (kraft, volt); (3) 
Karakterisert gjennom slutninger fra spesielle 
enkelttilfeller til generelle, universelle lover (Se: 
Inductive method). 
 
INDUCTIVE METHOD (Induction, Inductive 
reasoning): Induktiv metode, fra sannhet til teori; 
formuleringen av generelle (universelle) påstan-
der, hypoteser eller teorier, ut fra enkeltpåstander 
(basissetninger, premisser, facts) fremkommet 
gjennom empiriske observasjoner eller eksperi-
mentelle resultater, istedenfor ut fra teori. En 
induktiv slutning er primært en generalisering, en 
slutning fra «noe» til «alle», men en induksjon er 
også når man slutter fra noen observerte 
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hendelser til neste tilfelle av samme type hend-
else. Poenget med en induktiv slutning er at 
slutningen, konklusjonen, skal gi informasjon og 
kunnskap utover det som kan utledes, deduseres 
fra de enkelte premissen(e), samtidig som 
premissen(e) skal kunne overføres til konklu-
sjonen. Induktive og deduktive slutninger har 
begge det til felles at sanne premisser fører til 
sann konklusjon, men induktive slutninger i 
motsetning til deduktive, fører også til konklu-
sjoner som utvider premissenes informative 
innhold. En induksjonsslutning kalles også en 
«sannhetsbevarende utvidelsesslutning». Empir-
iske vitenskaper tar utgangspunkt i observasjoner 
og utvinner lovmessigheter og teorier fra disse 
ved hjelp av induksjon, i motsetning til deduktive 
vitenskaper. Se: Deduction, Hypothesis, Poppe-
rian method og Theory. 
 
INDUMENTUM: Dekket med hår, dusker eller 
skjell. 
 
INDURATE: Herde, forherde; bli forherdet, hard, 
fast, rigid; ufølsom. Induration, herdning av for 
eksempel sedimenter eller sten gjennom for-
tetninger, press eller varme.   
 
INDUSTRIAL MELANISM: Industrimelanisme, 
en økning i forekomst av mørke (pga. melanin) 
former av en gitt art pga. industriell forurensning, 
dvs. i områder som er nedsotet. At den relative 
hyppigheten av mørke former har økt, skyldes en 
naturlig, negativ seleksjon av den lyse formen 
(morfen) som er dårligere kamuflert overfor 
predatorer. Det best kjente eksempel er farge-
variasjonene hos stor bjørkemåler (Biston 
betularia) i Nord-England, der den mørke formen 
har fått økt hyppighet på 1900-tallet i de indu-
strielle områdene i nord, og den lyse, flekkete 
formen i de mindre forurensede områdene. Også 
forsøk har vist at den mørke formen i mindre grad 
blir gjenstand for predasjon i (mørke) industrielle 
områder. Forekomsten av slike former kan 
benyttes som en indikator på industriforu-
rensninger. 
 
INDUSTRIAL REVOLUTION: Den industrielle 
revolusjon; den hurtige industrielle veksten som 
fikk enorme sosiale og økonomiske konse-
kvenser i verden og som begynte i England 
under siste halvdel av 1700-tallet og som derfra 
spredte seg ut til andre land i både i Den gamle 

verden og Den nye verden. Spesielt oppfinnelsen 
av dampmaskinen satte i gang den enorme 
industrielle utviklingen som tilslutt fikk følger for 
de fleste samfunn på jorden - og for jorden selv. 
Den industrielle revolusjonen medførte en sterk 
økning i utnyttelsen av fossilt brennstoff noe som 
igjen resulterte i store utslipp av drivhusgasser til 
atmosfæren, og da spesielt karbondioksid (CO2). 
Løselig benevnes den preindustrielle og den 
industrielle perioden som henholdsvis før og etter 
1750.  
 
INDUSTRIAL WASTE WATER: Industriavløps-
vann, avløpsvann som har vært benyttet til 
industrielle formål. Slikt vann kan inneholde 
partikulært eller oppløst stoff (prosessvann) eller 
være oppvarmet (kjølevann). 
 
-INEAE: Bokstavendelsen på en underorden 
innen botanikk. 
 
ined. (Ineditus): Forkortelse for: Upublisert. 
 
INEDIBLE: Uspiselig, uegnet til menneskeføde. 
 
INEDITUS (Ineditum, Inedita): Upublisert. 
 
INEFFICACIOUS: Virkningsløs, f.eks. medisiner 
som er uten effekt. 
 
INERT: (1) Inert, død, lat, treg, uvirksom, kraftløs, 
inaktiv, uten virkningskraft; uten evne til å bevege 
seg ved egen kraft; (2) Innen genetikk, kromo-
somfragmenter (vanligvis heterokromatiske) uten 
synlig genetisk aktivitet; (3) Innen fysiologi, en 
fysiologisk stillstand, fysiologisk inaktivitet; (4) 
Innen fysikk, inertia, en egenskap ved en materie 
som befinner seg i total hviletilstand eller i en 
uniform, rettlinjet bevegelse så lengde den ikke 
påvirkes av en ytre kraft.   
 
IN EXTENSO: I sin helhet. 
 
INFANCY: Barndom, spedbarnsalder, mindre-
årighet; umyndighet. Se: Adolescence. 
 
INFANT: Lite barn, spedbarn, mindreårig, som 
holder på å vokse opp, barnslig, barne-; umyndig. 
 
INFANTICIDE (Infant killing): Barnemord, unge-
drap, drap av (tidligere) ungekull; fenomenet der 
fedre (eller mødre, søsken, nære slektninger, nye 
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paringspartnere) under visse omstendigheter kan 
drepe (eller bidra til å drepe) egg, embryoer eller 
unger av samme art. Det forekommer bl.a. hos 
gnagere der en ny hann som tar over, dreper 
hunnens tidligere avkom så han raskere kan få 
sitt eget avkom fram. Slike ungedrap er observert 
ved siden av hos rotter, hos bl.a. rotiferer, maur, 
gyppier, svaler, hakkespetter, løver, prærie-
hunder, aper og mennesket. Ungedrap kan 
spesielt skje under vanskelige forhold eller i 
forstyrrede miljøer, f.eks. under fangenskap opp-
trer ungedrap mye hyppigere enn i naturen. Den 
vanligste form for drap er at foreldrene bare 
forlater ungene, men også fysisk vold kan 
forekomme og som kan etterfølges av kanni-
balisme (Se: Cronism). Justeringer av kull-
størrelsen kan også skje ved at slektninger 
dreper ungene, eller at unger dreper andre unger 
og også eter dem noe som er ganske vanlig, som 
f.eks. hos yngel av abbor (Se: Siblicide). Se: 
Fratricide. 
 
INFANTILE BEHAVIOUR: Juvenilt adferdsmøn-
ster, men da hos voksne dyr. Siden et barnslig 
adferdsmønster reduserer aggressiv adferd, er 
det ofte brukt hos dyr for å dempe konkurrenters 
adferd. Fenomenet forekommer spesielt under 
paringslek. 
 
INFANTILE PARALYSIS: Se: Poliomyelitis. 
 
INFANT KILLING: Se: Infanticide. 
 
INFANT MORTALITY: Barnedødelighet, det 
relative forhold mellom antall døde barn det 
første året og antall levende fødsler per tusen. 
 
INFAUNA (Endobenthos, Endobenthic): Inn-
fauna, endobenthos: alt det som lever eller borer 
i sedimentene. Den totale fauna av bentiske 
organismer som har gravet seg ned i eller lager 
rør i det sedimentet de bebor. Endobenthos er 
det vanligste faunainnslag under tidevanns-
sonen. Se: Benthos, Endobenthos, Epifauna og 
Hyperbenthic. 
 
INFECT: Infisere, smitte, besmitte, forpeste; det 
og innvadere, infisere og etablere en infeksjon i 
en vert. Se: Infection, Infest og Infestation. 
 
INFECTION: (1) Innen parasittologi, infeksjon, 
tilstedeværelsen av en parasitt (eller mikroorgan-

isme, bakterie, sopp, virus) i (endoparasitt) eller 
på (ektoparasitt) en mottagelig organisme (vert) 
eller i en vertspopulasjon, der den er tilpasset for 
å leve samtidig som den forårsaker mer eller 
mindre skade, dvs. er patogen (Se: Se: Infest, 
Infestation og Parasitism); (2) Innen symbiologi, 
generelt en invadering (invasjon) av en 
organisme (vert) med en symbiont som ikke er en 
naturlig del av kroppens fauna eller flora (termen 
infeksjon reserveres vanligvis til organismer som 
medfører en registrerbar eller potensiell skade på 
sin vert) (Se: Symbiosis); (3) Innen medisin, 
smitte, en invadering, etablering og kolonisering 
av et smittestoff (patogen) i en organisme, 
ledsaget av medisinsk påvisbare negative reak-
sjoner i organismen (men en infeksjon er ikke 
nødvendigvis en sykdom); (4) Innen mikrobiologi, 
den patologiske tilstanden som skyldes vekst av 
en infeksiøs organisme i en organisme (vert), 
dvs. synonymt med infeksiøs sykdom. Se: 
Disease og Pathogen. 
 
INFECTION, WATER BORNE: Vannbåren infek-
sjon, infeksjon av en organisme der det infek-
siøse smittestadiet forekommer i eller smitter via 
vann. Slike vannbårne infeksjoner omfatter en 
rekke infeksiøse agenser, som bakterielle 
infeksjoner (f.eks. kolera, tyfoid, paratyfoid, Weils 
sykdom), protozoiske infeksjoner (f.eks. amøbe-
dysenteri), mark-infeksjoner (f.eks. Schistosoma-
artene (ikter) som infiserer menneskets blodåre-
system), og virus infeksjoner (f.eks. poliomylitt, 
hepatitt). Ett av de viktigste tiltak for å forbedre 
folkehelsen med tanke på infeksjoner, er å holde 
avløpsvann adskilt fra drikkevann. 
 
INFECTIOUS: Som er infeksiøs, smittsom, 
smittefarlig; overførbar, smittende. 
 
INFECTIOUS CAUSES OF CANCER: Infeksiøs 
årsak til kreft; virus er kjent for å kunne forårsake 
kreft via tre utviklingsveier: (a) Et latent virus kan 
bli aktivert ved hjelp av et cokarsinogen 
(cocarcinogen), agens som forverrer de karsino-
gene effektene av en annen substans, 
elektromagnetisk stråling eller kjemikalier, (b) et 
nytt virus kan bli aktivert fra virus gener allerede 
tilstede, og (c) et ufullstendig virus tilstede kan bli 
aktivert ved hjelp av informasjoner fra et nytt 
virus. Aktuelle grupper som kan forårsake kreft 
er: Papova, Adenovirus, Herpes og Oncornavirus 
gruppene. 
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INFECTIOUS DISEASE: Infeksiøs sykdom, 
infeksjonssykdom; sykdommer som forårsakes 
av infeksiøse organismer (agenser) som kan 
overføres (smittes) fra et individ til et annet, dvs. 
mellom mennesker, mellom dyr, eller fra dyr til 
mennesket (og omvendt), enten direkte (fysisk 
kontakt) eller indirekte (uten fysisk kontakt) via 
f.eks. vektorer. Eksempler på infeksjons-
sykdommer som ble registrert i Norge (1997) og 
som skyldes smitte i utlandet (antall tilfeller), er: 
Salmonella-infeksjoner (1079), campylobacter-
iose (649), giardiose (227), Shigella-infeksjoner 
(138), entamøbiose (118), tuberkulose (108), 
malaria (107), amøbeinfeksjon (97), hepatitt A 
(86), HIV-infeksjon (55), MRSA-bakterien (52), 
yersiniose (28), paratyfoid feber (21), tyfoid feber 
(19), E. coli-bakterien (18), AIDS (12), hepatitt B 
(2), brucellose (Malta feber) (1), legionærsyken 
(1), acinetobacterose (1), og lepra (1). Se: Com-
municable disease og Parasitic disease. 
 
INFECTIOUS DROPSY: Se: H(a)emorrhagic 
septicemia. 
 
INFECTIOUS ENTEROHEPATITIS: Se: Black-
head. 
 
INFECTIOUS HAEMATOPOIETIC NECROSIS: 
Se: IHN. 
 
INFECTIOUS HEPATITIS: Se: Hepatitis. 
 
INFECTIOUS MONONUCLEOSIS: Se: Epstein-
Barr virus. 
 
INFECTIOUSNESS: Smittefarlig, smittefare, i 
stand til å forårsake infeksjon, overførbar via 
infeksjon; raten en parasitt infiserer nye verter. 
Se: Incidence. 
 
INFECTIOUS NUCLEIC ACID: Infeksiøs nuklein-
syre, nukleinsyrer som er i stand til å infisere 
celler og initiere dannelse av virus partikler. En 
infeksiøs nukleinsyre (f.eks. fra poliovirus) kan 
infisere celler som normalt ikke er mottagelige 
fordi nukleinsyren ikke er avhengig av spesifikke 
celleoverflate-reseptorer for å fullføre infeksjonen 
av cellen. 
 
INFECTIOUS PANCREATIC NECROSIS: Se: 
IPN. 

 
INFECTIOUS PERIOD (Infective period): 
Infektiv periode, den infeksiøse perioden da infi-
serte verter er i stand til å overføre (smitte) en 
infeksiøs agens til mottagelige verter eller 
vektorer de måtte komme i smittekontakt med. 
Den infektive perioden behøver ikke nød-
vendigvis være assosiert med sykdomssymp-
tomer hos den som smitter. 
 
INFECTIOUS NECROTIC HEPATITIS: Se: Black 
disease. 
 
INFECTIOUS UNIT: Innen virologi, infeksjons-
enhet, det laveste antall virus partikler som kan 
medføre en infeksjon (lytisk) i en mottagelig celle 
hvor viruset kan multiplisere. 
 
INFECTIVE LARVA (Infective juvenile, Infec-
tive stage): Infektiv larve, en infeksiøs, para-
sittisk larve på det utviklingstrinnet eller 
utviklingsstadiet som gjør den i stand til å infisere 
en potensiell vert. 
 
INFECTIVE PERIOD: Se: Infectious period. 
 
INFECTIVE POOL: Infeksjonspøl, en spesiell 
akkumulasjon av infeksiøse parasitter i omgiv-
elsene. Fra denne samlingen (pølen, poolen) av 
parasitter, kan, enten direkte eller indirekte, de 
samme eller andre verter infiseres, og der den 
enkelte verten infiseres og bidrar til parasitt-pølen 
ut fra dens tetthet i området og mottagelighet 
som vert. 
 
INFECTIVE STAGE/STATE: Se: Infective larva. 
 
INFECTIVITY: Innen epidemiologi, infektivitet, en 
parasitts (eller patogens) evne til å etablere nye 
infeksjoner; en parasitts relative og kvantitative 
evne til å smitte én eller flere nye verter under 
gitte betingelser (dvs. horisontalt, ikke forelder-
barn infeksjon som er en vertikal transmisjon). 
Se: Virulence. 
 
INFER: Anta, dedusere, utlede; slutte, konklu-
dere. 
 
INFERENCE: Slutning, fornuftslutning, trekke 
slutninger, konklusjoner; utlede en setning fra én 
eller flere andre setninger (premisser) der den 
utledete setningen er en konklusjon, slutning. Det 
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finnes to former for slutninger: Induktive 
slutninger som går fra det enkelte (spesielle) til 
det allmenne (generelle), og deduktive slutninger 
som går fra det allmenne (generelle) til det 
enkelte (spesielle). Se: Deduction, Inductive 
method og Popperian method. 
 
INFERIOR: (1) Det å befinne seg lavere enn 
(lower), befinner seg under, nær basis; bak; (2) 
Undergiven, underordnet; av lav eller lavere 
kvalitet (grad, rang, verdi); (3) Middelmådig, 
dårlig (kvalitet), annenhånds, elendig (mediocre, 
second-rate); (3) Ringere; av liten verdi, av 
mindre betydning, verdi eller fortjeneste; (4) 
Innen zoologi, nederst, nedre-, rettet nedover; 
lokalisert under (under), bak (posterior) eller 
ventralt (ventral) for en annen (superior) struktur; 
(5) Innen botanikk, lokalisert lavere (under) enn 
en annen plantedel eller organ (f.eks. ovariet som 
befinner seg under blomsterdekket, perianth); (6) 
Senket skrift (subscript), symbol (bokstav eller 
tall) skrevet rett under, under og umiddelbart 
foran eller under og umiddelbart bak en annen 
karakter; (7) Innen astronomi, som sirkulerer 
mellom jorden og solen (f.eks. Merkur), eller som 
ligger under horisonten. Se: Superior. 
 
INFEROLATERAL: Det å befinne seg under og 
ved eller mot siden. 
 
INFEROMEDIAN: Det å befinne seg under og 
rundt midten. 
 
INFEROPOSTERIOR: Under og bak. 
 
INFERTILE (Non-reproductive, Not fertile, 
Unfertile): Ufruktbar, steril, ubefruktet, ikke fertil, 
ikke reproduktiv; ikke i stand til å reprodusere 
eller få levedyktig avkom. Se: Unfertile. 
 
INFERTILITY: (1) Ufruktbarhet, sterilitet; ikke i 
stand til å bli gravid, unnfange barn; (2) 
Uproduktivt landområde som ikke kan gi avlinger 
eller understøtte en vegetasjon. Se: Fertility. 
 
INFEST: (1) Hjemsøke, plage, herje, husere; 
oversvømme, være myldrende full av, være 
angrepet av; (2) Infestasjon, tidligere benyttet for 
å angi en forekomst av (dyriske) parasitter i en 
infisert vert, men termen benyttes nå fortrinnsvis 
for: (a) Angrep (infestering) av ektoparasitter, 
f.eks. parasittiske insekter (parasittoider), (b) 

angrep (infestering) av relativt store og synlige 
parasittiske stadier, eller (c) angrep (infestering) 
av parasitter som ikke øker i antall i verten. Se: 
Infect, Infection og Infestation. 
 
INFESTANT: Skadedyr, en parasitt, og da 
spesielt en synlig parasitt, ektoparasitt. Se: Infest 
og Infestation. 
 
INFESTATION: Infestasjon, befengthet; angrep 
eller invasjon i en organisme av spesielt synlige 
parasitter og skadedyr. Termen benyttes spesielt 
for ektoparasitter. Se: Infect, Infection og Infest. 
 
INFILTRATION: (1) Infiltrasjon, sammenbland-
ing, gjennomsyring; (2) Gjennomsiving, infilt-
trering, prosessen når en væske (f.eks. vann) 
siver gjennom en porøs substans (jorden) via 
substansens porer og åpninger. Infiltreringsraten 
tilsvarer den maksimale hastighet prosessen kan 
foregå på under spesifiserte betingelser. Et 
infiltrometer er instrumentet som måler denne 
hastigheten. Infiltrasjonskapasiteten (infiltration 
capacity) er den maksimale mengde vann per 
tidsenhet som kan infiltreres i jorden, enten fra 
regn eller ved kunstig vanning. Kapasiteten 
varierer etter forholdene, f.eks. ut fra jordens 
tekstur og vegetasjonsdekke, og er ikke konstant 
over tid; (3) Forurensninger, f.eks. sjøvann som 
infiltrerer en vannkilde, eller andre former for 
forurensninger som ødelegger en eller annen 
vannkilde. 
 
INFINITE: Uendelig, umåtelig, utallig. Se: Finite. 
 
INFINITESIMAL: Infinitesimal, minimal, uendelig 
liten, uendelig liten størrelse; bagatellmessig.  
 
INFIRMITY: Svakelighet, svakhet, skrøpelighet; 
brist, skavank. 
 
INFLAMMASOME: Innen immunologi, multi-
protein oligomer som er ansvarlig for aktiveringen 
av en inflammasjonsprosess. Se: Inflammation. 
 
INFLAMMATION: Betennelse, inflammasjon, 
oppsvulmning eller en rødming i kroppen som 
respons på en infeksjon eller stress; forsvars-
reaksjon i vev mot stress, infeksjon, skade, 
kjemisk eller fysisk irritasjon. Inflammasjoner kan 
være cellulære eller vaskulære. En inflamma-
sjonsreaksjon representerer en vital mobilisering 
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av kroppens forsvar med påfølgende heling av 
det inflammerte vevet. Akutt inflammasjon 
omfatter lokal produksjon av histamin (kinin, 
prostaglandin) som gir økning i kapillærenes, 
arteriolenes eller lymfeårenes diameter og 
permeabilitet, noe som øker blodtilstrømningen 
og konsentrasjon av antistoffer, komplement og 
hvite blodceller (leukocytter) i de lokale vevs-
væskene. Reaksjonen kan karakteriseres med 
fire hovedtrekk: Varme (calor), smerte (dolor), 
rødhet (rubor) og opphovning (tumor). Kronisk 
inflammasjon karakteriseres ved dannelse av nytt 
bindevev og mengden av makrofager, og leder 
ofte til dannelse av granulomer (Se. Granuloma). 
 
INFLAMMATORY: Opphissende, inflammatorisk; 
det å forårsake eller være involvert i inflam-
masjoner. Se: Inflammation. 
 
INFLATE: Oppsvulme, blåse opp, gjøre oppblåst; 
puste opp, fylle med luft. 
 
INFLATED: Oppblåst, strukket, utvidet. 
 
INFLECTED (Inflexed): Kurvet, snudd, bøyd 
eller rettet innover, nedover eller mot kropps-
aksen. 
 
INFLECTION, POINT OF: Infleksjonspunktet, 
bøyningspunktet, vendepunktet; det punkt da en 
kurve forandrer sin form fra konveks til konkav 
eller vice versa. 
 
INFLORESCENCE: Oppblomstring, blomstring; 
blomsterstand, en samling av blomster. 
 
INFLOW: Tilsig, innstrømming, tilstrømming, 
tilgang, tilførsel; en vannmengde som flyter inn i 
en elv, til en sjø eller magasin. Et slikt tilsig kan 
beregnes ut fra data over nedbøren i en viss 
periode, forventet snøsmelting og andre 
relevante opplysninger om det aktuelle området. 
Tilsigsområdet er et område som har felles 
utløpspunkt for sitt avløp (Se: Catchment area). 
Har et tilsigsområde en naturlig avgrensning, 
kalles det et nedbørfelt.  
 
INFLUENCE: Innflytelse, influens, innvirkning, ha 
innflytelse på, påvirke, påvirkning. 
 
INFLUENT: (1) Tilløp, bielv (influent stream, 
tribu-tary); innstrømmende, tilstrømmende (Se: 

Effluent); (2) Dyr eller plante som influerer, på-
virker andre levende organismer. 
 
INFLUENZA VIRUS (Flu, Grippe): Influensa 
virus, enkelttrådet RNA virus (familien Ortho-
myxoviridae) som gir en akutt og meget infeksiøs 
luftveisinfeksjon hos mennesket, og som kan 
forekomme over hele verden, ofte med pan-
demiske utbrudd pga. antigenforandringer (Se: 
Antigene), og som har og har hatt en enorm 
betydning i form av økt sykelighet og dødelighet i 
alle aldersgrupper (årlig tar influensa ca. 900 
mennekeliv i Norge). Under epidemier kan store 
befolkningsgrupper bli syke i løpet av meget kort 
tid, kun uker. Det finnes fire typer av Myxovirus-
influensa virus, mennesket infiseres av alle: (a) 
Influensa Type A (forårsaker de verdensom-
fattende epidemier (pandemier, f.eks. Spanske-
syken, Hongkongsyken og Asiasyken); og kan 
også infisere andre pattedyr og fugl), (b) 
influensa Type B (infiserer kun mennesket), (c) 
influensa Type C (infiserer kun mennesket), og 
(d) influensa Type D (infiserer mennesket, svin 
og mus, kun i Japan). Type B, C og D har en mer 
begrenset utbredelse og tenderer til å opptre kun 
i en mild endemisk form. Influensa virus typene 
er videre delt opp i undergrupper på basis av 
antigen variasjoner i HA-antigenene (13 under-
typer) og NA-antigenene (9 undertyper). Hver 
individuelle virus strain er bestemt ut fra en 
formel, sammensatt av: Typen (A, B eller C), 
dyret hvorfra strainen først ble isolert (utelatt hvis 
mennesket), stedet hvor den først ble isolert, 
strain nummeret, året for isolasjon og de 
spesielle HA (=H) og NA (=N) antigenene. Type 
A og B virus muterer kontinuerlig, det medfører 
antigene forandringer som forhindrer en utvikling 
av langvarig immunitet mot infeksjonen; disse 
virusene spres gjennom dråpesmitte i luft. Etter 
en inkubasjonstid på én til tre dager bryter 
sykdommen ut med akutt høy feber, frysninger 
og forkjølelsessymptomer. Det medfører at man 
føler seg mer syk enn ved forkjølelse, kompli-
kasjoner oppstår også lettere, f.eks. øre-
betennelse, bronkitt eller lungebetennelse (noe 
som gjorde spanskesyken spesielt dødelig). 
Bedring fra en influensa kan komme etter tre til 
fem dager hvis det ikke oppstår komplikasjoner, 
men ofte tar en influensa sykdom ca. to uker. Det 
finnes ingen behandling for selve virusen er man 
infisert, bare for komplikasjonene, men det finnes 
influensavaksine som fungerer er den konstruert 
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ut fra de rette antigenene, blir den tatt tidlig nok. 
Svineinfluensaen var en ortomyxovirus (RNA 
virus) hos gris som smittet over til mennesket. 
Se: Avian influenza, Parainfluenza viruses, Span-
ish influenza og Swine influenza. 
 
INFLUX: Innstrømming, tilstrømming, tilgang. 
 
INFOLIATE: Dekke med blad (exfoliate, avstøte). 
 
INFORMATION: (1) Informasjon, opplysning, 
orientering, meddelelse, melding, underretning; 
viten, kunnskap; (2) Innen taksonomi, illustra-
sjoner, beskrivelse eller annet materiale relatert 
til beskrivelsen av et takson.  
 
INFORMATIONAL MACROMOLECULE: Refe-
rerer til ethvert makromolekyl (DNA, RNA, 
protein) med oppgave å bestemme og kontrol-
lere egenskapene og strukturen til den levende 
materien (Se: Semantide), gjennom påvirkninger 
av de biokjemiske reaksjonene over korte (onto-
genetiske, i cellene) eller lengre (evolusjonære) 
tidsperioder. 
 
INFORMATION PROCESSING SYSTEM: Infor-
masjonsprosesseringssystem, ett eller flere data-
behandlingssystemer og utstyrsenheter, f.eks. 
kontor- eller kommunikasjonsutstyr, som utfører 
informasjonsbehandlinger av data. 
 
INFORMATION TECHNOLOGY (IT): Informa-
sjonsteknologi, enhver form for teknologi, men 
spesielt teknologiene knyttet til elektronisk 
metodikk og utstyr som benyttes for å behandle 
og distribuere informasjon. Det omfatter både 
teknologi knyttet til computere og telefoni, tele-
visjon og andre former for telekommunikasjon. 
 
INFORMATION THEORY (Communication the-
ory): Informasjonsteori, studiet av kvantifisering, 
lagring, behandling og overføring av data og 
informasjon som en del av et kommunikasjons-
system. Informasjonsteori som er en del av faget 
kybernetikk, utgjør en analytisk teknikk for å 
bestemme den optimums (dvs. minimum, men til-
strekkelig) mengde informasjon som er nød-
vendig for å løse et gitt problem knyttet til 
kommunikasjons- eller kontrollfunksjoner. Abso-
lutt informasjon refererer til det statistiske 
gjennomsnittsantall enheter (bits) som kreves for 
å identifisere et budskap, og kan matematisk 

defineres. Semantisk sett er informasjon relatert 
til innholdets mening og kan vanskelig 
matematisk uttrykkes da det også inneholder 
viktige deler som utelates før en overføring 
(eksformasjon, det som ikke sies, men som antas 
kjent). Informasjonens dybde finnes ikke i 
budskapet selv, men i det logiske arbeid eller 
kompleksitet som ligger bak utarbeidelsen av en 
informasjon som kan som sluttprodukt, være 
meget enkel. Kompleksiteten øker ikke med 
økende grad av uorden, maksimal kompleksitet 
ligger gjerne i området mellom den totale orden 
og det totale rot.  
 
INFORMATIVE: Informativ, opplysende, belær-
ende. 
 
INFRA-: Prefiks som betyr nedenfor, under; 
mindre. Se: Supra-, Super- og Sub-. 
 
INFRACLASS: Se: Subphylum. 
 
INFRACOMMUNITY: Innen parasittologi, infra-
samfunn, et samfunn av alle infrapopulasjonene i 
én enkel vert eller begrenset til et bestemt organ, 
f.eks. tarmsystemet. Alle data om infrasam-
funnene hentes fra dette nivået. Hvis individer 
reagerer på tilstedeværelsen av andre arter, er 
det på dette nivået at seleksjonstrykket fore-
kommer. Se: Component community, Compound 
community, Infrapopulation og Supracommunity. 
 
INFRACTED: Bøyd brått innover (som det er 
brukket). 
 
INFRADIAN RHYTHM: Biologisk rytme med en 
periode mindre enn 24 timer. Se: Ultradian 
rhythm. 
 
INFRAGENERIC: Under slektsnivået. 
 
INFRAGENIC MUTATION: Se: Point mutation. 
 
INFRAGENITAL: Under genital åpningen. 
 
INFRAHALINE: Infrahalin, ferskvann der saltinn-
holdet er under 0,5 deler per tusen. 
 
INFRALITTORAL: (1) Infralitoral, dybdesonen i 
en innsjø som er permanent dekket av rotfast 
makroskopisk (adnate) vegetasjon. Sonen deles 
ofte inn i en øvre (vegetasjon også over vannet), 
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midtre (flytende vegetasjon) og nedre (vege-
tasjon under vannet) sone; (2) Infralitoral, den 
øvre del av den marine litoralsone som typisk sett 
er dominert av alger og som går ned til en dybde 
der lyset er ca. 1 % av hva det er på overflatenivå 
(av og til benyttet for dybdeområdet mellom lav-
vann og 100 m). Se: Marine depth zones.  
 
INFRALITTORAL FRINGE: Den marine over-
gangssonen direkte under eulitoralen; sonen 
mellom intertidal og de sublitorale sonene. Se: 
Marine depth sones. 
 
INFRANEUSTON: Se: Hyponeuston. 
 
INFRAOCULAR : Under og mellom øynene. 
 
INFRAORDER: Se: Subclass. 
 
INFRAPOPULATION (Biotome, Intensity, Pop-
ulasjon, Subpopulasjon): (1) Infrapopulasjon, 
en del av en større populasjon; (2) Innen 
parasittologi, alle parasittene av samme art i ett 
vertsindivid ved en gitt tid. Underenhetene i en 
parasittarts suprapopulasjon, er infrapopula-
sjonene. Se: Component population, Intensity, 
Metapopulation, Population og Suprapopulation. 
 
INFRARED RADIATION (IR): Infrarød stråling, 
varmestråling, stråling hvis bølgelengde er innen 
det infrarøde strålingsspekteret; langbølget 
stråling fra varme legemer som er en del av den 
elektromagnetiske strålingen som har lengre 
bølgelengder enn det synlige lyset, men kortere 
enn radiobølgene. Den nære infrarøde stråling 
har bølgelengder fra grensen av den røde enden 
av spektrum (730 – 780 nm) til ca. 1 mm; denne 
del reflekteres sterkt av vegetasjonen. De lengste 
bølgelengdene tilstøter områdene for mikrobølger 
og radiobølger i det elektromagnetiske spektrum. 
Infrarød termografi (infrared thermography) 
foregår i det «atmosfæriske vindu» mellom 8 - 14 
µm og kan brukes til å lage «kart» (termogram) 
over jordens overflate basert på varmestrålingen. 
Slike data kan gi oversikt over bl.a. hvor det 
forekommer energitap som ønskes begrenset. 
Infrarød fotografering (infrared photography) er 
en metode for å registrere infrarød stråling med 
bølgelengder opptil 0,9 µm, og er ikke basert på 
overflatenes temperatur.  
 
INFRASOCIAL: Det å leve alene, et solitært liv. 

INFRASOUND: Infralyd, lavfrekvent lyd; luftvibra-
sjoner med frekvenser under 100 Hz. Slik 
lavfrekvent lyd oppfattes av øret som adskilte 
pulser istedenfor lyd. Et oppholdsrom vil f.eks. 
vibrere rundt 12 Hz og kan da forsterke lyd fra 
tungtrafikk og skip. Skal slik lyd kunne dempes 
må den stoppes ved selve lydkilden, men 
isolasjon mot slike lavfrekvente lyder, er sjelden 
effektive. 
 
INFRASPECIFIC (Intraspecific): Infraspesifikk, 
intraspesifikk, forekommer innen én art; variasjon 
mellom individene av samme art eller innen 
samme populasjon. Se: Name. 
 
INFRASPECIFIC NAME: Infraspesifikt navn, 
generell term for ethvert navn under rang av art, 
dvs. inkluderer underartsnavn og infraunderarts-
navn.   
 
INFRASUBSPECIFIC: Infraunderart, klassifika-
sjonsnivå lavere enn underart (innen botanikk) og 
derfor ikke underlagt Kodens reglement (f.eks. 
form, rase, varietet). Infrasubspesifikke enheter 
kan også omfatte innen en art, individer som 
avviker fra andre individer pga. intrapopula-
sjonsvariasjoner som f.eks. kaster, gynandro-
morfer, interseksuelle former, alders og sesong-
former, polymorfisme, kjønns- eller gene-
rasjonsforskjeller. Se: Code. 
 
INFREQUENT: (1) Ikke hyppig, sjelden, sjeld-
synt, sjelden forekommende, sparsom; ualmin-
nelig, uvanlig, som ikke forekommer regulært 
(rare); (2) Som forekommer, befinner seg eller er 
plassert med vide intervaller i rom eller tid. 
 
INFUMATED: Røk farget, formørket. 
 
INFUNDIBULAR (Infundibuliform): Trakt-
formet, som har et trakt-formet organ (infundi-
bulum) 
 
INFUSCATE: Gjøre mørk, formørke, mørkfarget; 
røkaktig grå-brun.  
 
INFUSION: (1) Infusjon, tilsetning, iblanding, 
handlingen eller prosessen å tilsette noe; (2) 
Avkok, utkok, uttrekk, ekstrakt; produktet fra en 
infusjon; (3) Innen medisin, den kontinuerlige, 
sakte introduksjonen av en væske inn i en vene 
eller et vev, eller resultatet av en slik infusjon; (4) 
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Introduksjonen av et element eller en eller annen 
kvalitet inn i noe. 
 
INFUSORIAN: (1) Infusjonsdyr; gammel term for 
en mikroskopisk organisme, fortrinnsvis en 
akvatisk protozo med cilier; (2) Enhver mikro-
organisme utviklet i råtnende organisk materiale. 
 
INFUSIORIFORM LARVA: Ciliert larve hos 
dicyemidene (rekke Dicyemida) som lever i 
nyrene hos blekksprut.  
 
INFUSORIGEN: Infusorigen, en masse repro-
duktive celler som er antatt å utgjøre et herma-
frodittisk organ som gir opphav til infusioriforme 
larver; det infeksiøse spredningsstadiet i livs-
syklus hos dicyemidene. Se: Infusioriform larva. 
 
INGENIOUS: Som er sinnrik, skarpsindig, kløktig, 
oppfinnsom; genial. 
 
INGENUOUS: Som er naiv, troskyldig, ærlig, 
åpenhjertig. 
 
INGEST: Svelge, det å overføre mat til et sted 
der det kan fordøyes. 
 
INGESTA: Ingesta, stoffer som er tatt inn i en 
kropp via fordøyelseskanalen som næring, mat 
eller drikke; det totale inntak av substanser 
(næring, væske) inntatt i en kropp. 
 
INGESTION (Feeding): Inntak, fødeinntak, ete, 
spise, svelge (ned); prosessen å oppta noe i 
kroppen gjennom munnen (svelging) for senere 
og fordøyes. Eting eller spising (dyr eter, 
mennesker spiser) gjennom å svelge mat (føde) 
er den prinsipielle måten for fødeopptak hos dyr. 
Men selve metodene for matinntaket kan variere 
meget, f.eks. gjennom å bite, gnage, filtrere eller 
suge. Se: Absorption, Digestion, Macrophagous, 
Microphagous og Pinocytosis. 
 
INGLUVIES: Kro (hos fugl), en tynnvegget utvid-
else av fordøyelseskanalen (svelget) som enkelte 
fuglearter benytter til mellomlagring av mat. Kro 
kan også forekomme hos enkelte insektarter. 
 
INGRAFT: Pode, innpode. 
 
IN-GROUP: (1) Inngruppe, sluttet gruppe; (2) 
Innen kladistikk (kladistisk analyse), inngruppe, 

en antatt monofyletisk gruppe eller sett av taksa 
som man antar er nærmere beslektet med 
hverandre enn hva noen av disse er til en 
utgruppe (Se: Outgroup). En inngruppe omfatter 
vanligvis de taksa som har størst interesse ved 
en analyse. 
 
INGUEN: Lysken (groin), genitaliene, «private 
deler», den del av kroppen som normalt ikke 
eksponeres. 
 
INGURGITATE: Sluke grådig, det å sluke i store 
mengder.  
 
INHABIT: (1) Bebo, holde til i; være bosatt og 
leve i et gitt miljø eller sted; (2) Å være tilstede i. 
 
INHABITABLE: Beboelig, passende eller godt 
nok å leve i (habitable). 
 
INHABITANCY: Bolig, bosted, bopæl, hus, hjem-
sted, hjem, residens; fast opphold. 
 
INHABITANT: (1) Beboer; menneske, dyr eller 
plante som lever på og okkuperer et gitt sted; (2) 
Person som oppfyller de bomessig, lovlige 
kravene for å være et medlem av en stat. 
 
INHABITED SYMBIONT: Verten (vertssymbi-
onten) i en symbiose med en symbiont. Se: 
Inhabiting symbiont. 
 
INHABITING SYMBIONT: Symbionten i en sym-
biose med en vert. Se: Inhabited symbiont. 
 
INHALANT (Inhalent): Det å ta inn i kroppen, 
f.eks. luft eller vann. Se: Incurrent. 
 
INHALATION: Innånding, innhalering. Se: Inspir-
ation. 
 
INHERENT: Medfødt, iboende, naturlig, det å 
eksistere som en essensiell bestanddel av noe; 
være uløselig knyttet til en kvalitet i en eller 
annen egenskap (attributt). Se: Intrinsic.  
 
INHERITANCE: (1) Arv, noe betraktet som arv 
(heritage); (2) Handlingen å arve noe, eller noe 
som er arvet eller skal arves ; (3) Arv, nedarving, 
overførselen av genetisk informasjon fra foreldre 
til avkom; en prosess av genetisk overførsel av 
artens, forfedrenes og foreldrenes karakteri-
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stikker fra generasjon til generasjon gjennom den 
genetiske koden som overføres via gametene, 
eller de karakteristikkene som nedarves til etter-
kommerne. Mendels arvelover (Se: Mendel's 
laws (of inheritance)) viser til den genetiske 
informasjonen som er lagret i form av en genetisk 
kode i kromosomene i cellekjernen og som 
samlet definerer individets genotype, og som 
gjennomløper forøkelse (replikasjon), muta-
sjoner, rekombinasjoner, oversettelser (tran-
skripsjon og translasjon) og overføres til neste 
generasjon. Prinsippene for dette arvesystemet 
ble oppdaget av Gregor Mendel (1886; og senere 
uavhengig gjenoppdaget av Carl Correns (1864-
1933), Erich von Tschermak (1871-1962) og 
Hugo de Vries (1848-1935); Se: Mendel). 
Mendels arvelover kan relateres til kromo-
somenes adferd og viser til at: (a) Arvebaserte 
karakterer kontrolleres av gener som befinner 
seg på gitte steder (loci) på kromosomene og 
overføres fra foreldre til avkom, (b) hos diploide 
individer utgjør ett gen et par alleler i de 
somatiske cellene, (c) hver kjønnscelle mottar 
ved meiosen kun ett av disse to alleler, (d) 
sammensmeltningene av kjønnscellene under 
befruktningen er tilfeldig, (e) allel par som 
kontrollerer forskjellige karakterer overføres 
uavhengig av hverandre (hvis de ikke er på 
samme kromosom, eller tilhører samme koplings-
gruppe), og (f) hos avkommet som får to alleler 
for en karakter etter befruktning, er det vanligvis 
bare én som uttrykkes (den dominante; men den 
recessive vedvarer og overføres videre selv om 
den ikke uttrykkes fenotypisk). Monogen arv 
(monogenic inheritance / oligogenic inheritance) 
omfatter karakterer i fenotypen som kontrolleres 
av alleler ved kun ett locus (og som medfører 
diskontinuerlig variasjon). Multigen eller kvanti-
tativ arv (multigenic inheritance / polygenic 
inheritance / quantitative inheritance) omfatter 
karakterer i fenotypen som kontrolleres av mange 
samvirkende gener (og som medfører kontin-
uerlig variasjon). Ensidig arv (unilateral inheri-
tance) omfatter arv som skyldes koplinger i Y 
kromosomet mellom de aktuelle gener, og 
medfører at avkommet blir lik den av foreldrene 
som har samme kjønn. Kryssarv (criss-cross 
inheritance) omfatter arv som skyldes koplinger i 
X kromosomet mellom de aktuelle gener og 
medfører at avkommet blir lik den av foreldrene 
som har motsatt kjønn (fra far til datter eller mor 
til sønn). Forsinket arv (delayed inheritance) 

refererer til en forutbestemmelse av karakterer 
før befruktningen, kontrollert gjennom hunnens 
genotype; (2) Cytoplasmisk arv, ekstranuklær 
arv, ikke-Mendelsk arv; en form for arv som 
kontrolleres gjennom enheter i cytoplasmaet og 
som utgjør den såkalte plasmotypen (plasmo-
type, cytoplasmon, Se: Plasmon) til forskjell fra 
genotypen som er assosiert med kromosomene. 
Plasmotypen omfatter den genetiske informa-
sjonen som ligger i mitokondriene, kloroplastene 
og plasmidene. Denne ekstranuklære genetiske 
informasjonen overføres vanligvis gjennom 
moren (maternalt), sjelden faren. Se: Genome. 
 
INHERITANCE OF AQUIRED CHARACTER: 
Se: Acquired characters. 
 
INHERITABLE: (1) Arvelig, nedarvbar, som kan 
arves, karakterer og karaktertrekk som kan 
overføres mellom generasjoner (inheritable traits, 
transmissible); (2) Som kan bli overtatt via arv 
(inheritable property); (3) Som har rett til å arve 
(inheritable heir).  
 
INHERITED CHARACTERISTIC: Arvet karak-
teristikk, karakter eller karaktertrekk som over-
føres fra en generasjon til den neste, og som er 
kodet inn i kromosomenes DNA sekvenser i 
foreldrenes genom. 
 
INHERITED DISEASE (Inborn disease): Unor-
male karakterer eller kvaliteter som nedarves fra 
foreldre til avkom. 
 
INHIBIT: (1) Inhibere, hemme, hindre, under-
trykke, holde i sjakk; forhindre fri og spontan 
aktivitet, spesielt gjennom psykologiske eller ytre 
sosiale begrensninger (restrain); (2) Forby, 
vanskeliggjøre at noe skal kunne skje; (3) Innen 
biokjemi, hemme eller forhindre en prosess, 
reaksjon eller funksjon; redusere aktiviteten av et 
enzym eller annen form for agens; (4) Gjøre noen 
forlegen og ikke i stand til å handle naturlig og 
avslappet. 
 
INHIBITOR: Inhibitor, bremser, en som sakner; 
en agens eller substans som reduserer eller 
undertrykker aktiviteten av en annen substans, et 
enzym eller en kjemisk reaksjon, eller som 
tilsettes for å hindre en bakteriell utvikling. En 
inhibisjon er en reduksjon i en katalysert reaksjon 
ved hjelp av en inhibitor. Inhibisjoner gjennom 
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reaksjonsprodukter (feedback inhibition) er viktig i 
kontroll av enzymaktivitet. 
 
INHOMOLOGOUS: Se: Nonhomologous. 
 
INHOSPITABLE: (1) Barsk, ugjestmild, røff og 
vanskelig å leve og vokse i (hostile); (2) Ugjestfri, 
uvennlig, uvelkommen mot gjester; som ikke 
viser gjestfrihet (unfriendly); (2) Som ikke gir ly 
eller underhold. 
 
INHUMANITY: (1) Inhumanitet, umenneskelighet, 
grusomhet; en inhuman og grusom handling 
(barbarous, inhuman, cruel); (2) Mangel på 
elskverdighet, godhet, medfølelse, medlidenhet, 
varme, vennlighet, velvilje; følelsesløshet (imper-
sonality). 
 
-INI: Bokstavendelsen på en tribe innen zoologisk 
nomenklatur; anbefalt brukt av Koden, men ikke 
obligatorisk. Se: Code. 
 
INIAL: Inial, som hører til nakken. 
 
INIMICAL: Fiendtlig, skadelig, ugunstig, uven-
nelig (hostile); med tendens til å skade eller 
blokkere. 
 
IN INFINITUM: Ubegrenset, i det uendelige. 
 
INITIAL: (1) Initial, begynnende, første, inn-
ledende; (2) Innen grammatikk, den føste 
bokstaven; forbokstaven i et navn; (3) Innen 
biologi, den første celle eller gruppe celler som 
produserer alle andre cellene i et vev eller organ.  
 
INITIATION FACTOR (IF): Innen genetikk, 
proteinfaktoren som er nødvendig for å kunne 
starte en proteinsyntese på et ribosom, dvs. 
initiere translasjonen i proteinsyntesen. Under 
tilstedeværelse av IF vil ribosomene binde seg til 
de spesifikke ribosom-bindestedene på mRNA. 
Se: mRNA, Ribosome og tRNA. 
 
INITIO (Init.): I begynnelsen. 
 
INJECT: (1) Inngi, injisere, sprøyte noe (kraftfullt) 
inn i noen, f.eks. en vaksine inn i et dyr eller en 
person (eller seg selv) (Se: Inoculate); (2) 
Introdusere en faktor i noe, være seg et hulrom, 
kanal eller objekt, eller i en spesiell situasjon; (3) 
Innen fysikk, introdusere et signal, elektrisk strøm 

eller elektronbærere, i en substans, apparat eller 
inn i elektronisk krets. 
 
INJURIOUS FIGHTING: Skadelig kamp, kamper 
hvor motstanderne også skader hverandre i 
forsøkene på å fortrenge hverandre, det i 
motsetning til en ritualisert kamp. Vanligvis 
forekommer slike kamper kun mellom individer av 
forskjellige arter. Innen samme art er fenomenet 
sjeldent under naturlige forhold; hvis det skulle 
forekomme er det vanligvis mellom forskjellige 
grupper av en sosial art, eller mellom individer 
(hanner) innen en art og da gjerne knyttet til 
paringsrett. Se: Ritualized fighting. 
 
INJURY: (1) Lesjon, kvestelse, skade, ødeleg-
gelse, både akutt og kronisk (damage, hurt); (2) 
Forurettelse, fortred, overlast, urett begått mot 
rettighetene til en annen part; (3) En for-
nærmelse, krenkelse (affront, offense to).  
 
INLAND: Se: Upland. 
 
INLAND WATERS: Innlandsvann, sammen-
fattende benevnelse på vassdrag, sjøer eller 
mindre vannansamlinger. Innlandssjø (inland 
sea) refererer til større marine, brakkvanns- eller 
ferskvannssjøer som ikke har tilknytning til det 
åpne hav, f.eks. Det Kaspiske hav eller 
Baikalsjøen. Se: Limnic. 
 
INLET: Innløp, strede, sund, tilløp, vik; trang 
åpning eller vannvei som knytter en mindre 
vannmasse med en større, enten ferskvann eller 
sjøvann. 
 
IN LITT. (In litteris): Forkortelse for: I korrespon-
danse (skriftlig takksigelse for benyttelse av 
kildestoff). 
 
IN LOCO: På stedet. 
 
INMATE: Beboer, innbygger, innvåner, husfelle. 
 
INNATE: (1) Iboende, innvokst; naturlig; (2) 
Genetisk medfødt, nedarvet (inherited, present at 
birth), naturlig til stede ved fødselen av (inborn). 
For eksempel benyttet om adferd som er instink-
tiv og ikke tillært. Slike ikke-lærte egenskaper 
utvikles (ontogenetisk) uten noen form for inn-
flytelse fra omgivelsene eller erfaring. Nedarvede 
karakterer slik som adferd, er like så karak-
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teristiske for en art som strukturelle og fysiske 
karakterer (det er imidlertid vanskelig å skille 
mellom hvilken adferd som er nedarvet og hva 
som er lært, adferd er gjerne en kombinasjon av 
begge typer). 
 
INNATE BEHAVIOUR: Medfødt adferd, instinktiv 
adferd, ethvert nedarvet adferdsmønster som 
ikke behøves og læres og som forekommer hos 
de fleste individer av samme kjønn hos en art 
som lever under samme betingelser. Se: Instinct. 
 
INNATE CAPACITY FOR INCREASE (IN 
NUMBER) (r, Instantaneous capacity for 
increase (in number), Intrinsic rate of (natural) 
increase): Den fundamentale vekstrate, veksten i 
antall individer i en populasjon per individ per dag 
ved gitte betingelser. Denne vekstraten som er 
karakteristisk for en populasjon eller art, er den 
maksimale vekst en populasjon kan ha under 
optimale forhold (mht. kvalitet og mengde mat, 
fuktighet, rom, temperatur, tetthet, etc.) og måles 
i form av alders-spesifikke fødsels- (Bx, Se: 
Natality) og dødsrater (Lx; Se: Mortality). Ved 
hjelp av disse parametrene kan man beregne 
populasjonsveksten over tid under forutsetning 
av at ratene er konstante, at det ikke forekommer 
intra- eller interspesifikk konkurranse eller migra-
sjoner. Er fødselsraten større enn dødsraten vil 
populasjonen vokse, og vice-versa. Er de 
aldersspesifikke fødsels- og dødsratene kon-
stante, vil populasjonen gradvis bevege seg mot 
en stabil aldersfordeling. Når det stadiet er nådd, 
vil populasjonen øke i antall etter ligningen: 
dN/dt=rN (der dN/dt er forandringen i popula-
sjonsstørrelsen, r er den fundamentale vekst-
raten (intrinsic rate of (natural) increase; 
fødselsraten minus dødsraten) og N er popula-
sjonsstørrelsen. Dette kan igjen skrives som Nt = 
Noexp(rmt), der Nt er antall individer i popula-
sjonen ved tid t, No er antall individer i popula-
sjonen ved tid 0, exp er en konstant, r er 
populasjonens vekstrate per parasitt per dag ved 
gitte betingelser og t er tiden. Den fundamentale 
vekstraten (r) i en populasjon som er avhengig av 
organismenes fertilitet, livslengde og utviklings-
hastighet, kan beregnes ut fra formelen: r = 
lnRo/G, der ln er den naturlige logaritmen, Ro er 
populasjonens grunnleggende vekstrate og G er 
generasjonstiden (den gjennomsnittlige tid det tar 
fra fødsel av en generasjon til fødsel av den 
neste generasjonen). Den gjennomsnittlige 

momentane vekstraten per organisme per dag 
(rm) kan beregnes etter formelen rm = lnNt2 – 
lnNt1/t2 – t1, der ln er den naturlige logaritmen, Nt2 
er det gjennomsnittlige antall organismer ved tid 
2 og Nt1 tilsvarende ved tid 1, og t2 – t1 er antall 
dager mellom tellingene. Se: Biotic potential, 
Instantaneous capacity for increase (in number), 
Intrinsic rate of (natural) increase, Logistic growth 
og Reproductive rate. 
 
INNATE IMMUNITY: Se: Natural immunity. 
 
INNATE RELEASING MECHANISM (IRM): 
Innen etologi, medfødt instinktmekanisme som 
utløser en spesifikk respons mot en stimulus. 
 
INNATE RESISTANCE: Se: Natural immunity. 
 
IN NATURAL: I naturlig tilstand. 
 
INNERVATE: Innervere, stimulere, det å føre 
nerver til et organ eller kroppsdel. 
 
INNERVATION: Innervasjon, stimulering, nerve-
virksomhet; nervefibrenes innervasjon av et 
organ eller vev. Motorisk innervasjon gjelder 
nerver til muskulatur, sekretorisk innervasjon 
nerver til kjertler, sensorisk innervasjon nerver 
som overfører sanseinntrykk til hjernen. Se: 
Excitation. 
 
INNOCENT: (1) Uskyldig, sakesløs, plettfri, ikke 
skyldig for et lovbrudd, forseelse; fri for rettslig 
skyld eller feil; (2) Troskyldig, naiv, tåpelig, 
ufordervet, uerfaren; ikke verdensvant (naïve); 
(3) Uklanderlig, uskyldig og ren, uten ondskap 
(blameless, sinless, uncorrupted); (4) Godartet, 
harmløs, ikke farlig eller skadelig (harmless, 
innocuous); (5) Fullstendig uvitende om, ukjent 
eller ikke familiær med noe spesifikt (ignorant, 
unaware); (6) Berøvet, blottet for eller som 
mangler noe; (7) Uten erfaring eller kunnskaper 
om. 
 
INNOCUOUS: Som er uskadelig, ufarlig. 
 
INNOVATION: Innovasjon, fornyelse, nyhet, ny-
dannelse, nyskapning; forandringer eller forslag 
til forandringer som ikke skyldes tidligere erfaring, 
etterraping, prøving og feiling, men som fore-
kommer eller oppstår spontant ved konfrontasjon 
med en ny situasjon. Fenomenet å være 
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innovativ er nesten utelukkende kjent fra prim-
ater, og krever i en viss utstrekning, innsikt i den 
gitte situasjonen. Men innovative handlinger er 
bl.a. observert hos kråkefugler. 
 
INNOXIOUS: Som er uskadelig, ufarlig. 
 
INNUMERABLE: Talløs, utallig. 
 
INOCULANT: Se: Inoculum. 
 
INOCULATE (Vaccinate): Inokulere, det å 
injisere eller introdusere en svekket patogen 
mikroorganisme, inn i en organisme (kropp) for å 
stimulere produksjon av antistoffer. Se: Inject, 
Inoculation og Vaccinate. 
 
INOCULATION: (1) Inokulasjon, innpoding; bio-
logisk introduksjon av et materiale inn i en kropp 
(Se: Inoculum), f.eks. en svekket mikroorganisme 
(patogen) inn i en vertsorganisme ved hjelp av en 
aseptisk teknikk eller vektor. Å bli vaksinert mot 
en patogen organisme, vil si å få injisert en 
vaksine (antigener, svake eller døde smittestoffer 
(toksiner) med tilknytning til patogenet) inn i 
kroppen for å indusere produksjon av antistoffer 
(immunitet) mot patogenet (antigenet) eller syk-
dommen. Enkelte vaksiner kan gi livslang 
beskyttelse, mens andre må gjentas med visse 
mellomrom (Se: Vaccination); (2) Det å injisere 
en organisme inn i et kulturmedium, f.eks. vevs-
kultur. 
 
INOCULUM (Inoculant): Inokulum, podestoff 
eller podeorganismer; et materiale med anti-
gener eller svekkede patogene mikroorganismer 
som injiseres (inokuleres) i en vert for å 
igangsette produksjon av spesifikke antistoffer 
mot antigenene eller mikroorganismene (Se: 
Attenuated vaccine, Inoculation, Vaccinate, 
Vaccination og Vaccine), eller mikroorganismer 
som innsettes i et kulturmedium for å starte en 
koloni av disse. Podeorganismene er da 
grunnlaget for den nye kolonien. Termen 
«inokulum» benyttes for ethvert antigen som 
inokuleres for å stimulere antistoff produksjon.  
 
INODOROUS: Som er luktløs, luktfri. 
 
INORGANIC (COMPOUND): (1) Innen kjemi, 
anorganisk, uorganisk stoff, et stoff eller substans 
som mangler karbon eller kjeder av karbon 

(karbondioksid (CO2) betraktes som et uorganisk 
stoff selv om det inneholder karbon og 
produseres av organismer under respirasjonen); 
(2) Materialet eller det som avledes av et 
materiale som er av ikke-biologisk (anorganisk) 
opphav, dvs. som ikke består av eller er 
produsert av dyr eller planter. Se: Inorganic 
chemistry og Organic. 
 
INORGANIC CHEMISTRY: Uorganisk kjemi, den 
del av kjemien som omfatter studiet av molekyler, 
stoffer og substanser som ikke har karbon i seg. 
Enkelte meget enkle stoffer som bærer karbon 
atomer (som CO, CO2, CS2, karbonater og 
cyanider), blir allikevel vanligvis behandlet innen 
uorganisk kjemi. Se: Inorganic (compound) og 
Organic. 
 
INORGANIC MATTER: Uorganisk materie; berg, 
mineraler og metaller, dvs. materiale av mine-
ralsk opphav som ikke inneholder karbon sub-
stanser; materie som ikke stammer fra levende 
organismer og som ikke inneholder noe organisk 
produsert karbon. Se: Inorganic (compound) og 
Organic. 
 
INPATIENT: Sykehuspasient. 
 
INPUT AND OUTPUT: Inngang og utgang, 
innputt og utputt, de to interrelasjoner som 
knytter et åpent system til sitt ytre miljø. 
 
INPUT LOAD: Se: Genetic load. 
 
INQ. (Inquil., Inquilinus): Forkortelse for: Natur-
alisert. 
 
INQUILINE: Se: Inquilinism. 
 
INQUILINISM: Inquilinisme, symbiose (assosia-
sjon) mellom to arter der den ene (inquilinen, 
kommensalen) karakteristisk sett lever i en annen 
arts (vertens) rede (bosted, bol, hule) uten å 
forårsake skade (bortsett fra eventuelt noe tap av 
mat). Redet eller bolet til mange sosiale insekter 
har ofte arter som finner ly og mat i samme bolet 
uten å forårsake skade. Se: Commensalism. 
 
INQUIRE: Forespørre, stille spørsmål om noe; 
henvende seg. 
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INQUIRENDE: Under undersøkelse, etterforsk-
ning; trenger undersøkelse. 
 
INSALIVATE: Blande med spytt. 
 
INSANITARY: Uhygienisk, usunn, sunnhetsfarlig, 
helsefarlig. 
 
IN SCHED. (In schedula): Forkortelse for: På en 
lapp, på en etikett. 
 
INSECTA: Insekter, en klasse blant leddyrene 
(rekke Arthropoda) som generelt har et 
respiratoriskt system med luftrør (trachea), et par 
antenner og kroppen oppdelt i tre funksjonelle 
deler (tagmata): Hode (head), bryst (thorax, med 
tre par lemmer) og bakkropp (abdomen). 
 
INSECTARIUM: En levende insekt-dyrehage; et 
sted der insekter forplanter eller et museum med 
levende insekter til utstilling.  
 
INSECTICIDE: Insektmiddel, ethvert stoff (pesti-
cid) som dreper insekter. Termen er også brukt 
generelt for enhver kjemisk agens som dreper 
virvelløse skadedyr først og fremst med tanke på 
mennesket. DDT som er et klorert organisk 
kjemikalium, tilhører noen av de mest effektive 
insektmidler som finnes. Men de akkumuleres i 
naturen og er giftige for alt liv slik at de har blitt 
forbudt å benytte i de fleste land. 
 
INSECTIVORE: (1) Insektivor, dyr som eter 
insekter (ofte også andre små virvelløse dyr). Det 
forekommer også insektetende planter som 
spesielt utnytter insektene de fanger for å øke sitt 
opptak av nitrogen da nitrogenforbindelser ofte er 
manglvare i de spesielle områdene disse artene 
lever (Se: Insectivorous plants); (2) Et medlem av 
orden Insectivora som omfatter små, primitive, 
placentale pattedyr, som f.eks. piggsvin, spiss-
mus og moldvarp. 
 
INSECTIVOROUS: Som er insektetende. Se: 
Entomophagous og Insectivore. 
 
INSECT SOCIETY: En koloni av eusosiale 
insekter. Se: Eusociality. 
 
INSECT SOCIOLOGY: Insekt sosiologi, studiet 
av populasjonskarakteristikkene relatert til den 
sosiale adferden hos insekter. 

INSECTIVOROUS PLANTS: Insektetende plan-
ter, kjøttetende planter; i Norge omfatter det arter 
i slektene blærerot (Utricularia), soldogg (Dro-
sera) og tettegras (Pinguicula).  
 
INSEMINATION (Impregnation): Inseminasjon, 
befruktning, sædoverføring; introduksjon av 
spermatozoer inn i det hunnlige kjønnsapparatet, 
noe som kan lede til befruktning. Selve 
inseminasjonen kan foregå gjennom paring 
(kopulasjon), kunstig ved å introdusere en 
spermie inn i en eggcelle eller indirekte ved hjelp 
av spermatoforer som en del benytter til 
spermieoverføring. Se: Impregnation og Sperm-
atophore. 
 
INSENSITIVE: Ufølsom, upåvirkelig; stabil. Se: 
Sensitive og Torpid. 
 
INSERT: (1) Felle inn, føye til, innføre, innsette, 
rykke inn, skyte inn; (2) Et tillegg, bilag; (3) Innen 
genetikk, mutasjon der én eller flere nukleotider 
inkorporeres i en nukleotid-kjede. Tilført DNA 
(insert DNA) er en fremmed DNA-sekvens som 
koples til en sekvens i en vektor molekyl under 
gen manipulasjonen ved kloning (Se: Plasmid). 
Et innskutt DNA (intervening region, intron) er 
enhver ikke-kodende sekvens av DNA (av 
forskjellig lengde) som er innlemmet ett eller flere 
steder i den kodende delen av et eukaryotisk gen 
(Se: Insertion sequenc element). 
 
INSERTIONAL MUTAGENESIS (Transposition 
mutagenesis): Innen molekylær biologi, dan-
nelsen av mutasjoner i DNA gjennom innlem-
melse av ett eller flere basepar (genetiske 
elementer), naturlig (in vivo, gjennom virus, 
transposoner) eller kunstig (in vitro, syntetiske 
DNA, da av forskningshensyn), i et normalt gen. 
Kunstige introduksjoner gir mulighet for nærmere 
studier av de enkelte genenes funksjoner.  Se: 
Mutagenesis og Transposable (genetic) element. 
 
INSERTION MUTATION (Addition mutation, 
Insertion): Innen genetikk, innlemmelse av én 
eller flere nukleotider (basepar) i en DNA 
sekvens eller genom. Slike DNA innlemmelser på 
gale steder i en DNA sekvens, kan omfatte fra ett 
enkelt basepar til innlemmelse av et større 
kromosomsegment i et annet kromosom 
(«insertion» refererer spesielt til innlemmelse av 
større sekvenser i et kromosom). Slike innlem-
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melser kan være spesielt uheldige hvis de 
opptrer i et exon (Se: Exon), den aminosyre-
kodende regionen i et gen. Hvis antall nukleotider 
som innlemmes ikke er delelig på tre (iht. triplett-
naturen ved gen uttrykning via kodene), kan 
translasjonen av kodon-gruppene bli gal i forhold 
til originalen (Se: Frameshift mutation). Slike 
mutasjoner oppstår vanligvis ved innlemmelse av 
flyttbare genetiske elementer (Se: Transposable 
elements) eller profager (Se: Phage). Se: 
Insertion sequence element og Missense muta-
tion. 
 
INSERTION SEQUENCE ELEMENT (Inserto-
some, IS element): Innen genetikk, IS element, 
flyttbare elementer av DNA som finnes hos 
prokaryoter (bakterier), vanligvis kortere enn 2 
kbp (0,75 - 1,5 kbp), og som ikke inneholder 
annen genetisk informasjon enn den som er 
nødvendig for sin egen overflytting fra sted til 
sted (Se: Transposable elements). En slik DNA 
sekvens som blir innført i et genom mer eller 
mindre tilfeldig, kan vandre eller hoppe mellom 
kromosomer (og plasmider og bakteriofager), og 
med større hyppighet enn hva som kan oppnås 
gjennom mutasjoner. Slike sekvenser kalles 
hoppende gener (oppdaget (1983) av Barbara 
McClintock (1902-1992) som mottok Nobelprisen 
for sin oppdagelse, Se: Jumping gene) eller 
transposoner (TE). De kan modifisere et gen-
uttrykk og forårsake rearrangeringer i et genom 
eller replikon. Dessuten kan rekombinasjoner 
mellom identiske IS elementer gi forskjellige 
forandringer i større DNA segmenter. Se: 
Insertion mutation. 
 
INSERTION SITE (Cloning site, Insertion 
mutation): (1) Innen genetikk, et restriksjons 
sted i en klonings vektor (DNA molekyl) der 
fremmed DNA kan innlemmes, eller det stedet 
der et flyttbart genetisk element (transposon) kan 
integreres (Se: Insertion sequence element); (2) 
Innen medisin, stedet der en nål eller et kateter 
innsettes. 
  
INSERTION VECTOR (Cloning vector): Klon-
ingsvektor, et DNA der fremmed (eksogent) DNA 
kan innlemmes, dvs. en mindre DNA-sekvens tatt 
fra et virus, plasmid eller celle der et fremmed 
DNA segment kan innlemmes for kloningsformål. 
Se: Insertion sequence element. 
 

INSERTOSOME: Se: Insertion sequence ele-
ment. 
 
INSESSORIAL: (1) Tilpasset for vagling, lik foten 
til en fugl (Se: Roost); (2) Å vagle som en fugl, 
med relasjon til fugl som vagler; det å stå, sitte 
eller hvile på et høyere sted eller i en høyere 
posisjon. Perch, objekt der en fugl sitter og 
vagler, vanligvis et tre, gren eller horisontal 
bjelke.  
 
INSHORE (Onshore): Kyst, kyst-, innaskjærs, 
inne ved land, tett ved land, under land, mot land; 
på land, i land. Se: Offshore. 
 
INSIDIOUS: Som er snikende, lumsk; bakholds-
angrep. 
 
INSIGTH LEARNING: Læring gjennom innsikt, 
problemløsning gjennom vurderinger eller evalu-
eringer av situasjonen i motsetning til ren prøving 
og feiling; det å respondere korrekt på en ny 
situasjon forskjellig fra enhver annen tidligere 
erfaring (men der tidligere erfaringer gir en viss 
innsikt). Denne evnen krever en viss mental 
resoneringsevne, noe bl.a. aper er vist å ha.  
 
INSIGNIFICANT (Irrelevant): (2) Betydningsløs, 
bagatellmessig, ubetydelig, ikke significant, man-
glende betydning (triviell), liten i mengde eller 
størrelse; person som mangler kraft, posisjon 
eller innflytelse; (2) Uvesentlig, irrelevant, 
marginell, det på ha liten eller ingen mening, noe 
som ikke er verd betraktning (unimportant); (3) 
Meningsløs (meaningless). Se: Significant. 
 
INSISTENT (Persistent): Vedholdende, pågå-
ende, insistere på (at noe er rett), iherdig krav for 
noe; aksepterer ikke avslag.   
 
IN SITU (In space): På stedet, på sin originale 
plass. 
 
IN SITU CONDITIONS: Innen økologi, in situ 
betingelser, de spesifikke forhold og ressurser 
innen et økosystem eller naturlig habitat. For 
domestiserte eller kultiverte arter, de spesifikke 
omgivelser der de har utviklet sine særtrekk. 
 
IN SITU CONSERVATION: innen økologi, in situ 
konservering, bevaringen av økosystemer og 
naturlige habitater, samt opprettholdelse og 
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gjenoppbygging av levedyktige bestander og 
arter i deres naturlige omgivelser. Eller når det 
gjelder domestiserte eller kultiverte arter, i 
omgivelsene der de har utviklet sine særtrekk. 
Formålet med in situ konservering er å redde og 
bevare artenes genetiske materiale og gen 
ressurser gjennom å gi arten leveforhold i sine 
evolusjonært korrekte økosystemer, miljøer og 
originale habitater. Se: Ex situ conservation. 
 
IN SITU HYBRIDIZATION: In situ hybridisering, 
bruk av DNA eller RNA prober for å bestemme 
komplementære DNA sekvenser i eukaryotiske 
celler i kultur, eller i kloner av bakterier. Ved 
fluorescens in situ hybridisering (FISH), benyttes 
fluoriserende prober som bindes spesifikt kun til 
de deler av kromosomet som har en høy grad av 
komplementaritet. Se: Probe. 
 
INSOLATION: (1) Eksponering til solstråling, 
solbestråling, solinnstråling (på jordens over-
flate); insolasjon, mengden diffus og direkte 
solstråling som når jordens overflate per 
(horisontalt) enhetsareal ved et gitt nivå (målt i 
mW/m2). Solinnstrålingen spiller en avgjørende 
rolle for variasjonen i jordens klimasoner da 
mengden solinnstråling er 2,5x større ved ekvator 
enn ved polene. Solinnstrålingen omfatter 
elektromagnetisk stråling av forskjellige bølge-
lengder: Røntgenstråling (X-stråling), gamma-
stråling, ultrafiolett stråling, synlig lys og infrarød 
(IR) stråling (lengre bølgelengder enn synlig lys, 
men kortere enn mikrobølger). Solkonstanten er 
mengden stråling som når den ytre atmosfæren, 
det viser seg at 53 % av denne strålingen tapes 
gjennom atmosfæren pga. absorpsjon, generell 
spredning og refleksjon fra skyer og støv. Av de 
47 % som når jordens overflate, blir ca. 6 % 
reflektert avhengig av type overflate (Se: Albedo). 
Det som er igjen og ikke blir omdannet til 
langbølget infrarød stråling, benyttes under 
plantenes fotosyntese eller varmer opp jord-
overflaten og atmosfærens lavere lag gjennom 
konduksjon. Noe av strålingen blir latent varme 
gjennom fordampning, som senere frigjøres ved 
kondenseringen i de høyere luftlag; (2) Heteslag, 
solstikk. 
 
INSOMNIA: Søvnløshet. 
 
INSPIRATION (Inhalation): (1) Prosessen hos 
dyr der luft (oksygen) pustes inn via luftrøret. 

Inspire, det å inhalere luft i lungene (Se: 
Expiration); (2) Kvaliteten eller tilstanden å være 
inspirert, mentalt stimulert, og da spesielt til å 
utføre noe kreativt.  
 
IN SPACE: Se: In situ. 
 
INSPECT: Inspisere, kontrollere, ha oppsyn med, 
mønstre, undersøke, ta et overblikk over; ha 
oppsyn med.  
 
INSTANT (Instantaneous): (1) Instant, umiddel-
bar, momentan, øyeblikkelig, ekstremt raskt 
(moment); (2) Ved et presist tidspunkt; det som 
skjer nå eller i inneværende måned (inst.) (Se: 
Proximo og Ultimo); (3) Drikke eller matvare 
produsert for rask tilberedning; tilbredt raskt og 
med liten innsats; (5) Presserende; en nødssitua-
sjon. 
 
INSTANTANEOUS CAPACITY FOR INCREASE 
(IN NUMBER) (r, Innate capacity for increase 
(in number), Instantaneous rate for increase, 
Intrinsic rate of (natural) increase): Momentan 
vekstrate, den gjennomsnittlige momentane 
vekstrate angir veksten i en populasjonsstør-
relse per individ per dag (eller mellom to 
tidspunkter), dvs. den fraksjon en populasjon 
vokser med i løpet av en gitt tid. Den momentane 
vekstraten kan beregnes ut fra den observerte 
forskjell i antall individer i en populasjon mellom 
to gitte tidspunkter, f.eks. antall levendefødte 
minus antall døde per år delt på popula-
sjonsstørrelsen når halve året har gått, og 
mulitplisert med en faktor (valigvis 1 000). Med 
andre ord, tilsvarende forskjellen mellom fødsels-
raten og dødsraten. Vekstraten angir en tangents 
helning ved et punkt på en kurve. Se: Biotic 
potential, Innate capacity for increase (in 
number), Intrinsic rate of (natural) increase og 
Reproductive rate. 
 
INSTANTANEOUS SPECIATION: Se: Speci-
ation. 
 
INSTAR: Instar, et stadium i en utvikling; ethvert 
vekststadium (larve- eller nymfestadium) hos 
leddyr (rekke Arthropoda) mellom suksessive 
hudskifter (Se: Ecdysis). Se: Imago, Nymph og 
Stadium. 
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INSTILL: Det å introdusere en væske i noe, 
dråpe for dråpe. Instillator, apparat som utfører 
den prosessen å gi dråpe for dråpe (instillation). 
 
INSTINCT: Instinkt, drift, naturdrift, refleks; med-
født, genetisk arvet tendens til en spesiell adferd 
som er uavhengig av en læreprosess for å kunne 
utvikles og derfor forekommer has alle like (og 
normale) individer av samme art og kjønn. 
Generelt tilsvarer en instinktiv bevegelse, adferd, 
et fiksert adferdsmønster som ikke omfatter 
resonering eller læring. Instinktene er relativt 
komplekse, genetisk nedarvete og stereotype 
adferder (instinctive behaviour) som respons på 
miljøstimuli og som normalt gir et forutsigbart 
sluttprodukt. Instinkt som en stereotyp artskarak-
teristikk på en gitt stimulus, får medlemmene av 
samme art til å reagere med samme fikserte 
respons uten at de kjenner resultatet og uten at 
de har mottatt forutgående lærdom om 
handlingens gjennomføring. Et instinkt kan også 
sies å utgjøre en trang til å utføre en eller annen 
biologisk adferd eller funksjon, f.eks. migrasjon 
eller reproduksjon. Termen brukes i mindre grad 
av moderne etologer da instinktiv adferd er vist å 
være et resultat av forskjellige typer motiveringer. 
Hos virveldyr inngår instinktene ofte i kombi-
nasjon med lært adferd. Instinktiv adferd kan let-
test studeres hos virvelløse dyr. Instinkter er for-
skjellig fra reflekser da de instinktive handlingene 
er mye mer komplekse. Se: Innate behaviour. 
 
INSTRUCTION: (1) Instruks, instruksjon, anvis-
ning, bruksanvisning (directions, instructions), en 
autoritativ rettledning for hva som skal gjøres og 
som skal følges, adlydes (order); (2) Befale, 
instruere; handlingen, praksisen eller profesjonen 
å instruere, undervise; (3) En sekvens enheter 
med data (Se: Bits) for en spesiell operasjon og 
som anviser en prosessor å utføre operasjonen. 
 
INSTRUMENTAL: Instrumental, av vesentlig be-
tydning, med vesentlig effekt for; ting eller person 
som er nødvendig og avgjørende for at noe skal 
forekomme eller hende.  
 
INSTRUMENTAL CONDITIONING: Se: Operant 
conditioning. 
 
INSTRUMENTAL SONG: Instrumental sang, 
produksjon av lyd som har sangens funksjon, 
men som ikke er basert på bruk av stemmebånd. 

INSUFFICIENT KNOWN (K): Innen biologi, 
utilstrekkelig kjent, i henhold til kategoriene i 
IUCNs (International Union for Concervation of 
Nature, Verdens naturvernunion) Rødliste (Red 
Data Book), viser K til grad av trussel mot de 
individuelle artene i naturen, både i faunaen og 
floraen, og det basert på at taksaene er antatt å 
tilhøre én av fem kategorier: Truet, sårbar, 
sjelden, utryddet eller utilstrekkelig kjent. 
Utilstekkelig kjent vil si at det ikke finnes 
tilstrekkelig informasjon eller kunnskap om artens 
status. «Utilstrekkelig kjent» omfatter ofte relikter 
med ukjent utbredelse, arter kjent kun gjennom få 
funn, men som kan ha en større utbredelse fordi 
de lett oversees i naturen, eller arter i komplekse 
slekter der de fleste er kjent for å være i fare for 
utryddelse, men som vanskelig kan bestemmes i 
felten. En utilstrekkelig kjent art overføres til en 
annen kategori når mer informasjoner om arten 
er tilgjengelig, ikke minst da man håper at det å 
være listet som «utilstrekkelig kjent» vil stimulere 
til nærmere undersøkelser. Se: Red data book. 
 
INSULAR: (1) Avstengt, isolert, trang; øy-, som 
angår øyer; øybeboer; (2) Organismer med 
begrenset utbredelse eller begrenset habitat. 
 
INSULATE: Isolere, beskytte noe mot varme 
(eller kulde), det å forhindre at varme (eller kulde) 
unnslipper; eller det å omgi en elektrisk leder 
med et isolerende materiale slik at den elektriske 
strømmen følger ønsket retning. 
 
INSULIN (Fat-producing hormone): Insulin, et 
naturlig forekommende hormon som sekreres av 
bukspyttkjertelen (pancreas) og som reduserer 
blodsukkernivået gjennom å transportere stiv-
elsessukker (glykose) til muskelcellene og annet 
vev, der det lagres som energireserve. Insulin 
som produseres av spesialiserte celler (beta (B) 
celler i de såkalte Langerhanske øyer) i bukspytt-
kjertelen, regulerer metabolismen av sukker 
(glukose), fett og proteinene i kroppen. Insulin 
produseres normalt etter et måltid når blod-
sukkernivået øker og stimulerer kroppen til å 
oppta og lagre overskuddet i kroppscellene, 
spesielt i leveren og musklene, for derigjennom å 
kontrollere konsentrasjonen i blodet. Diabetes 
(diabetes mellitus) er mangel på evnen til å 
produsere insulin noe som vil medføre at store 
mengder glukose akkumuleres i blodet for tilslutt 
og utskilles i urinen. Diabetes krever kunstig 
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tilførsel av insulin via injeksjoner. Insulin har man 
gjennom bioteknologiske metoder fått bakterier til 
å produsere industrielt. Insulin var det første 
protein der hele aminosyresekvensen ble be-
stemt og beskrevet (1955). Se: Insulin resistence. 
 
INSULIN RECEPTORS: Insulin reseptorer, mole-
kyler på overflaten av de fleste celler som 
gjenkjenner insulin og tillater at insulin kan trenge 
videre inn i cellene. Se: Insulin. 
 
INSULIN RESISTANCE: Insulin resistens, redu-
sert følsomhet for kroppens insulin produksjon 
slik at cellene er mer eller mindre resistente mot 
insulinet og ikke i stand til å benytte det effektivt, 
noe som vil lede til høye blodsukkernivåer. Beta 
cellene i bukspyttkjertelen øker dermed produk-
sjonen av insulin som igjen mefører økt insulin 
konsentrasjon i blodet. Forekommer det et 
kontinuerlig inntak av karbohydrater over lengre 
tid, vil det gi kontinuerlig tilgang på insulin, noe 
som gjør reseptorene mindre følsomme slik at 
transporten av overskuddet av glykose kan 
stoppe opp, fett bygge seg opp og Type II 
diabetes vil kunne utvikles. Se: Insulin. 
 
INTAKE: (1) Inntak, en åpning der luft eller 
væske kan komme inn i en eller annen form for 
beholder; (2) Innånding, innsuging, inntak; 
handlingen å innta noe, eller mengden luft eller 
substans opptatt, absorbert eller spist, i en 
organisme (input, energy input). 
 
INTEGER: Integer, heltall, alle hele tall (positive, 
null eller negative). Se: Even, Odd number og 
Prime. 
 
INTEGRAL: (1) Udelt, hel, helhetlig, heltalls-, 
som har med heltall å gjøre; (2) Fullkommen, 
sammenhengende; nødvendig for å gjøre noe 

komplett; (3) Integral, symbolet  som benyttes 
innen statistikk for å angi en summasjon eller 
integrasjon (som kan uttrykkes som arealet under 
en graf (kurve) i en funksjon). (Det forekommer 
mange måter å definere et integral på innen 
statistikk.)   
 
INTEGRATION: (1) Integrering, samordning, 
sammensmelting til et større hele; (2) Innen 
genetikk, innlemmelse av et plasmid eller virus 
DNA (eller annet flyttbart genetisk element) i 
vertens genom eller kromosomale DNA etter en 

infeksjon eller kunstig overføring; (3) Koordi-
neringen av adskilte, men relaterte nervepro-
sesser i hjernen. For eksempel er koordinerte 
sanseinformasjoner både fra det indre øret og 
synet, nødvendig for opprettholdelse av balansen 
(hvis ikke er krystallsyke et mulig resultat); (4) 
Opphevelse av raseskiller. 
 
INTEGUMENT (Tegument): (1) Hud, dekke, 
skall; det ytre beskyttende overflatedekket (coat) 
hos en organisme; (2) Innen parasittologi, den 
levende ytre epidermis hos parasitter, tegumentet 
eller integumentet, som vanligvis utgjør et 
syncytium (en enkelt cytoplasmisk cellemasse 
uten cellegrenser) begrenset av en ytre 
enhetsmembran og en indre basalmembran (Se: 
Epidermis og Syncytium); (3) Innen botanikk, hos 
frøproduserende planter, det beskyttende skall 
rundt egget (ovulen) som har et hull (mikropyle) i 
enden slik at en pollentråd (pollenstreng) kan 
vokse gjennom og befrukte egget. 
 
INTELLIGENCE: Intelligens, forstand, vett; 
koordineringen av hukommelse, læring og reso-
nering hos mennesket (og dyr); evnen til å lære, 
resonere, få innsikt, være oppfinnsom og forstå 
sammenhenger mellom fenomener og be-
givenheter og det uten tidligere erfaring.  Det å 
være intelligent er ofte betraktet som det å 
inneha en rekke egenskaper, som: Hukommelse, 
forestillingsevne, oppfattelsesevne, kreativ evne, 
mental og adferdsmessig fleksibilitet, evne til 
problemløsning og til å kunne vurdere situasjoner 
i lys av tidligere erfaringer. Intelligenstestenes 
betydning er usikre, også for sammenligninger 
mellom forskjellige kultur- og befolkningsgrupper, 
og ikke minst mellom arter. Menneskets intel-
ligens uttrykkes med intelligenskvotienten (IQ) 
basert på visse tester for et gitt alderstrinn eller 
mental alder. Det forekommer mange former for 
mentale evner og intelligenser: Språklig intel-
ligens, logisk intelligens, matematisk intelligens, 
visuell (romlig) intelligens, musikalsk intelligens, 
kinetisk (kroppslig) intelligens, sosial intelligens, 
intelligent selvinnsikt og intuitiv intelligens. Se: 
Insight learning.  
 
INTENSE COMPETITION: Intens konkurranse, 
interspesifikk konkurranse mellom et lite antall 
arter med store nisjeoverlapp. Se: Diffuse com-
petition og Niche. 
 



 

839 

INTENSIFIER: Se: Modifier gene. 
 
INTENSITY (OF INFECTION) (Burden, Extent 
of infection, Level of infection, Parasite 
degree, Parasite burden, Parasite load, Worm 
burden): (1) Styrke, voldsomhet, kraft ; generelt 
et mål på effekt (ikke størrelse, Se: Magnitude); 
(2) Innen parasittologi, intensitet, infeksjons-
intensitet; antall parasitter (direkte eller indirekte 
bestemt) av en gitt art i én enkelt infisert vert, 
dvs. antall individer i en infrapopulasjon. Inten-
sitet er en form for tetthet der prøveenheten er 
definert å være én infisert vert. Intensitet er et 
meget anvendelig mål på infeksjonsstørrelse da 
vertene er diskrete og naturlige enheter, sample- 
eller prøveenheter (Se: Abundance, Burden, 
Density, Incidence, Infrapopulation, Mean inten-
sity og Prevalence); (3) Innen fysikk, intensitet, et 
mål på konsentrasjonen av en eller annen faktor, 
f.eks. lyd eller lys, og vanligvis i relasjon til et gitt 
areal eller volum. 
  
INTENSITY DEPENDENT: Intensitetsavhengig, 
effekten et økende antall parasitter (økt 
intensitet) har på sin vert, f.eks. i patologi, 
sykdomstilstand eller unormal vertsadferd. 
Intensitetsavhengig foretrekkes for beskrivelsen 
av effektene en parasitt har på sin vert (f.eks. på 
dødeligheten) istedenfor tetthetsavhengig, da 
sistnevnte begrep kan forveksles med verts-
tetthetens betydning for vertsdødeligheten. 
Parasitters effekt på vertspopulasjonen kan også 
være intensitetsuavhengig (intensity indepen-
dent), f.eks. er det kjent at én parasitt kan være 
nok til å kastrere sin vert. Intensitetsavhengige 
forandringer ved økende infeksjonsintensitet kan 
også observeres intraspesifikt, innen parasitt-
populasjonen selv, f.eks. knyttet til parasittenes 
morfologi (spesielt størrelse), reproduksjon, 
adferd (spesielt migrasjoner) og dødelighet. Når 
en infisert vert dør vil i de fleste tilfeller også 
parasitten dø, spesielt endoparasitter i slutt-
verten, men en del ektoparasitter kan forlate sin 
døde vert og smitte nye verter. Uten å eliminere 
en pågående infeksjon, kan en infeksjons-
immunitet beskytte verten mot høye infeksjoner 
eller videre infeksjoner med samme patogen. Se: 
Premunition. 
  
 
INTENSITY INDEPENDENT: Se: Intensity de-
pendent. 

INTENSIVELY: (1) Intensivt, på en intensiv måte, 
styrket eller økt; sterkt konsentrert på et mindre 
område eller objekt, eller over kort tid; (2) Innen 
jordbruk, det å oppnå høyest mulig avkastning 
innen et begrenset område ved hjelp av 
maskiner, gjødningsstoffer og pesticider. 
 
INTENTION: (1) Intensjon, hensikt, formål, tanke, 
en ting beregnet, tiltenkt; et mål eller en plan for å 
handle på en bestemt måte (resolve); (2) Innen 
medisin, helingsprosessen i et (kutt)sår.  
 
INTER-: Prefiks som betyr blant, felles, imellom, 
mellom. 
 
INTERACTION: (1) Innen matematikk, statistisk 
term som benyttes ved variansanalyse og som 
viser til den interaktive effekt av to eller flere 
kontrollerende faktorer; (2) Innen biologi, inter-
aksjon, samspillet mellom dyr som møtes der 
dyrene reagerer eller responderer på nærværet 
av de eller den andre. Interaksjoner forekommer 
f.eks. under paringslek, konkurransesituasjoner 
og ved foreldreomsorgen for ungene; (3) Innen 
fysikk, prosess der legemer (partikler) eller bølger 
(elektromagnetisk stråling) påvirker hverandre, 
spesielt prosessene der én eller flere legemer 
gjennomløper strukturforandringer pga. interak-
sjoner med andre legemer.  
 
INTERACTION OF SPECIES: Interaksjon mel-
lom arter; negativt eller positivt samspill mellom 
arter: (a) Allelopati (allelopathy, det biologiske 
fenomen at en organisme produserer biokjemiske 
substanser (allelochemicals) som påvirker 
veksten, overlevelsen eller produksjonen av 
andre organismer på en positiv (positive 
allelopathy) eller negativ (negative allelopathy) 
måte), (b) amensalisme (amensalism, enhver 
relasjon mellom organismer der en organisme 
inhiberes eller ødelegges mens den andre 
organismen er uaffisert), (c) antibiose (antibiosis, 
antagonistisk assosiasjon mellom to organismer, 
spesielt mikroorganismer, der en blir negativt 
inhibert eller påvirket), (d) kommensalisme 
(commensalism, assosiasjon mellom to organ-
ismer der en har fordel mens den andre er 
uaffisert, dvs. har verken fordeler eller bakdeler), 
(e) konkurranse (competition, aktiviteter der man 
prøver å oppnå eller vinne noe gjennom å 
beseire eller etablere et overtak over andre; ofte 
med et negativt resultatet for begge), (f) 
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mutualisme (mutualism, økologisk interaksjon 
(antatt den mest vanlige interaksjon innen et 
samfunn) mellom to (eller flere) arter der 
individene av begge arter har fordeler; en inter-
aksjon som favoriserer begge arter), (g) 
nøytralisme (neutralism, ingen interaksjoner 
mellom de arter som vurderes, dvs. de er nøy-
trale uten samspill), (h) parasittisme (parasitism, 
relasjon mellom arter der en art (parasitten) er 
tilpasset strukturelt til å leve i (endoparasitt) eller 
på (ektoparasitt) en annen organisme (verten) 
hvor den forårsaker mer eller mindre skade, dvs. 
parasitten har fordel, verten er skadelidende), (i) 
predasjon (predation, en relasjon mellom arter 
der en art (predatoren) jager og dreper en annen 
art (byttet), dvs. predatoren har fordel, byttet dør), 
og (j) symbiose (symbiosis, interaksjon mellom to 
organismer som lever i nær fysisk kontakt uten at 
interaksjonen defineres nærmere; ofte benyttet 
for relasjoner der begge parter har fordeler av 
samlivet) (Se: Symbiosis). 
 
INTERACTIVE COMMUNITY: Innen parasitto-
logi, interaktivt samfunn, et samfunn av parasitt-
arter med stor koloniseringsevne og der inter-
spesifikke interaksjoner og konkurranse domi-
nerer, der interaksjonene mellom samme art er 
relativt svake og hvor samfunnet er i (relativ) 
likevekt. Interaktive samfunn omfatter større 
infrapopulasjoner der artene responderer mot 
arter som spesielt befinner seg i samme guild 
(laug, Se: Guild), og der det ideelt sett ikke 
forekommer tomme nisjer (Se: Niche). Interaktive 
samfunn karakteriseres gjennom konkurransen 
mellom arter på infrasamfunnsnivå (Se: 
Infracommunity). Interaksjonene oppstår særlig 
der artene forekommer samtidig i samme habitat, 
og der transmisjonsraten og individtettheten for 
de enkelte parasittarter, er høy. Interspesifikke 
interaksjonener blir da betydningsfulle for selve 
struktureringen av de enkelte artene. Artene i 
interaktive samfunn kan omfatte arter som bare 
tilfeldig koloniserer samfunnet, ved siden av arter 
som opptrer mer stabilt i samfunnet over lengre 
tid. Se: Isolationist community. 
 
INTERACTIVE SITE SEGREGATION: Interaktiv 
site-segrasjon, spesialiseringen eller segreger-
ingen av nisjene til to arter der den realiserte 
nisjen til én av dem, eller begge, blir redusert i 
nærvær av den andre. Se: Competition, Com-
petitive exclusion og Interactice community. 

INTERBEDDED: Innen geologi, spesielle berglag 
(beds) som veksler mellom andre typer av 
berg(lag).  
 
INTERBREED: Individer i stand til aktuell eller 
potensiell utveksling av gener gjennom hybridi-
sering. Se: Interbreeding og Hybridization.  
 
INTERBREEDING: Kryssbefruktning, aktuell eller 
potensiell paring mellom forskjellige arter (hybri-
disering), individer, raser, underarter eller varie-
teter, dvs. utveksling av genetisk materiale 
mellom forskjellige organismer eller populasjoner. 
Kryssbefruktning er prosessen som knytter 
individer sammen i en populasjon og popula-
sjonene igjen sammen i en underart eller art. Se: 
Hybridization, Intrabreeding og Panmixi. 
 
INTERCALATED: (1) Innlemmet, innskutt mel-
lom tilstøtende strukturer eller lag (strata); (2) 
Innlemmet (dag eller måned) i en kalender, eller 
satt inn (interpolert) i en tekst eller samtale. 
 
INTERCALATING AGENT: Innen genetikk, 
molekyler som kan innlemmes mellom base-
parene i dobbelttrådet DNA eller RNA molekyler, 
og dermed forhindre DNA replikasjonen eller den 
genetiske transkripsjonen. 
 
INTERCALARY: (1) Ikke terminalt, apikalt eller 
basalt; dannet eller tilstede mellom apeks (Se: 
Apex) og basis av en gitt struktur, eller mellom to 
celler i en cellerekke; (2) Innsatt i en kalender for 
å harmonere med solåret, f.eks. den 29. februar 
hvert fjerde år, skuddår (leap year). 
 
INTERCELLULAR: Intercellulær, væsker eller 
substanser som forekommer mellom cellene i et 
vev. 
 
INTERCELLULAR JUNCTION: Intercellulært 
kontaktpunkt, spesialiserte kontaktpunkter mel-
lom membranene i eukaryotiske celler. Disse 
kontaktpunktene omfatter flere typer og tjener til 
beskyttelse (impermeable junction), kommunika-
sjon (communicating junction), koordinering og 
fastholdelse (adhering junction) mellom celler. 
God kommunikasjon mellom celler er meget 
viktig for overføringen av signalmolekyler (og 
næring) mellom celler, for derigjennom å kunne 
koordinere aktivitetene cellene imellom. Se: 
Desmosome, Gap junction og Tight junction. 
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INTERCEPT: (1) Oppfange, oppsnappe, opp-
fange; avlytte; (2) Avskjære, forhindre, hindre; 
forstyrre noe fra å fortsette mot et mål; (3) 
Avbryte kommunikasjonen eller forbindelsen med 
noe; (4) Inkludere noe (del av en kurve eller 
overflate) mellom to punkter, kurver eller 
overflater; skjæringspunkt; (3) Innen genetikk, 
den del av kromatinet som ligger mellom to gitte 
morfologisk identifiserbare punkter. 
 
INTERCEPTION: (1) Avskjæring, hindring, stans-
ing; avbrytelse; (2) Innen meteorologi, den del av 
den totale nedbør (Se: Precipitation) og 
kondensering som forblir på overflaten av vege-
tasjonen (Se: Canopy) og i strøet på jord-
overflaten (Se: Detritus) uten å diffundere videre 
ned i jorden. Denne intersepsjonen på vege-
tasjonen og i strøet, går senere tilbake til 
atmosfæren igjen via fordampning (Se: Eva-
poration). 
 
INTERCHANGE: Utveksling, erstatning, skifte ut. 
 
INTERCHROMOSOMAL: Interkromosomal, fen-
omener der to eller flere kromosomer er involvert. 
 
INTERCHROMOSOMAL RECOMBINATION: 
Interkromosomal rekombinasjon, rekombinasjon 
mellom to forskjellige kromosomer, noe som skjer 
normalt mellom homologe hannlige og hunnlige 
kromosompar under profase I stadiet under 
meiosen. Intrachromosomal recombination, re-
kombinasjon innen ett kromosom. Se: Meiose og 
Recombination. 
 
INTERCISTRONIC REGION (Intercistronic 
stretch): Enhver DNA sekvens mellom gen-
kodende DNA, inkludert regioner som ikke 
oversettes, dvs. 5’ og 3’ flanke regioner, introner, 
ikke-funksjonelle pseudogener og ikke-funk-
sjonelle repeterende sekvenser. Dette DNA som 
kan (eller ikke kan) kode for regulatoriske 
funksjoner, utgjør vanligvis fra noen få til opptil 
noen hundre basepar. (Begrepet er også brukt 
om regioner i genomet til enkelttrådet DNA-fager 
som ikke oversettes.) 
 
INTERCOMPARTMENTAL GENE TRANSFER: 
Gen overførsel mellom forskjellige genetiske 
strukturer i en eukaryotisk celle, f.eks. mellom 
kjernen og cytoplasmaet, mitokondrier eller 
plastider. Fenomenet kan f.eks. forårsakes av 

aktiviteten til en vektor (IS element) eller være et 
resultat av fusjoner. Se: Promiscuous DNA. 
 
INTERCOSTAL: Mellom ribbene, f.eks. en mus-
kel som befinner seg mellom ribbene.  
 
INTERCOURSE: (1) Samkvem, omgang, for-
bindelse; kommunikasjon mellom individer eller 
grupper; (2) Kjønnslig omgang, samleie (sexual 
intercourse).     
 
INTERCROSS: Krysning, få til og krysses; avl 
eller paring mellom to inavlede linjer (eller hetero-
zygoter), noe som øker sannsynligheten for 
rekombinasjoner og nye kombinasjoner av gener 
gjennom overkrysninger under meiosen. Se: 
Incross og Recombination. 
 
INTERDEMIC SELECTION (Group selection, 
Inderdeme selection, Intergroup selection): 
Gruppe seleksjon, interdemisk seleksjon, en form 
for naturlig seleksjon som virker på populasjoner 
(demer) innen en art; gruppe seleksjon skjer når 
populasjoner dør ut eller gir opphav til andre 
populasjoner (demer) i forskjellig grad, avhengig 
av om de har karakterer eller karaktertrekk som 
er fordelaktige eller skadelige for populasjonen 
som helhet. En karakter kan også være skadelig 
for individene som bærer det innen populasjonen, 
men fordelaktig for populasjonen som helhet. Et 
eksempel er egenskaper knyttet til altruistisk 
sosial adferd. Gruppe seleksjon eller interdemisk 
seleksjon, kommer i tillegg til den individuelle 
seleksjonen innen populasjonen. Se: Altruism, 
Deme, Group selection, Intrademic selection og 
Species selection. 
 
INTERDEPENDENCE: (1) En gjensidig avhengig 
relasjon mellom personer eller ting; (2) Det å 
være avhengig av en annen (mutual depen-
dence). 
 
INTERDEPENDENT ASSOCIATION: Se: Mutua-
lism. 
 
INTERFACE: Interfase, grenseflate, kontaktflate; 
den felles grense mellom to forskjellige organ-
ismer, soner eller stoffer som berører hverandre, 
og der de individuelle karakterene kan skifte eller 
nedtones. Termen benyttes f.eks. om den fysiske 
kontaktsonen mellom en parasitt og sin vert, eller 
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kontaktsonen som skiller to væsker av forskjellig 
tetthet eller hastighet. 
 
INTERFERENCE: (1) Inngrep, innblanding; sam-
menstøt, kollisjon; (2) Innen populasjonsbiologi, 
begrensningen av en ressurs for en populasjon 
pga. interaksjon (konflikt) med en annen 
populasjon. Utnyttelsen (exploitation) av samme 
begrensede ressurs medfører en mer eller 
mindre alvorlig konkurranse som reduserer den 
annens fitness, f.eks. gjennom interaksjoner som 
påvirker overlevelse og reproduksjon (Se: 
Fitness); i ekstrem form, drap og kannibalisme; 
(3) Virus interferens, fenomenet at forøkelsen 
(replikasjonen) av et virus helt eller delvis 
inhiberes av tilstedeværelsen av et annet virus i 
samme vertscelle; (4) Kromosomal interferens 
(chromosome-, chiasma- eller position inter-
ference), fenomenet hos eukaryoter at over-
krysninger (rekombinasjoner) virker på sann-
synligheten (positivt eller negativt) for at en annet 
tilsvarende skal skje mellom tilstøtende regioner 
på samme nukleinsyre molekyl; (5) Interkromo-
somal interferens (interchromosomal interfer-
ence), kompensering av nedsatt overkrysnings-
frekvens i spesielle parete kromosomer, gjennom 
økt overkrysningsfrekvens i andre parete kromo-
somer; (6) Innen fysikk, elektromagnetisk støy, 
interferens fenomen som oppstår når to stråler av 
sammenhengende lys av tilnærmet lik intensitet 
overlapper hverandre, eller der to eller flere 
lydbølger som stammer fra samme lydkilde, men 
tar forskjellige retninger, overlapper hverandre. 
Interferens kan også dannes av bølger som 
stammer fra flere kilder, noe som medfører et 
interferensmønster mellom bølgene av varier-
ende intensitet. Se: Interference competition, 
Negative interference og Positive interference. 
 
INTERFERENCE COMPETITION: Interferens 
konkurranse, den konflikt og konkurranse som 
oppstår når to individer, populasjoner eller arter 
bruker samme ressurs, noe som medfører en 
eller annen form for direkte konfrontasjon eller 
interaksjon som reduserer tilgangen på ressursen 
for den ene eller begge individer, populasjoner 
eller arter. Se: Competition, Indirect competition 
og Inter-ference. 
 
INTERFERENCE DISTANCE: Innen genetikk, 
gjennomsnittsavstanden påfølgende overkrys-
ninger har etter den første er dannet i en viss 

avstand fra centromeren (Se: Chiasma). Av-
standen er gjerne genom spesifikk og kontrol-
leres via kromosomal interferens. Se: Interfer-
ence. 
 
INTERFERENCE RANGE: Innen genetikk, den 
minste genetiske avstand som er stor nok til at to 
overkrysninger ikke skal innvirke på hverandre. 
 
INTERFERON (IFN): Interferon, en gruppe lav-
molekylære (i vekt) signalproteiner (glyko)-
proteiner (cytokininer) som induseres og produ-
seres i dyreceller (hos nesten alle virveldyr) ved 
forskjellige stimuli, spesielt ved infeksjoner med 
virus og mikroorganismer. Typisk sett vil en virus-
infisert celle frigjøre interferon som øker 
motstanden i nabocellene, dvs. deres anti-virus 
forsvar. Interferoner inhiberer formeringen av 
mange typer virus i en IFN-produserende celle 
(eller i celler eksponert mot eksogent IFN). Hos 
mennesket forekommer tre grupper interferoner: 
Alfa interferon fra hvite blodceller, beta interferon 
fra fibroblaster i bindevevet og gamma interferon 
som dannes av immunstimulerte T-lymfocytter. 
De forskjellige klassene av interferoner kan 
adskilles ut fra deres cellulære opphav og deres 
induserende agens, hver klasse er igjen oppdelt i 
et større antall distinkte typer som avviker i 
aminosyre-sekvensene (selv om ca. 70 % av 
disse er like). Generelt har interferon, antivirus 
effekt og stor betydning ved immunitetsreak-
sjoner og andre fysiologiske cellefunksjoner, 
f.eks. vekst og differensiering, og ikke minst, 
funksjoner knyttet til kreftceller. IFN kan påvises 
meget kort tid etter en virus-infeksjon og lenge 
før produksjonen av eventuelle serum antistoffer, 
og kan også gi en midlertidig resistens mot 
senere infeksjoner med andre virus. Kunstig 
produserte interferoner benyttes innen 
bekjempelse av kreft, multippel sklerose og 
hepatitt. Se: Cytokin og Interleukin. 
 
INTERFERTILE: Interfertil, i stand til kryssbe-
fruktning. Se. Interbreeding. 
 
INTERFUSE: Blande, smelte sammen, trenge inn 
i. Infuse, bli gjennomsyret med et eller annet som 
forandrer noe til vanligvis noe bedre. 
 
INTERGENERIC: Mellom slekter.  
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INTERGENERIC HYBRIDIZATION: Slektskrys-
ning, krysning eller hybridisering mellom arter fra 
forskjellige slekter. Se: Interspecific hybridization 
og Intervarietal hybridization. 
 
INTERGENIC: Intergenisk, mellom to gener, en 
DNA sekvens (intergen DNA) lokalisert mellom 
gener. Termen benyttes særlig for å henvise til 
ikke-funksjonelt DNA, eller rettere, et DNA uten 
kjent funksjon. For intergen DNA er også kjent for 
å kunne kontrollere gener i nærheten, men er 
vanligvis uten noen nåværende kjent funksjon.  
 
INTERGENIC CONVERSION: Intergenisk kon-
versjon, lokaliserte overførsler av informasjon 
mellom ikke-allele gener hos relaterte nukleotid-
sekvenser gjennom mekanismer analoge til gen 
konversjoner. Det kan forekomme mellom og 
innen kromosomene ved både mitose og meiose, 
og utgjør en metode for korrigering eller opp-
retting av gen feil. Se: Gene conversion. 
 
INTERGENIC DNA (Intergenic sequence, Inter-
genic region (IGR), Intergenic spacer, 
Intercistronic region): Intergenisk DNA, inter-
genisk sekvens; ikke-kodende DNA sekvenser 
lokalisert mellom kodende gener. Sporadisk er 
IGR funnet å kunne kontrollere nærstående 
gener, men det aller meste av intergenisk DNA 
man kjenner til har ingen nåværende kjent 
funksjon.  
 
INTERGLACIAL: Interglacialtid, mellomistid; en 
lengre, global varmeperiode mellom to kaldere 
(glaciale) perioder innen en istid da isdekket 
trekker seg tilbake. Under siste istid er minst 4 
slike mellomistider påvist. Interstadialtid, er en 
kortere fase av tilbaketrekking av isdekket enn 
det som skjer ved en interglacialtid. Se: Ice age. 
 
INTERGRADATION: Intergradering, innen pop-
ulasjonsbiologi, kontakt- eller hybridiserings-
sonen mellom fenotypisk forskjellige popula-
sjoner eller grupper av populasjoner langs en 
primær eller sekundær kontaktsone, noe som 
kan gi opphav til karaktergradienter (Se: Cline). 
Primær intergradering (primary intergradation) 
finner sted hvis alle populasjonene har hatt en 
kontinuerlig kontakt med gradvis utvikling av 
gradienter i gen frekvenser (eller gradienter i 
fenotypiske karakterer). Sekundær intergradering 
(introgresjon, introgression, secondary inter-

gradation) forekommer hvis populasjonene som 
er knyttet sammen med en karaktergradient, var 
fullstendig isolerte før de påny kom i kontakt med 
hverandre. Det kan forekomme gen utveksling 
mellom slike populasjoner hvis de ikke er helt 
reproduksjonsmessig isolerte, men da er karak-
tergradienten vanligvis meget markert. Sekundær 
intergradering omfatter hybridbelter (hybridsoner) 
mellom populasjoner som tidligere har hatt en 
isolasjonsperiode, og ofte karakterisert gjennom 
stor grad av individuell variasjon. Se: Introgres-
sion. 
 
INTERGRADE: Innen taksonomi, et individ som 
befinner seg i overgangssonen mellom to under-
arter og som viser intermediære karakterer eller 
karaktertrekk. 
 
INTERIM: (1) Foreløpig, konstituert, midlertidig, 
provisorisk; (2) Mellomtid, et tidsintervall mellom 
to hendelser, perioder eller prosesser.  
 
INTERIOR BRANCHES: Innen kladistikk, grener 
på et fylogenetisk tre som ikke er knyttet til 
endene på treet. 
 
INTERJACENT: Mellomliggende, det å ligge 
mellom eller blant andre (interpolated, inter-
vening).  
 
INTERKINESIS: Innen genetikk, interkinese, en 
hvilefase, hvileperioden mellom to mitotiske celle-
delinger, eller mellom første (meiose I) og andre 
deling (meiose II) under meiosen da hvert 
kromosom fortsatt består av to kromatider 
(enkelte organismer ved meiose, har ikke inter-
kinese, cellen går direkte fra meiose I til meiose 
II). Under meiosen finner interfase I sted før 
cellen gjennomløper meiose I, interfase II er 
mellom meiose I og meisose II. Se: Interphase, 
Meiosis og Mitosis. 
 
INTERLEUKIN: Interleukin, fellesnavn for en 
gruppe peptider (cytokiner, lymfokiner) som 
syntetiseres og sekreres av aktiverte makrofager, 
stimulert gjennom binding til antigen. Inter-
leukinene på sin side stimulerer både immun- og 
inflammasjonsresponsene og virker som signal-
substanser mellom cellene, spesielt leukocyttene, 
i immunsystemet. Interleukin-1 (IL-1) sekreres av 
antigenaktiverte makrofager og induserer akti-
verte hjelpe-T-celler til å produsere interleukin-2 
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(IL-2). IL-2 stimulerer produksjonen av andre 
cytokiner inkludert gamma interferon. Interleukin-
3 (IL-3) er involvert i regulering av mastcelle 
produksjonen og interleukin-4 (IL-4) induserer B- 
celler til å formere seg og produsere antistoffer. 
En rekke andre interleukiner er også kjente. Se: 
Interferon, Leucocyte og Mast cell. 
 
INTERLITTORAL: Interlitoral, den grunne mar-
ine (subtidal) sonen ned til en dybde på ca. 20 m.  
 
INTERMEDIARY: (1) Formidler; (2) Innen gene-
tikk, karakterer som kontrolleres av et hetero-
zygot allel-par (Aa) som gir en intermediær 
fenotype til sammenligning med tilsvarende 
homozygote (AA, aa) fenotyper; fenomenet 
skyldes ufullstendig dominans (semidominans). 
 
INTERMEDIATE: (1) Intermediær, mellomlig-
gende, mellom-, middel-; det som skjer eller 
ligger på et midtsted (midtstadium) mellom to ting 
i orden, tid, sted, etc., eller som befinner seg 
mellom to ekstremer; (2) Det å ha passende kun-
nskap eller dyktighet, ferdigheter mellom det 
grunnleggende og det avanserte. 
 
INTERMEDIATE FILAMENT: Intermediært fila-
ment, sammensetningsmessig forskjellige, men 
strukturelt like lange, ugrenete cytoplasmiske 
protein-filamenter (diameter 7 – 12 nm) i cellene. 
Disse filamentene spiller en rolle gjennom 
stabilisering av kjernen, gen uttrykningen eller 
ved forskjellige interaksjoner mellom celleorgan-
ellene. Intermediære filamenter er forskjellige fra 
mikrofilamentene og mikrotubulene, men alle tre 
typer er komponenter i celleskjelettet (Se: 
Cytoskeleton). Det finnes fem typer slike 
filamenter: (a) Tonofilamenter i epiteliale celler 
som inneholder forskjellige typer av polypeptider 
(cytokeratiner), (b) fibroblastcellefilamenter som 
inneholder proteiner kalt vimentin, (c) muskel-
cellefilamenter som inneholder desmin, (d) 
astrocyttcellefilamenter som inneholder proteiner 
kalt GFAP, og (e) neurofilamenter som inne-
holder proteiner kalt neurofilament tripletter. Alle 
disse intermediære formene for filamenter er 
fosforylert og kan opptre i samme celle samtidig, 
og også samtidig inneholde flere typer proteiner. 
Disse filamentene destrueres ikke under mitosen 
(i motsetning til andre strukturer i cytoskjelettet), 
men synes å gjennomløpe en viss reorgani-
sering. Se: Microfilament og Microtubule. 

INTERMEDIATE HOST (Secondary host): Mel-
lomvert, verten(e) der larvestadiene til en 
parasittart lever og utvikler seg før de fra det siste 
mellomvertstadiet (siste mellomvert), aktivt eller 
passivt infiserer sluttverten hvor de per definisjon 
kjønnsmodnes og reproduserer. I mellom-
verten(e) som kan omfatte flere enn én, kan det 
også for enkelte arter og grupper av parasitter, 
foregå en oppformering, men da aseksuelt eller 
partenogenetisk. Se: Definitive host, Host og 
Parthenita. 
 
INTERMITOTIC: Interfasen i den mitotiske celle 
syklus. Se: Mitosis. 
 
INTERMITTENT: Uregelmessig, avbrutt, som 
opptrer med mellomrom, periodisk tilbakevend-
ende, f.eks. en elv (intermittent stream) som i 
tørre områder bare renner visse tider på året. 
 
INTERMITTENT PARASITE: Se: Temporary 
parasite. 
 
INTERMITTENT SAMPLING: Suksessive inn-
samlinger innen begrensede tidsperioder. 
 
INTERNAL: (1) Innvortes, indre, de indre deler 
av kroppen; (2) Som er lokalisert på innsiden, 
som virker eller er effektiv på innsiden; (3) Den 
indre mentale eller åndelige natur; det som skjer i 
ens sinn, i det indre istedenfor det som uttrykkes; 
(4) Som forekommer i eller er avhengig av det 
essensielle (Se: Intrinsic og Inherent); (5) Som 
befinner seg i eller skjer innen en organisasjon; 
(6) Noe tilsiktet å bli opptatt via tarmen etter 
svelgning; (7) Innenlandsk, det som skjer innen 
et land og ikke i forhold til andre land (domestic).  
 
INTERNAL CLOCK (Internal chronometer): 
Indre klokke, evnen å kjenne tiden uavhengig av 
ytre signaler slik som solens posisjon på 
himmelen i forhold til det sted du befinner deg. 
Fenomenet skyldes at visse fysiologiske 
prosesser forekommer med regelmessige inter-
valler. Indre klokker spiller en stor rolle ved 
migrasjoner av fugler og dyr. Se: Dance lang-
uage og Time. 
 
INTERNAL ENVIRONMENT: Innen biologi: (a) 
Indre miljø, den ekstracellulære kroppsvæsken 
hvis sammensetning opprettholdes på et 
konstant nivå gjennom homeostatiske mekan-
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ismer, eller (b) de fysisk-kjemiske betingelser inni 
et dyr (eller en plante). Dyr kan regulere det indre 
miljøet gjennom selektiv absorpsjon over 
cellemembraner, og ved hjelp nervesystemet og 
hormoner. Se: Homeostasis. 
 
INTERNAL NODES: Innen kladistikk, indre 
noder, forgreningspunktene i et fylogenetisk tre 
som reflekterer de tidligere forgreninger (arts-
dannelsesprosesser) som har ledet til dagens 
klader, eventuelt arter. Se: Node. 
 
INTERNAL RHYTHM: Endogen rytme. Se: Circ-
adian. 
 
INTERNAL TRANSLOCATION: Se: Shift. 
 
INTERNATIONAL CODE OF ZOOLOGICAL 
NOMENCLATURE (ICZN, International com-
mission on zoological nomenclature): Koden, 
de offisielle lover og reglementer som etter 
overenskomster (konvensjoner) styrer dannelsen 
og bruken av vitenskapelige navn på dyr (nomen-
klaturregler), eller den internasjonale komité som 
vedtar regelverket og som overvåker bruken av 
dette reglementet. Se: Code.  
 
INTERNATIONAL COMMISSION: Se: Commis-
sion. 
 
INTERNATIONAL DATE-LINE: Den internasjo-
nale datolinjen, en tenkt (imaginær) linje som 
løper nord-sør over Stillehavet (ved 180o meri-
dianen). Krysses meridianen i Stillehavet, legges 
én dag til hvis en reiser østover og trekkes én 
dag fra, reiser en vestover. Datolinjen kompen-
serer for de akkumulerte tidsforskjellene på én 
time for hver 15o lengdegrad. Linjen krysser en 
liten øy i Stillehavet hvis sted og befolkning er det 
første som går inn i det kommende år ved 
årsskifte, eller gikk inn i det nye årtusen (2000) 
ved årtusenskiftet. Se: GMT. 
 
INTERNATIONAL ZOOLOGICAL CONGRESS: 
Den internasjonale zoologiske kongress, den 
internasjonale lovgivende organisasjonen som er 
ansvarlig for reglene i Koden (Se: Code) og for 
autorisasjonen til aktivitetene i Kommisjonen (Se: 
Commission).  
 
INTERNODE: (1) Intervallet eller delen mellom to 
norder eller ledd; (2) Stengelledd, stengelstykke, 

knokkelstykke mellom to ledd; regionen av en 
stamme mellom to noder hvor det ikke fore-
kommer noen forgreninger. Se: Node.  
 
INTERORECEPTORS: Sanseorganer som fore-
kommer inni en kropp og som responderer på 
indre forhold og betingelser. Se: Extroreceptors. 
 
INTERPHASE (Interkinesis): Interfase, interkin-
ese; hvilefasen i den eukaryotiske cellesyklus 
mellom to suksessive mitotiske celledelinger, 
eller mellom første (meiose I) og andre (meiose 
II) deling under meiosen, dvs. et hvilestadium 
mellom to kjernedelinger da kjernen ikke deler 
seg, men hvor kromosomene allikevel er funk-
sjonelt aktive og cellen forbereder seg på celle-
deling (interfasen regnes ikke som en del av 
celledelingen). Interfasen består av tre faser, der 
cellen vokser og antall cellulære organeller øker. 
Gap-1 fasen (g1 fasen, g1 phase) er den første av 
fire faser i cellesyklus under den eukaryotiske 
celledelingen. I denne delen av interfasen synte-
tiseres mRNA og proteiner som klargjøring for de 
neste stadiene som fører til mitose. Denne fasen 
ender i interfasens S fase (S phase) som til 
sammen med G1 og G2 fasene utgjør cellens 
vekstperiode kalt interfase som finner sted før M 
fasen (M phase), mitosens celledeling. Se: Inter-
kinesis, Meiosis og Mitosis. 
 
INTERPLAY: Samspill, vekselspill, vekselvirk-
ning. 
 
INTERPLICAL: Det som ligger mellom to folder. 
 
INTERPOLATED NAME: Innen taksonomi, et 
navn plassert inni parenteser efter en slekt for å 
definere en underslekt, etter et slektsgruppe-
navn for å definere en samling av arter, eller etter 
et artsspesifikt navn for å definere en samling av 
underarter. Et navn angitt slik regnes ikke som et 
av navnene i et binomen eller trinom. Se: Bino-
men og Trinomen. 
 
INTERPOLATION: (1) Interpolasjon, interpoler-
ing, innføying, innskudd, innskyting; (2) Innen 
statistikk, innlemming av verdier i en funksjon 
(f(x)) mellom de verdier av den variable (x) som 
funksjonen er kjent for å ha, dvs. prosessen å 
finne en funksjonsverdi mellom to kjente verdier 
med en prosedyre forskjellig fra den som gav 
funksjonen selv. Se: Extrapolation. 
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INTERPRET: (1) Tyde, fortolke; forstå signifik-
ansen av; (2) Fremstille, forklare, fortolke, frem-
føre, utlegge; forklare meningen av noe, være 
seg en adferd, handling eller sinnstemning 
(explain); (3) Forstå eller konseptualisere betyd-
ningen av noe gjennom vurdering av kunst; (4) 
Oversette tale fra et språk til et annet. 
 
INTERRELATIONSHIP: (1) Interelasjoner, måten 
to eller flere ting er relatert til hverandre; (2) 
Innbyrdes slektskap. 
 
INTERRUPTED: Avbrutt, asymmetrisk, irregu-
lært; brutt kontinuitet. 
 
INTERSECTION: (1) Skjæringspunkt, kryss, snitt; 
(2) Veikryss. 
 
INTERSEGMENTAL: Mellom segmenter. 
 
INTERSEX: (1) Intersex, interseksuell, tilstanden 
å være en seksuell blanding; (2) Et interseksuelt 
individ, et individ med uklart kjønn, organisme 
som har karakterer som er en mellomting mellom 
det som er typisk for normale hanner og hunner 
av arten. Reproduksjonsorganene og/eller de 
sekundære kjønnskarakterene ved inter-
seksualitet, kan være delvis av det ene eller det 
andre kjønn eller vise intermediære karakterer. 
Gonadevev av begge kjønn kan være tilstede i 
samme individ, eller gonadene kan være av et 
kjønn mens de ytre genitaliene er av det andre 
kjønn. Alle cellene er imidlertid genetisk like, dvs. 
en intersex er genetisk sett ett kjønn til forskjell 
fra en gyn-andromorf. Intersexene er generelt 
ufruktbare eller i beste fall kun i stand til å 
produsere den ene formen av kjønnsgameter. 
Ved det skilles de fra hermafrodittiske individer, 
som produserer gameter av begge kjønn. 
Intersex-fenomenet kan ha en rekke årsaker, og 
da spesielt av genetisk art (unormale kjønns-
kromosomer), men også en eller annen feil i 
kjønnshormonene kan oppstå og gi inter-
sexualitet. Intersex sies å opptre i én av 2 000 
fødsler hos mennesket. Se: Gynandromorph, 
Hermaphrodite og Zwitter. 
 
INTERSPECIES (Interspecific hybrid): Inter-
spesifikk hybrid, et krysningsprodukt mellom to 
distinkte arter; noe som ofte er observert mellom 
arter i samme slekt som omgåes i fangenskap. 
Se: Hybrid. 

INTERSPECIFIC: (1) Interspesifikk, noe som 
forekommer eller eksisterer mellom to eller flere 
arter, f.eks. knyttet til kommunikasjons- eller 
konkurranseforhold mellom arter (Se: Intra-
specific); (2) Interspesifikk hybrid, hybrid mellom 
to arter (Se: Interspecies og Interspecific 
hybridization). 
 
INTERSPECIFIC COMPETITION: Interspesifikk 
konkurranse, konkurranse for mat eller andre 
resurser mellom forskjellige arter, dvs. mellom 
sympatriske arter som har de samme økologiske 
krav og som utnytter samme begrensede 
ressurser i samme område eller mer eller mindre 
samme nisje (Se: Niche). En slik form for 
konkurranse kan lede til interspesifikk seleksjon 
eller artsfortrengninger. Se: Competition og 
Species selection.  
 
INTERSPECIFIC HYBRID: Se: Interspecies. 
 
INTERSPECIFIC HYBRIDIZATION: Interspesi-
fikk hybridisering, hybridisering mellom taksa 
som representerer forskjellige arter innen samme 
slekt. Se: Interspecies, Interspecific og Inter-
varietal hybridization. 
 
INTERSPECIFIC RELEASER: Innen etologi, sig-
naler som tjener kommunikasjonen mellom arter, 
som akustiske eller kjemiske signaler som forstås 
eller kan tolkes av flere arter. 
 
INTERSPERSED REPETITIVE DNA (Intersper-
sed repetitious DNA): Hos eukaryoter, en 
klasse av DNA sekvenser som forekommer i en 
rekke kopier spredt rundt i kjernegenomet. 
Omfatter to grupper: En sekvensgruppe (SINE) 
som er vanligvis mindre enn 500 bp og som 
opptrer ca. 105x innen genomet, og en sekvens-
gruppe (LINE) som er mange kb lang. Eukaryoter 
har begge grupper representert til forskjellig grad 
i genomet. 
 
INTERSPECIFIC SELECTION: Se: Species sel-
ection. 
 
INTERSPECIFIC SYMBIOSIS: Se: Heterosym-
biosis. 
 
INTERSTADE: Innen meterologi, klimatisk epi-
sode eller periode innen en istid der det fore-
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kommer en sekundær tilbaketrekning aller still-
stand. Se: Ice age og Stade. 
 
INTERSTELLAR MATTER: Interstellar materie, 
substanser som befinner seg mellom stjernene i 
vår galakse og som synes å være konsentrert i 
spiralarmene eller mot sentrum av galaksen, 
melkeveien. Dette materialet omfatter både gass 
og støv, spesielt gasskyer av hydrogen og støv 

av karbon (0,01 - 0,1 m) som demper lyset fra 
stjernene og fører til en rødfargeforskyving eller 
en polarisering av stjernelyset. 
 
INTERSTERILE: Intersteril, som ikke kan kryss-
befruktes, genetisk forskjellige grupper som ikke 
kan befrukte hverandre gjensidig. Intersterility, 
krysningssterlitet mellom grupper. 
 
INTERSTICES: Sprekker, kløfter, revner, spalter; 
små rom mellom deler i en kropp eller ting som 
befinner seg nært sammen. 
 
INTERSTITIAL: Interstitial, det å forekomme i 
hulrom; det som angår eller holder til i pore-
rommene (interstices) mellom sandpartiklene i et 
substrat, f.eks. sedimenter. Se: Interstitial fauna. 
 
INTERSTITIAL FAUNA (Meiofauna, Meso-
fauna, Microfauna): Interstitialfaunaen, dyr som 
lever mellom sandkornene på bunnen av sjøer, 
vann eller elver (ofte benyttet synonymt med 
meiofauna, mesofauna eller mikrofauna). Se: 
Microbenthos, Meiobenthos og Mesobenthos. 
 
INTERSTITIAL DISTANCE: Innen genetikk, 
avstanden mellom to påfølgende overkrysninger i 
de tilfeller der mer enn én er til stede i en 
bivalent. Se: Bivalent og Chiasma. 
 
INTERSTITIAL WATER (Pore water): Porevann, 
vann i små sprekker eller porer i fjell, løsmasser 
eller annet materiale, inkludert organisk mater-
iale. 
 
INTERTIDAL: (1) Intertidal, strandsonen (interti-
dal zone) mellom høyvann og lavvann, mellom flo 
eller fjære (littoralen); (2) Det å leve i tide-
vannssonen. Se: Abyssal zone, Bathyal zone, 
Epilittoral, Hadal zone, Littoral og Neritic 
 
INTERVAL: (1) Intervall, mellomrom, pause, 
tiden mellom to hendelser; avbrytelse; (2) Innen 

statistikk, sett med tall mellom to grenser; et 
område mellom to ekstremer der en variabel kan 
innta en hvilken som helst verdi; (3) Avstanden 
mellom to toner. 
 
INTERVALE: Dal, lavtliggende landsenkning eller 
en trakt langs en elv. 
 
INTERVARIETAL HYBRIDIZATION (Interspeci-
fic hybrid, Intervarietal): Krysning, hybridi-
sering mellom varieteter av samme art, foreldre 
av samme art, men forskjellige populasjoner, 
kultivarer eller varieteter (breeds). Se: Inter-
specific hybridization 
 
INTERVENING SEQUENCE: Se: Intron. 
 
INTESTINE: Tarm, hos virveldyr den del av tarm-
systemet fra mageporten, portneren (Se: Pylorus) 
til tarmåpningen i baken (Se: Anus og Cloaca). I 
tarmen skjer fordøyelse av maten, vann blir 
absorbert og avføring formet (Se: Faeces). Hos 
mennesket er tynntarmen (dvs. den øvre tolv-
fingertarmen (Se: Duodenum), den midre tom-
tarmen (Se: Jejunum) og den nedre krumtarmen 
(Se: Ileum); delen av jejunum og ileum som har 
krøs, kalles krøstarmen: Krøs er fettholdige 
bindevevsfolder som forbinder tarmen med bakre 
bukvegg, her går blodårene som forsyner tarmen 
med oksygen og venene som transporterer 
næringsstoffene til leveren) rundt 6 m lang og ca. 
4 cm i diameter. Tykktarmen som består av 
blindtarmen (Se: Caecum), den egentlige tykk-
tarmen (Se: Colon) og endetarmen (Se: Rec-
tum)), er ca. 1,5 m lang og ca. 6 cm i diameter. 
Tykktarmen ligger rundt tynntarmen som en 
ramme. Maten passerer gjennom tarmen ved 
hjelp av muskulære sammentrekninger (Se: 
Peristalsis). I tynntarmen trekkes næringsstoffene 
ut fra den fordøyde maten, mens i tykktarmen 
trekkes fuktigheten ut fra den fordøyde maten for 
å produsere fast avføring. Se: Alimentary canal 
og Gut. 
 
INTESTINAL: Innvolls-, tarm-. 
 
INTESTINAL PARASITE: Tarmparasitt, innvolls-
mark. 
 
INTESTINAL SCHISTOSOMOSIS: Se: Schisto-
somosis. 
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INTESTINES (Entrails, Viscera): Innvoller, et 
folkelig uttrykk for organene i kroppshulen som 
omfatter både brystkassens og bukhulens 
organer: Bukspyttkjertelen, fordøyelsesorganene 
(spiserøret, magesekk, tarmer), galleblære, 
hjertet, indre kjønnsorganer, kjertler, leveren, 
lungene, milten, nyrene, spiserøret, urinblæren 
og urinlederne. Se: Entrails og Viscus. 
 
INTIMIDATE: Engste, hundse, intimidere, kue, 
true; det å skremme en annen ved hjelp av en 
eller annen effektiv trussel. Se: Deimatic be-
haviour. 
 
INTORTED: Det å være forvrengt, vridd eller 
dreid i enhver retning fra vertikalen. 
 
IN TOTO: Fullstendig, aldeles, fullt og helt; under 
ett. 
 
INTOXICATE: Forgifte, beruse, ruse; drikke seg 
full. 
 
INTRA-: Prefiks som betyr innen, på innsiden. 
 
INTRABREEDING (Endogamy, Inbreeding): 
Paringer mellom individer fra samme populasjon. 
Se: Inbreeding, Interbreeding og Endogamy. 
 
INTRACELLULAR: Intracellulær, inni én celle 
eller celler; prosesser som foregår inni cellenes 
protoplasma. Se: Cytozoic, Extracellular og 
Protoplasma. 
 
INTRACHANGE: Innen genetikk, utvekslingen av 
segmenter innen et kromosom som medfører 
kromosomale strukturelle forandringer. 
 
INTRACTABLE WASTE: Se: Special waste. 
 
INTRADEMIC SELECTION: Intrademisk selek-
sjon, seleksjon mellom individer innen en lokal 
kryssbefruktende (sub)populasjon (Se: Deme) 
der det kan dannes gjennom genetisk drift, særlig 
gunstige interaktive gen systemer. Det kan 
medføre en populasjonsekspansjon der 
migranter havner i en annen subpopulasjon, 
parer seg og dermed transformerer denne 
subpopulasjonen gjennom individuell seleksjon til 
en populasjon mer lik den (sub)populasjonen 
migrantene startet fra. Se: Interdemic selection.  
 

INTRA-DIEL: Innen en 24-timers periode (dag). 
 
INTRAGENERIC: Intragenerisk, innen samme 
slekt; mellom medlemmene av én slekt. 
 
INTRAGENIC: Se: Intergenic. 
 
INTRAGENIC MUTATION: Se: Point mutation og 
Intergenic. 
 
INTRAGENIC SPACER: Se: Intron. 
 
INTRAMEIOTIC RESTITUTION: Intrameiotisk 
restitusjon, automiktisk tilbakedannelse av ploidi 
gjennom undertrykking av én av de to meiotiske 
delingene. Se: Automixis og Ploidy. 
 
INTRANEOUS: (1) Som er eller vokser innen et 
gitt område; (2) Individer av en art som opptrer 
nær sentrum av artens utbredelsesområde. Se: 
Extraneous. 
 
INTRANUCLEAR: Se: Extranuclear. 
 
INTRAPERITONEAL (i.p.): Intraperitonealt, i 
bukhulen (peritoneum er bukhinnen, en tynn og 
fuktig hinne som kler hele bukhulens overflate).  
 
INTRASPECIFIC (Infraspecific): Intraspesifikk, 
som oppstår eller skjer innen arten; involverer 
kun medlemmene av én art. Se: Infraspecific og 
Interspecific. 
 
INTRASPECIFIC COMPETITION: Se: Compe-
tition. 
 
INTRASPECIFIC MIMICRY: Se: Automimicry. 
 
INTRASPECIFIC SELECTION: Intraspesifikk 
seleksjon, konkurranse mellom medlemmene 
innen samme art som resulterer i gjennom 
naturlig seleksjon, overlevelse og reproduksjon 
av enkelte av medlemmene og ingen eller 
begrenset overlevelse og reproduksjon av andre. 
 
INTRASPECIFIC SYMBIOSIS: Se: Homosym-
biosis. 
 
INTRASPECIFIC ZYGOSIS: Se: Gnesiogamy. 
 
INTRAUTERINE: Innen livmoren (uterus), f.eks. 
hos virvelløse dyr, klekking inni morens uterus. 
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INTRAVENOUS (IV): (1) I veneblodårene; (2) En 
metode for å tilføre væske, næringsemner eller 
medisiner via en kanyle plassert inn i en vene.  
 
INTRA VITAM: Fargestoffer med egenskapen å 
kunne farge levende celler uten å drepe dem. Se; 
Vital staining. 
 
INTRINSIC (Internal): (1) Intern, indre, innven-
dig; som opptrer eller har sin opprinnelse 
innvendig i en organisme, organ eller del av et 
organ, eller internt i en gruppe eller et system 
(Se: Extrinsic og Inherent); (2) Essensiell, ves-
entlig, reell; som hører til den essensielle natur 
eller sammensetning av en ting. 
 
INTRINSIC INCOMPATIBILITIES: Refererer til 
indre barrierer som skyldes interaksjoner mellom 
alleler som resulterer i en lavere fitness av de 
hybride individene som bærer disse kombina-
sjonene. Barrierene kan omfatte alleler ved 
samme locus eller ved forskjellige loci. Innen den 
enkelte art kan disse allelene fungere godt. Indre 
genetiske inkompatibiliteter kan utvikles som et 
bi-produkt av divergerende adaptasjoner og 
økologisk seleksjon. Se: Epistasis og Hybride. 
 
INTRINSIC ISOLATION MECHANISM: Indre 
isolasjonsmekanisme, enhver genetisk bestemt 
faktor som reduserer eller forhindrer kryss-
befruktning mellom individer av sympatriske 
arter. Med andre ord, isolasjonsmekanismene 
omfatter de genetiske karakterene som virker 
som barrierer for utveksling av gener mellom 
populasjoner av forskjellige arter. Se: Extrinsic 
isolation mechanism og Isolation mechanisms. 
 
INTRINSIC RATE OF (NATURAL) INCREASE 
(Innate capacity for increase (in number), 
Instantaneous capacity for increase (in num-
ber), r, rm): Innen populasjonsdynamikk (og 
demografi), den fundamentale vekstrate (r, rm); 
raten en aldersstrukturert populasjon øker i antall 
med ved stabil aldersfordeling (konstante døds- 
og fødselsrater) under optimale forhold når 
resursene er ubegrensede. Med andre ord, den 
maksimale (potensielle) vekstrate (biotiske pot-
ensial) til en populasjon ved stabil alders-
fordeling under ubegrensede betingelser, dvs. 
under ideelle forhold der individtettheten og 
eventuelle infeksjoner er uten betydning, kalkulert 
som r = b - d, der b er fødselsraten og d døds-

raten. Den realiserte vekstraten (actual rate of 
increase) er lavere enn den fundamentale vekst-
raten. Se: Biotic potential, Innate capacity for 
increase (in number), Instantaneous capacity for 
increase (in number) og Reproductive rate. 
 
INTRODUCED SPECIES (Introduction, Natur-
alization): Introdusert art, etableringen av en art i 
et nytt område ved menneskets hjelp, enten med 
hensikt eller som tilfeldig ble transportert inn i det 
nye området (miljø) utenfor sitt opprinnelige og 
normale utbredelsesområde. Se: Feral og Indi-
genous. 
 
INTROGRESSION (Introgressive hybridiza-
tion): Introgresjon, introgressiv hybridisering, en 
introduksjon av gener fra en art inn i gen poolen 
til en annen art gjennom paringer som produserer 
fertile hybrider og suksessive tilbakekrysninger 
med utgangspopulasjonene; med andre ord, 
naturlig innlemmelse av gener fra en art (donor) i 
gen poolen til en annen art (recipient) via par-
inger med påfølgende tilbakekrysninger (intro-
gressive hybridization). Hybridiseringen medfører 
dannelse av hybrider med karakterer mellom 
fenotypene til opphavet. Tilbakekrysningene skjer 
fortrinnsvis med den mest tallrike forelderarten, 
noe som resulterer i at hybrid populasjonen ligner 
den mer enn den andre arten, men vil også ha 
enkelte karakterer fra denne andre gruppen. Se: 
Hybrid zone, Introgressive hybridization og 
Speciation rate. 
 
INTROMITTENT ORGAN: Et spesialisert hannlig 
kopulasjonsorgan hos dyr for introdusering av 
spermatozoer (spermier, sædceller) i repro-
duksjonskanalen til hunnen. Slike organer er 
vanlige hos dyr med indre befruktning, som f.eks. 
menneskets penis. Se: Penis og Spermatozoon. 
 
INTRON (Consensus junction sequence, Inter-
vening sequence, Silent DNA): (1) Intron, den 
del av et gen (DNA nukleotidsekvens) i et 
strukturelt gen som transkriberes til primært 
mRNA (pre-mRNA), men kuttes ut under 
modningen av RNA til det endelige mRNA-
produktet før translasjonen til et protein (Se: RNA 
splicing), dvs. en sekvens som ikke koder for et 
gen produkt (aminosyresekvens i et protein). 
Introner som fortrinnsvis opptrer i eukaryoter, 
refererer både til DNA sekvensen innen et gen og 
den korresponderende sekvensen i RNA 
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transkriptet. Sekvensene som forenes i det 
endelige, modne RNA etter RNA splicingen, 
utgjør de kodende sekvensene (Se: Exon). Selve 
fjerningen av intronene og sammenkoplingen av 
exonene, kontrolleres som nevnt, gjennom 
prosessen kalt RNA splicing. Mange, men ikke 
alle strukturelle gener, inneholder introner. Et 
enkelt gen kan imidlertid inneholde opptil 80 
introner, der det enkelte intron kan omfatte 
mange hundre basepar (50 - 10 000 bp, men 
vanligvis under 600 bp). Det finnes flere 
kategorier av introner og forskjellige teorier om 
deres evolusjonære opphav (Se: Exon, Gene, 
RNA splicing og Split gene); (2) Innen immun-
ologi, det DNA som adskiller C og V segmentene 
som koder for immunglobuliner (Se: Immuno-
globulin). 
  
INTRONIC GENE: Refererer til et gen som er 
lokalisert innen et intron, dvs. er omgitt av ikke-
kodende sekvenser. Se: Intron. 
 
INTRORSE: Det å være vendt eller rettet innover 
mot aksen. Se: Extrorse. 
 
INTRORSE DEHISCENSE: Spontan oppsprek-
king av en moden frukt fra utsiden og inn. 
Dehiscence, oppsplitting langs en svaketssone i 
en plantestruktur med den hensikt å frigjøre 
innholdet. Se: Extrorse dehiscense. 
 
INTROSPECTION (Self-examination): Intro-
speksjon, innblikk, selviaktagelse, selvbeskuelse, 
selvfordypelse, selvanalyse av sitt eget sjelsliv, 
mentale og emosjonelle prosesser, tanker og 
følelser. 
 
INTROVERSIBLE: Vrenges, i stand til å vende 
innsiden ut; bli introvertet. Se: Eversible, Introvert 
og Retractile. 
 
INTROVERT: (1) Introvert, vende innover, innad-
venthet (motsatt av ekstroversjon); (2) Innen 
biologi, en struktur (f.eks. snabel, proboscis) som 
kan vrenges inn og vrenges ut av en kropp etter 
behag (Se: Introversible). 
 
INTRUDER: Inntrenger, ubuden gjest, selvbuden 
gjest; innbruddstyv, person med kriminelle 
hensikter som som trenger inn i en bygning. 
 

INTRUSION: (1) Handlingen å trenge inn, eller 
en intrusjon, inntrengning, inngrep; forstyrrelse; 
(2) Innen geologi, smeltet sten og magma som 
har presset seg inn i sprekker eller mellom lag 
(strata) av tidligere bergmassiver uten å nå 
jordoverflaten (Se: Plutonic).  
 
INTUMESCENT: En oppsvulming; det å være 
hoven, oppblåst, svullen, utvidet. 
 
INTURBIDATE: Gjøre mørk, tilgrumse.  
 
INUMBRATE: Kaste skygge på; skygge over. 
 
INUNDATE: Flomme, oversvømme. 
 
INUNDATAL: Utsatt for flom; planter som lever 
på steder der de utsettes for flom under fuktig 
vær. 
 
IN UTERO: In utero, forhold eller hendelser som 
finner sted i pattedyrs livmor (uterus). 
 
INVADE: (1) Angripe, trenge inn i, krenke, over-
falle, tilrane seg; (2) Parasitt eller sykdom som 
sprer seg i en organisme eller kroppsdel; (3) 
Invadere en aktvitet, plass eller situasjon i et stort 
antall og med stor påtrengenhet.   
 
INVAGINATION: Invaginasjon, prosessen å bli 
snudd med innsiden ut, eller foldet tilbake på seg 
selv slik at det dannes et hulrom eller lomme. 
 
INVALID: (1) Arbeidsufør, helseløs, kronisk syk, 
svak, svakelig, sykelig, ufør, vanfør, person eller 
pasient svekket eller funksjonshemmet gjennom 
syldom eller skade; (2) Ugyldig, uten grunnlag, 
logisk inkonsekvent; ikke basert på fakta, lov eller 
sannhet; (3) Innen taksonomi, invalid navn 
(invalid name); ethvert taksonomisk navn, 
tilgjengelig (Se: Available) eller ikke tilgjengelig 
(Se: Unavailable), som er gitt et takson som ikke 
er gyldig publisert (iht. Koden, Se: Code); (4) 
Innen taksonomi, invalid taksa, taksa som ikke er 
betraktet som taksonomisk distinkt, i hvert fall 
ikke på det taksonomiske nivå under vurdering.  
 
INVALIDATION: (1) Ugyldiggjøring; (2) Innen 
taksonomi, invalidering, dvs. handlingen med å 
gjøre et navn ugyldig (Se: Invalid). Det kan skje 
gjennom undertrykkelse (Se: Suppression) av et 
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taksonomisk navn som bestemt av Kommisjonen 
(Se: Commission).  
 
INVASIBILITY: Refererer til grad av sårbarhet et 
habitat, samfunn eller økosystem har mot 
invasjoner utenfra av fremmede arter. Invasjoner 
av fremmede arter regnes som én av de største 
trusler for jordens biodiversitet. Se: Invasive 
species og Invasiveness.  
 
INVASION: (1) Angrep, inngrep, inntrengning; (2) 
Innen økologi, invasjon, masseinvasjon; migra-
sjoner (eller introduksjoner) av organismer inn i et 
nytt habitat, samfunn eller økosystem der 
innvandringen (eller introduksjonen) ikke er av 
regulær, periodisk natur (Se: Migration); (3) Innen 
parasittologi, infeksjon (infestering, smitte) av en 
vert med en mer eller mindre patogen infeksiøs 
organisme som etablerer seg, vandrer, vokser og 
vanligvis reproduserer, og som vanligvis med-
fører en mer eller mindre alvorlig sykdomsut-
vikling i verten (Se: Invasiveness). 
 
INVASIVENESS: Invasjonsevne, evnen organ-
ismer har til å invadere nye økosystemer, 
samfunn og habitater og uten at det nødvendigvis 
forekommer en reell etablering av de inntreng-
ende artene. For infeksiøse agenser (parasitter), 
evnen til spre seg til nye verter, eller spre seg 
utover i den infiserte kroppen, dvs. mellom og inn 
i vertens forskjellige vev og organer. Invasjons-
evne reflekterer både parasittens (patogenets) 
evne til å finne og smitte en vert og parasittens 
uimottagelighet (toleranse) mot vertens forsvars-
mekanismer. Se: Establishment og Invasion. 
 
INVASIVE SPECIES: Invasjonsarter, ikke-inn-
fødte arter som invaderer et habitet, samfunn 
eller økosystem og som har potensialet til å 
fortrenge innfødte arter, spesielt gjennom preda-
sjon, eller ved å ha det samme eller over-
lappende næringsvalg med innfødte arter. Se: 
Invasibility. 
 
INVENTORY: (1) Katalog, inventarliste; fortegn-
else over; (2) Innen biologi, inventering, en liste 
med navn (og eventuelt beskrivelser) over (ideelt 
sett) alle artene av dyr, planter og mikroorgan-
ismer som forekommer (er observert) i et gitt 
område, eller det å utarbeide en slik liste 
gjennom feltundersøkelser basert på diverse 
metoder for kvalitativ og eventuelt kvantitativ, 

inventering. Vanligvis begrenses en inventering til 
visse utvalgte taksonomiske grupper av organ-
ismer (Se: Survey). 
 
INVERSE: Motsatt, omvendt, snu om på, vende; 
det motsatte i posisjon, orden, retning eller effekt.  
 
INVERSE DENSITY DEPENDENCE: Invers tett-
hetsavhengighet, refererer til en proporsjonal 
nedgang i mortalitet og/eller økning i fekunditet 
med økende populasjonstetthet. Se: Density 
dependent. 
 
INVERSION: (1) Inversjon, omstilling, omkasting; 
omvendt ordstilling; (2) Innen genetikk, kromo-
somal mutasjon der et kromosomsegment 
fjernes, omsnues (180o) og innsettes igjen på 
samme sted i kromosomet; en forandring i et 
DNA molekyl gjennom en reversering av et 
segment som deretter innlemmes på sin 
opprinnelige plass med den følge at rekkefølgen 
på loci er omsnudd i forhold til standard sekvens. 
Slik kromosom mutasjonen som medfører to 
brudd og en reversjon i orienteringen, skjer 
vanligvis ved overkrysningsprosessene under 
meiose (Se: Crossing-over). Inversjoner er ikke 
observert i kromosomendene. Flere former for 
inversjoner kan beskrives ut fra antallet inverterte 
segmenter innen et kromosom og deres relative 
lokalisering. Slike inversjoner virker ofte inn på 
overkrysningshyppigheten og kan representere 
en faktor i evolusjonen av den artsspesifikke 
karyotypen. De kan også resultere i kromosom 
polymorfisme innen en populasjon (ofte observert 
hos insekter); (3) Innen kjemi, en kjemisk reak-
sjon som omfatter en forandring fra en optisk 
aktiv konfigurasjon til den motsatte konfigura-
sjonen; (4) Innen fysikk, en reversering i den 
vanlige retningen en prosess tar eller en varia-
sjon har, f.eks. forandringen i vannets tetthet ved 
4oC, eller en temperaturøkning med høyde over 
havet i motsetning til den normale temperatur-
reduksjonen (Se: Inversion of temperature). 
 
INVERSION OF TEMPERATURE: Temperatur-
inversjon, temperaturinversjonsgradient. Under 
normale temperaturforhold avtar temperaturen 
med høyde over bakken, men under spesielle 
værforhold kan det motsatte forekomme slik at et 
lag med varmere luft ligger over et lag med 
kaldere luft. Slike inversjoner kan forekomme 
både under kald- og varmfronter der en varm 
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luftmasse tvinges oppover av en kald luftmasse, 
eller en varm luftmasse siger inn over en kaldere 
luftmasse. Temperaturinversjoner kan også fore-
komme lokalt basert på de omgivende 
terrengforhold og varmeutstrålingen om natten 
fra bakken (kuldelommer). Se: Inversion. 
 
INVERSION POLYMORPHISM: Inversjons poly-
morfisme, tilstedeværelsen i de to homologe 
kromosomene av to eller flere kromosomsek-
venser som er forskjellige fra hverandre pga. 
inversjoner. Se: Inversion. 
 
INVERT: (1) Vrenge, vende opp ned på; speil-
vende; (2) Avviker, homoseksuell. 
 
INVERTASE: Se: Sucrase. 
 
INVERTEBRATE (Evertebrata, Invertebrata): 
Virvelløst dyr (invertebrater, evertebrater), ethvert 
dyr som mangler ryggrad. De virvelløse dyrene 
omfatter alle dyr som ikke utvikler en ryggstreng 
(Se: Notochord) under embryogenesen, og 
omfatter det overveldende flertall (ca. 97 %) av 
alle dyrearter som for tiden eksisterer. 
Evertebratene utgjør ikke et takson i klassifika-
sjonssystemet som motstykke til taksonet 
virveldyr (Vertebrata), kun en samlesekk for alle 
dyr uten ryggrad. Se: Vertebrates. 
 
INVERTED REPEAT: Innen genetikk, korte DNA 
sekvenser som har den samme nukleotid sek-
vensen, men orientert motsatt i forhold til 
hverandre. 
 
INVESTIGATION: (1) Etterforskning, utforskning, 
undersøkelse; handlingen eller prosessen å 
etterforske, utforske eller undersøke; (2) 
Systematisk studium, nøyaktig og systematisk 
forskning eller granskning for å avdekke fakta 
eller innhente informasjon; (3) En formell fore-
spørsel eller henvendelse. 
 
INVIABILITY: Inviabilitet, manglende levedyktig-
het; antall individer som ikke overlever i en kohort 
eller gruppe sett i forhold til en annen kohort eller 
gruppe. Inviable, ikke i stand til å overleve eller 
utvikle seg normalt. 
 
INVIOLATE NAME: Se: Nomen inviolatum. 
 

IN VITRO: (1) In vitro, biologiske prosesser som 
skjer utenfor den levende organismen (kroppen), 
fortrinnsvis i et prøverør (prøveglass, petrisskål) i 
laboratoriet; eksperimentelle, kunstig kontrollerte 
situasjoner utenfor (på utsiden av) den levende 
organismen som materialet stammer fra. For 
eksempel ved in vitro befruktning hentes ett egg 
fra ovariet hos en kvinne, befruktes i et prøverør 
for så og implanteres (i blastocyste-stadiet, Se: 
Blastocyst) i uterus på kvinnen; (2) Lagring av 
dyre- eller plantemateriale (kimplasma eller 
vevskulturer) i prøverør. Se: In vivo. 
  
IN VIVO: In vivo, biologiske prosesser som skjer i 
den levende organismen (kroppen), dvs. som 
skjer i sitt naturlige miljø; refererer spesielt til en 
eksperimentell situasjon på eller i en levende 
organisme eller del av organisme, eller på 
populasjoner av mikroorganismer. Se: In vitro. 
 
INVOLUNTARY ACTION: Ubevisst handling, 
handling som ikke er under bevissthetens eller 
viljens kontroll, men under kontroll av det auto-
nome nervesystem. Omfatter f.eks. tarmaktivi-
tetene (Se: Peristalsis), diverse muskelre-
sponser, hjertefrekvensen og kjertelsekret- og 
hormonproduksjonene. Pusting og vannlating kan 
til en viss grad kontrolleres bevisst. 
 
INVOLUTE (Coiled): Opprullet, snurret opp, 
spiral-formet; en siste struktur som omgir den 
foregående struktur som dermed blir mer eller 
mindre gjemt. Involution, deltagelse, deltagende; 
potens. Se: Revolute. 
 
INVOLUTION: (1) Intrikat, komplekst, infiltret; (2); 
(3) Innrulling, handlingen å trekke inn eller en 
tilstand av inntrekking; (4) Innen medisin, involu-
sjon, avtagende størrelse av et kroppsorgan fra 
en unormal stor størrelse til den normale tilstand 
(f.eks. livmoren etter en fødsel), eller en pro-
gressiv reduksjon eller degenerasjon av den 
normale størrelse (atrofi) eller normale fysio-
logiske funksjon, f.eks. som resultat av inaktivitet 
eller en aldringsprosess; (5) Innen embryologi, 
invaginasjon eller innovervekst av en gruppe 
celler, f.eks. som ved dannelsen av en gastrula 
fra en blastula (Se: Blastula og Gastrula); (6) 
Innen matematikk, en operasjon som hvis den 
benyttes på seg selv gir det opprinnelige tall. 
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INVULNERABLE: Uangripelig, usårlig; umulig å 
skade eller ødelegge.  
 
IODIC: Jodholdig. Se: Iodine. 
 
IODINE: Jod (I), mørk-fiolett, ikke-metallisk grun-
nstoff som hører til gruppe VII i grunnstoffenes 
periodesystem, med atomnummer 53, atom-
masse (u) 126,9045, smeltepunkt 113,5oC og 
kokepunkt 183,45oC. Jod er uløselig i vann, men 
løselig i alkohol og andre organiske løsnings-
midler. Oppvarmes jod dannes en fiolett damp 
under sublimasjon. Jod forekommer som en 
stabil isotop (jod-127) og 14 radioaktive isotoper. 
Jod er et essensielt sporelement for levende dyrs 
metabolisme. Hos dyr er jod konsentrert til 
skjoldbruskkjertelen (thyroid gland) som en 
bestanddel av skjoldbruskkjertelens stoffskifte-
hormoner, og stimulerer bl.a. forbrenningen og 
produksjonen av proteiner. Mangel på jod kan gi 
struma, forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen og i 
kroppens stoffskifte. Jod er til stede i sjøvann, 
kan utvinnes fra tang og tare og finnes først og 
fremst i saltvannsfisk, skalldyr og beriket salt. 
Innen medisin benyttes jod som et mildt anti-
septisk middel. Anbefalt dagsinntak for voksne er 

150 g. Se: Essential elements. 
 
ION: Ion, elektrisk ladet partikkel, atom eller 
grupper av atomer; relativt små molekyler som 
bærer en positiv eller negativ ladning, enten ved 
å ha mistet én eller flere elektroner slik at det er 
positivt ladet (kation), eller ved å ha mottatt én 
eller flere elektroner slik at det er negativt ladet 
(anion). Ioner dannes f.eks. når en substans er 
gjenstand for elektrolyse. Partikler som har 
overskudd av elektroner er positive ioner 
(kationer), de som mangler elektroner er negative 
ioner (anioner). Gasser kan ioniseres gjennom 
elektriske utladninger eller ioniserende stråling; 
ioner kan også dannes i løsninger. Termen 
ionisering viser til prosessen når ladete partikler 
dannes fra nøytrale atomer under fjerning av 
elektroner, noe som kan forekomme under 
tordenvær og også spille en rolle under 
dannelsen av regn. Ioner dannes også i naturen 
fra radioaktive gasser fra jorden, eller under 
kosmisk eller ultrafiolett stråling. H+-ioner kan 
bindes opp av kolloidene i jorden med innvirkning 
på surheten, kolloidene kan også binde ioner av 
kalsium, magnesium og kalium. 
 

ION CHANNEL: Ionekanal, proteiner som fore-
kommer i alle cellemembraner og som styrer 
passasjen (kanalen) av ioner mellom det ytre og 
det indre miljøet av en celle. Se: Membrane.  
 
ION EXCHANGE: Ionebytte, fjerning av ioner fra 
en løsning. Ionebytte er en prosess for utbytting 
av ioner mellom en oppløsning og et fast stoff 
(ionebytter) som reversibelt kan oppta eller avgi 
positive ioner (kation-bytter) eller negative ioner 
(anion-bytter). I et ionebytterfilter er filtermassen 
ionebytteren, som er et stoff som kan absorbere 
visse ioner og samtidig avgi noen av sine egne 
ioner. Ionebytting har mange anvendelser, bl.a. til 
avsalting og avherding av vann og til å gjøre 
vann bløtere gjennom å erstatte kalsium- og 
magnesium-ioner med natrium-ioner. Ione-selek-
tive elektroder er slike som viser en høy 
selektivitet for en viss type ioner i forhold til andre 
ioner som også kan være tilstede i det samme 
medium. Ionebyttere benyttes innen biokjemi til 
analyse av aminosyreblandinger. 
 
IONIZATION: Ionisering, prosessen å produsere 
ioner. Ionisering opptrer spontant når en 
elektrolytt oppløses i et løsningsmiddel, f.eks. når 

hydrogenklorid ioniserer i en løsning (HCl  H+ + 

Cl-), ved elektronoverførsler (Na + Cl  Na+Cl-), 
ved at et atom eller molekyl mister ett eller flere 
elektroner (som et resultat av et energiopptak 
forbundet med en kollisjon med en annen 
partikkel) eller som et resultat av ioniserende 

stråling (A  A+ + e). Elektroner kan også fanges 

opp av en substans (A + e  A-). 
 
IONIZE: Ionisere, gjennomløpe en ionisering; det 
å forandre et atom, molekyl eller substans til ett 
eller flere ioner, vanligvis gjennom å fjerne én 
eller flere elektroner. 
 
IONIZING RADIATION: Ioniserende stråling, 
stråling med høy nok energi til å forårsake 
ionisering av det medium som strålingen 
passerer, dvs. energien er høy nok til å slå løs 
elektroner fra atomene eller molekylene. 
Ioniserende stråling kan f.eks. bestå av en stråle 
av høyenergipartikler med høye hastigheter, 
f.eks. elektroner, protoner eller alfa-partikler, eller 
kortbølgede elektromagnetiske stråler, f.eks. 
alfastråling, betastråling, røntgenstråling eller 
gammastråling. Forskjellen mellom disse former 
for stråling, ligger mer i navnet enn i fysiske 
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forskjeller. Det finnes en rekke kilder til naturlig 
ioniserende stråling, fra kosmisk stråling til 
stråling fra radioaktive substanser som er 
kommet inn i miljøet via menneskets aktiviteter. 
Ioniserende stråling kan deles inn i to hoved-
grupper: (a) Elektromagnetisk stråling som 
røntgenstråling og gammastråling som hører til 
den samme familie av elektromagnetisk stråling 
som det synlige lyset og radiobølgene, og (b) 
partikkelstråling der partiklene er elektrisk ladet 
som alfa-partikler, beta-partikler og protoner 
(andre er elektrisk nøytrale som nøytroner). 
Forskjellen mellom gruppene er mindre markerte 
hvis kun absorpsjonen og påvirkningen av 
materien, vurderes. Skadene ioniserende stråling 
kan medføre i en levende kropp, varierer etter 
type stråling, dens energi og strålenes gjennom-
trengende evne. Alfa-partikler fra radioiso-
topene, har en gjennomtrengningsevne på bare 
0,001 - 0,007 cm i bløtt vev (mindre i ben), beta-
partiklene kan gjennomtrenge bløtt vev opptil 
flere mm (mye lengre enn alfa-partiklene), mens 
røntgenstrålene og gammastrålene ikke stoppes 
av slikt vev. Strålingsdosen refererer til mengden 
energi som absorberes per enhetsmasse 
materie, der enheten er RAD (Radiation Absor-
bed Doses; Se: Rad) som er 0,01 joule per 
kilogram (10-2 J/kg). SI enheten for den absorb-
erte strålingsdosen, er GRAY (Gy) og tilsvarer en 
energi absorbsjon på 1 J/kg materie, dvs. 1 Gy = 
100 rad (Se: Gray). Disse målestørrelsene (rad 
og gray) er fysiske mål på energiabsorbsjonen og 
ikke et direkte mål på de biologiske skadene de 
forårsaker. Det avhenger av typen stråling og den 
energi som er involvert, og det aktuelle vev som 
er utsatt. Generelt i biologisk vev kan effekten av 
ioniserende stråling være meget alvorlig, og da 
vanligvis som resultat av adskillelsen av elek-
troner fra vannmolekylene og den reduserende 
eller oksiderende effekten av disse meget 
reaktive produktene. Man betrakter nå enhver 
form for ioniserende stråling av biologisk vev, 
som meget uheldig da det uansett dose har et 
potensiale til å indusere genetiske mutasjoner og 
kreft og dermed kan redusere organismens livs-
lengde betraktelig. Slik stråling bør derfor unn-
gås da den kan medføre omfattende skader på 
cellenes molekylære strukturer, men kan imidler-
tid benyttes til sterilisering av medisinsk eller 
biologisk utstyr da strålingen medfører diverse 
dødelige kjemiske reaksjoner i skadeorgan-
ismene som ønskes fjernet. Også andre anvend-

elser forekommer, som sterilisering av insekter 
ved biologisk bekjempelse, fordøyelse av avfalls-
stoffer laget av cellulose, matvare preservering 
og desinfeksjon av frø. Se: Radiation units. 
 
IONOSPHERE: Ionosfære, det ytre luftlaget i 
jordens atmosfære, over jordens mesopause (50 
til 80 km, toppen av stratosfæren) og videre til 
over 1 000 km. Ionosfæren er karakterisert ved 
frie elektrisk ladede partikler, dvs. er sterkt 
ionisert med frie ioner og elektroner. I ionosfæren 
splittes nitrogen og oksygen-molekyler opp i 
atomer, ioner og frie elektroner og da spesielt 
pga. den ioniserende γ-stråling (gammastråling, 
fotoner), X-stråling (røntgenstråling) og de 
ultrafiolette strålene fra verdensrommet og da 
særlig fra solen. Ionosfæren består av en rekke 
lag (fra D til G) som kontinuerlig forandrer seg 
pga. en sterk ionisering. Denne rekken av 
atmosfæriske lag med ioniserte molekyler som 
varierer mye i utstrekning og befinner seg over 
de ikke-ioniserte deler av atmosfæren, spiller en 
stor rolle ved radiokommunikasjon. Enkelte kaller 
kun beltet med de høye elektrontetthetene 
mellom 100 og 300 km, for ionosfæren, og 
benevner området over mesopausen ved 80 km, 
for termosfæren. Se: Atmospheric layers, D-
layer, F-layer og Thermosphere. 
 
IPN (IPNV, Infectious pancreatic necrosis): 
Infeksiøs pankreasnekrose, en sykdom som 
skyldes et Birnavirus som forårsaker en av de 
best kjente, akutte virussykdommene på laks-
yngel. Ørret, bekkerøye og regnbueørret er også 
meget mottagelige for viruset. Forskjellige 
stammer forekommer av varierende patogenitet; 
10 serotyper er til nå beskrevet. Viruset kan 
spres gjennom forurenset vann, egg og avføring 
(faeces) av syk fisk; fugl er også antatt som 
mulige spredere. God hygiene gir den beste 
kontroll av sykdommen. 
 
IPSILATERAL: Det å befinne seg på samme 
side. Se: Contralateral. 
 
IPSO FACTO: I selve faktum; sannheten selv. 
 
IR: Se: Infrared radiation. 
 
IR GENES: Immunrespons gener; gener 
assosiert med MHC hos pattedyr og som 
bestemmer et dyrs (spesielt mus) evne til å gi en 
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unormal immunrespons eller CMI mot et stort 
spekter av antigener. Se: Major histocompatibility 
complex. 
 
IRIDAL: Regnbue-. 
 
IRIDESCENT: Iridiserende, spillende i regnbuens 
farger; egenskapen å kunne forandre farge 
avhengig av synsvinkel, dvs. det å vise reflek-
terende sterke farger (vanligvis blå, fiolette og 
grønne) i et skiftende mønster på grunn av 
underlagets struktur og innsynsvinkelen. Et fysisk 
fenomen der spesielt fine farger kan dannes på 
overflaten gjennom interferensfenomener med 
lys av forskjellige bølgelengder som reflekteres 
fra forskjellige lag, riller eller lameller på en 
overflate, tynn film eller hinne. Iridiphore 
(iridocytt), en iridiserende kromatofor.  Se: Chro-
matophore. 
 
IRIDIUM: Iridium (Ir), sølvhvitt metallisk over-
gangsgrunnstoff med atomnummer 77, atom-
masse (u) 192,20, smeltepunkt 2 410oC og koke-
punkt 4 130oC. Iridium brukes hovedsakelig i 
legeringer med platina og osmium. 
 
IRIS: (1) Regnbue; (2) Iris, regnbuehinnen, den 
fargede hinnen i øyet hos mennesket og de fleste 
pattedyr og fugler, med pupillen (Se: Pupil) i 
midten omgitt av det hvite øyeeplet (Se: Sclera); 
(3) Sverdlilje (Iris pseudacorus), urteaktig 
kystplante som vokser i Norge, men som 
benyttes også som hageplante.  
 
IRM: Se: Innate releasing mechanism. 
 
IRON: Jern (Fe), sølvaktig, smi- og strekkbart, 
metallisk overgangsgrunnstoff med atomnummer 
26 i grunnstoffenes periodesystem, atommasse 
(u) 55,847, smeltepunkt 1 535oC og kokepunkt 2 
750oC. Jern forekommer i tre forskjellige krystall-
former (alfa-, gamma-, delta-jern) og 9 isotoper, 
og er det fjerde mest tallrike grunnstoff i 
jordskorpen. Jern er relativt reaktivt og blir 
oksidert i fuktig luft. Jern er et livsnødvendig 
sporelement og finnes i alle celler i menneske-
kroppen, ofte i kombinasjon med proteiner. 
Kroppen kan nyttiggjøre seg to former for jern, 
hemjern og ikke-hemjern (ionisert jern). Hemjern 
er bundet til hemoglobinmolekyler og finnes først 
og fremst i innmat og kjøtt, mens ikke-hem jern 
forekommer i korn og grønnsaker. Jern absorb-

eres betydelig bedre som hemjern. Absorpsjonen 
av ikke-hemjern hemmes av kaffe og te. 
Jernmangel er trolig den vanligste ernærings-
sykdommen i verden da enkelte grupper med et 
stort jernbehov, har et jernfattig kosthold. Hoved-
delen av jern i kroppen finnes i hemoglobinet, og 
har først og fremst betydning for transport av 
oksygen til kroppens vev. Jern inngår også som 
komponent i mange enzymer og proteiner, og 
stimulerer også immunforsvaret. Jernbehovet er 
særlig stort for småbarn i vekst (6 - 24 måneder), 
hos tenåringer (12 - 16 år), for gravide og ved 
menstruasjonsblødninger. Jernmangel fører til 
tretthet, hodepine, søvnløshet og blekhet; stor 
jernmangel fører til anemi og nedsatt arbeids-
evne. Kroppen kan regulere jernopptaket i forhold 
til behovet gjennom opptak i mage-tarmkanalen. 
Gode jernkilder er lever, innmat, kjøtt og 
kjøttprodukter, og grovt brød, brune bønner, 
tørket frukt og grønne grønnsaker. Enkelte 
matvarer er kunstig jernberiket. C-vitamin rik mat, 
øker jern opptaket. Se: Essential elements. 
 
IRONSTONE: Jenmalm, mineral brukt til frem-
stilling av jern (Fe; latin ferrum, atomnummer 26) 
(Se: Iron). De to mest vanlige typene jernmalm er 
jernoksidene magnetitt (Fe3O4) og hematitt 
(Fe2O3). Mangel på disse oksidene medfører at 
også takonitt benyttes, en sammensatt malm 
hvor ikke-jernholdige komponenter må fjernes før 
jernfremstillingen. I Norge ble tidligere jern-
malmene utvunnet fra myrmalm (sjømalm, bog 
iron), en uren form av hydrert jernoksid (brun-
jernsten (limonitt), FeO(OH)nH2O) som ble 
benyttet fra jernalderen til middelalderen (ca. 500 
e.Kr.) før utvinning av jern fra fast fjell ble utviklet. 
Jern kan også sees som et brunt belegg på sten 
og bergoverflater der det er avsatt fra oksidering 
av jernmineraler.  
 
IRRADIATE: Utstråle, bestråle; eksponering mot 
en stor dose radioaktivitet, f.eks. mat for å drepe 
bakterier og dermed kunne øke matens varighet.  
 
IRRADIATION: Bestråling, strålebehandling; 
eksponering for radioaktiv stråling. Se: Irradiate. 
 
IRREFUTABLE: Ugjendrivelig, uomstøtelig; det å 
være uimotsigelig.  
 
IRREGULAR: Irregulær, ikke regulær, ulik, kur-
vet, bøyd,  

https://no.wikipedia.org/wiki/Jern
https://no.wikipedia.org/wiki/Latin
https://no.wikipedia.org/wiki/Atomnummer
https://no.wikipedia.org/wiki/Jernoksid
https://no.wikipedia.org/wiki/Magnetitt
https://no.wikipedia.org/wiki/Hematitt
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Takonitt&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Myrmalm
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IRREGULARITY: Uregelmessighet, tilstanden å 
være irregulær; ting som er irregulær i form eller 
natur. 
 
IRRELEVANT BEHAVIOUR: Irrelevant adferd; 
aktivitet som midlertidig bryter et spesielt hand-
lingsmønster uten bidrag til handlingsmønsterets 
funksjon. 
 
IRRESOLVABILITY (Irresolvableness): Uopp-
løselighet, det og ikke kunne løses; ikke ana-
lyserbar.  
 
IRRESPECTIVE: (1) Uten hensyn til, det å 
mangle respekt (disrespectful); (2) Det å ikke ta 
noe i betraktning eller beregning, og uansett. 
 
IRREVERSIBLE: (1) Ikke reversibel, irreversibel, 
ugjenkallelig, uomstøtelig; en prosess som ikke 
kan bli kansellert, ugjort, opphevet eller reversert 
(irrepealable, irrevocable, unchangeable); (2) 
Innen kjemi, kjemisk prosess som produserer 
kjemiske forandringer kun i én bestemt retning; 
en irreversibel reaksjon; (3) Innen fysikk, termo-
dynamisk forandring eller prosess som skjer 
gjennom et antall mellomstadier der ikke alle er i 
termodynamisk likvekt; en irreversibel prosess.  
 
IRREVERSIBILITY RULE: Se: Dollo's law. 
 
IRRIDIATE: (1) Bestråle, eksponere noe mot 
radioaktiv stråling (Se: Radiation); (2) Belyse, 
opplyse; (3) Utbre, bringe liv i (gjennom varme og 
lys). 
 
IRRIGATION: Vanning, overrisling, irrigasjon; 
kunstig vanning av et område til landbruksformål 
ved hjelp av kunstige dammer og kanaler. 
Irrigasjon har mennesket praktisert i tusener av 
år en rekke steder i verden, og da spesielt i 
tørrere områder. 
 
IRRITABILITY (Sensitivity): Irritabilitet, pirrelig-
het, sensivitet, ømfintlighet; egenskapen celler, 
vev eller organismer har til å registrere og 
respondere aktivt på en stimulus. Se: Sensitivity. 
 
IRRITANT: Enhver ytre stimulus som kan frem-
kalle en respons. 
 
IRRUPTION: (1) Plutselig innfall, overrumpling; 
(2) Innen økologi, en plutselig, irregulær og sterk 

økning i en (naturlig) populasjons relative stør-
relse eller tetthet, ofte assosiert med gunstige 
forandringer i omgivelsene med påfølgende 
masseforflytning av populasjonen (invasjon) til 
områder der de normalt ikke opptrer i slike store 
antall.   
 
ISANEMONE: Isrose (på vinduer). 
 
ISAUXESIS: Isometri, likhet i vekst. Se: Isometric 
growth. 
 
ISCHIADIC: Hofte-, som angår hoften. 
 
ISCHOCHYMIA: Tilbakeholdelse av mat på 
grunn av en utvidelse av magesekken.   
 
ISCHURY: Urinstansning, det å stanse urinering. 
 
IS ELEMENT: Se: Insertion sequence element. 
 
ISIDIUM: Isidium, en utvekst på lav som av-
brekkes og utvikler seg til en ny lav da utveksten 
inneholder både sopp- og algekomponenten som 
lav består av. Se: Thallus. 
 
ISINGLASS: Gelatin; fiskeslim. 
 
ISLAND: (1) Øy, et landområde fullstendig omgitt 
av vann (Grønland er verdens største øy som 
ikke er et kontinent); (2) Se: Refugium; (3) Iso-
lere; omslutte.  
 
ISLAND BIO(GEO)GRAPHY: Øy biografi, øy 
biogeografi, en faggren innen biogeografien som 
undersøker faktorene som styrer artsmangfoldet i 
isolerte, naturlige samfunn, og som opprinnelig 
ble utviklet for å forklare art-areal relasjonene på 
oseaniske øyer (Se: Theory of island bio-
geography). Termen benyttes nå for ethvert 
økosystem, nåværende eller tidligere, som er 
isolert, være seg oaser, fjelltopper, fragmenterte 
skogsområder eller områder isolert pga. men-
neskets aktiviteter. Men andre ord, en «øy» 
(insular environment) kan være ethvert område 
eller habitat med et økosystem omgitt av 
ubeboelige habitater. Teorien fremsetter den 
påstand at antall arter som forekommer på en 
«øy» bestemmes av artenes immigrasjons- og 
utdøingsrater, og at de isolerte populasjonene 
gjennomløper særegne evolusjonære utviklinger. 
Immigrasjons- og emmigrasjonsratene påvirkes 
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nødvendigvis av øyas størrelse, grad av isolasjon 
(avstand til nærmeste område for mulige 
kolonister, vanligvis et fastland, distance effect), 
tiden øya har vært isolert (eller eksistert), 
lokalisering i forhold til hav- og luftstrømmer, 
habitatets egnethet og artssammensetning og 
eventuelt av menneskets aktiviteter - og rene 
tilfeldigheter. Over tid vil antall arter på øya 
oppnå en likevekt, bestemt av immigra-
sjonsratene og artenes utdøingsrater. Teorien 
kan også studeres gjennom fossilfunn. Øy 
biogeografi fenomener har fått stor aktualitet 
også for kontinenter fordi dyre- og plantesamfunn 
er sterkt reduserte pga. urbanisering og 
industriell kultivering, slik at de mer og mer 
tilsvarer en øyfauna og øyflora. Innen parasit-
tologi kan en vert sies å representere en øy for 
parasittartene, og da en populasjon av verter 
representerer et utall replika av «øyer» i 
varierende tetthet, vil man innen faget 
parasittologi kunne foreta interessante analyser 
av «øy biogeografiske» fenomener. 
 
ISLANDS BIOTAS: Øy biota, faunaen og floraen 
på oseaniske øyer. Da slike øyer ofte kan være 
meget isolerte, har øy-biotaen ofte endemiske 
taksa som er særlig utsatt for forstyrrelser pga. 
menneskets aktiviteter, og også gjennom aktiv, 
passiv eller tilfeldig innførsel av fremmede arter 
som kan konkurrere ut arter i den lokale fauna og 
flora, ikke minst gjennom predasjon. Se: Island 
bio(geo)graphy. 
 
ISLAND MODEL MIGRATION: Refererer til en 
genflyt via periodiske migrasjoner av individer 
mellom mer eller mindre isolerte populasjoner 
eller demer, f.eks. på øyer. Se: Island bio-
(geo)graphy og River model migration. 
 
ISM (-ism): (1) Lære, praksis, system, teori; 
politisk doktrine eller kunstnerisk filosofi; (2) 
Diskriminerende og undertrykkende holdning 
eller tro.  
 
ISO-: Prefiks som betyr det samme som, 
tilsvarende, lik. 
 
ISOACCEPTOR tRNA (Isoaccepting tRNA): 
Forskjellige tRNA molekyler med forskjellige 
kodende sekvenser, men som spesifiserer for 
samme aminosyre under den genetiske transla-
sjonen. Se: Genetic translation og tRNA. 

ISOALLELES: Isoalleler, alleler som er så like i 
fenotypisk uttrykning at det kreves meget 
sofistikerte teknikker for å kunne skille dem. Se: 
Allele. 
 
ISOANTIBODY: Se: Alloantibody. 
 
ISOANTIGEN: Se: Alloantigen. 
 
ISAUXESIS (Isometry): Isauxese, det at 
strukturer eller deler av strukturer vokser likt. Se: 
Isometry. 
 
ISOBAR: (1) Innen meteorologi, isobar, like-
trykkslinje; linje eller kurve på et kart som for-
binder punkter med samme lufttrykk (atmos-
færisk tykk, barometertrykk), spesielt tilbake-
regnet til havnivå (isobarisk viser til fenomener 
som finner sted ved samme trykk); (2) Innen 
fysikk, atomer (nukleider) av ulike kjemiske 
grunnstoffer som har samme massetall, antall 
nukleoner (samlenavn for nøytroner og protoner 
som bygger opp atomkjernen; og som er igjen 
sammensatt av kvarker og gluoner), men 
forskjellig atomnummer (antall protoner). To 
varianter av samme grunnstoff, men med 
forskjellig atommasse, er isotoper; nuklider med 
samme mengde nøytroner, er isotoner (Se: 
Atomic number, Mass number og Nuclide); (3) 
Isobar prosess, en termodynamisk prosess der 
trykket er konstant. 
 
ISOBATH (Bathymetric contour): Dybdekurve, 
isobat, en linje på et kart som forbinder punkter 
med samme dybde; et kart over en havbunn eller 
bunn på en innsjø med linjer som forbinder 
punkter som forekommer i samme vertikale 
avstand fra overflaten. 
 
ISOCHEIM: Vinterisoterm, linjen på et kart som 
forbinder punkter med den samme gjennom-
snittlige vintertemperatur. 
 
ISOCHORE: (1) Innen genetikk, en større DNA- 
region (>300 kb) med stor grad av likhet i 
proporsjonene mellom nukleobaseparene guanin 
(G) og cytosin (C) (samlet kalt GC innholdet), og 
som er rik i gener; (2) Innen fysikk, en linje i en 
trykk, volum eller temperatur graf gjennom alle 
punktene med samme verdi; (3) Innen geologi, 
en konturlinje som viser samme vertikale tykkelse 
på de geologiske lagene (Se: Strata), tilsvarende 



 

858 

en «isopach» hvis lagene er horisontale (Se: 
Isopach). 
 
ISOCHROMATIC: Isokromatisk, ensfarget. 
 
ISOCHROMOSOME: Monosentrisk eller disen-
trisk kromosom med like og genetisk identiske 
armer som er speilbilde av hverandre. 
 
ISOCHRON: (1) Innen geologi, isokron, en linje 
eller kurve på et geologisk kart eller på et 
tverrsnitt av f.eks. jordskorpen, som forbinder 
punkter av samme alder; (2) Innen matematikk, 
et sett av opprinnelige betingelser for et system 
som over tid, alle leder til det samme resultat; (3) 
Det å opprettholde den samme periode, vibrasjon 
eller omløpstid; en regelmessig periodisitet 
(isochronic). 
 
ISOCHRONAL: Isokronal, som tar like lang tid. 
 
ISOCHRONAL LINE: Isokronal linje, en linje på 
et kart som forbinder punkter (lokaliteter) der 
samme type hendelser opptrer samtidig (syn-
kront). 
 
ISOCLINAL: Isoklinal, som heller i samme ret-
ning eller med samme gradient, f.eks. berg-
foldinger med samme helling. Isoclinic line, en 
tenkt linje som knytter sammen punktene på 
jordens overflate med samme magnetiske helling 
(dip).  
 
ISOCOTYPE: Se: Adelphotype. 
 
ISODEME (Isodemic line): Isodeme, en linje på 
et kart som forbinder punkter med samme 
populasjonstetthet. Isodemic maps, kart der 
landarealene representerer arealets populasjons-
tetthet.   
 
ISOELECTRIC FOCUSING (IEF, Electro-
focusing): Isoelektrisk fokusering, elektroforese i 
en stabilisert pH gradient. Utgjør en form for 
elektroforese der molekylene (proteinene) sepa-
reres fra hverandre på basis av deres forskjellige 
isoelektriske punkt (dvs. de vandrer i et elektrisk 
felt til den pH som tilsvarer deres isoelektriske 
punkt). Se: Isolelectric point.  
 
ISOELECTRIC POINT (IEP, pI, pH): Isoelektrisk 
punkt, den pH der et spesifikt protein eller annen 

substans (amfoterisk), ikke bærer noen netto 
ladning i forhold til omgivelsene og derfor ikke vil 
vandre i et elektrisk felt, dvs. den er uten elektro-
foretisk mobilitet. Denne egenskapen kan be-
nyttes til å skille aminosyrer og proteiner fra 
hverandre. Se: Isoelectric focusing. 
 
ISOELECTRONIC: Isoelektronisk, substanser 
med det samme antall valens elektroner (N2, CO 
og NO+ er isoelektroniske molekyler) og samme 
elektroniske struktur. Se: Valence. 
 
ISOENZYME: Se: Isozym. 
 
ISOCIES: En gruppe av assosierte organismer 
med forskjellig taksonomisk tilknytning (en habitat 
gruppe).  
 
ISODACTYLOUS: Som har fingrer eller tær av lik 
størrelse. 
 
ISOFAG: Isofag, en linje på et kart som forbinder 
punkter der patogener har medført den samme 
grad av skader eller infeksiøse sykdommer. 
 
ISOGAM: (1) Innen fysikk, en linje som forbinder 
punkter med den samme magnetiske verdi (fra 
gamma, en gravitasjonsenhet lik 10-5 ørsted); (2) 
Innen geofysikk, en linje på et kart som forener 
punkter der akselerasjonen ved fritt fall er den 
samme; (3) Innen biologi, forplantning ved 
sammensmelting av kjønnsceller som er like 
store og har likt utseende (isogami).  
 
ISOGAMETY: Se: Isogamy. 
 
ISOGAMETIC: Isogametisk, kjønnsceller (gam-
eter) med identisk form, struktur og størrelse; en 
gamet lik den den forenes med under befruk-
tningen, fertiliseringen. Se: Anisogametic. 
 
ISOGAMOUS: (1) Som har to like gameter uten 
observerbar forskjell i form, struktur og størrelse; 
reproduksjonen gjennom forening av to slike 
gameter; (2) Arter der gametene fra begge kjønn 
overfører de samme gener eller gen komplekser. 
 
ISOGAMY (Isogamety, Isogamous sex, Iso-
merogamy): Isogami, produksjon av like gameter 
(homogameter, isogameter); en form for seksuell 
reproduksjon som involverer gameter med lik 
morfologi, samme form, struktur og størrelse, og 
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som avviker kun i allel-uttrykningen i visse 
regioner som bestemmer paringstypen (mating-
types regions); dvs. seksuell reproduksjon uten 
regulære hanner og hunner. Da gametene er like 
kan de ikke klassifiseres som «egg, hunner» eller 
«spermier, hanner». Fenomenet er uvanlig, men 
forekommer hos enkelte protozoer og alger. Se: 
Anisogamy, Gamete og Heterogamy. 
 
ISOGENEIC (Homozygous, Syngeneic): Iso-
genisk, refererer til to eller flere celler eller 
organismer med identiske eller meget like 
genotyper; ideelt sett, identiske gener som f.eks. 
identiske tvillinger har. Termen benyttes også om 
to alleler eller kromosom segmenter som har 
identisk opphav, eller for et (isogenisk) trans-
plantat (isogeneic graft) der giveren (donor) og 
mottageren (verten, host) er genetisk like. Se: 
Allogeneic, Homozygous og Syngeneic. 
 
ISOGENES: Linjer i et gen kart som forbinder 
punkter med identiske gen frekvenser. 
 
ISOGENETIC: Isogenetisk, prosessen eller den 
tilstand å stamme fra samme kilde eller opphav, 
f.eks. som når forskjellige deler har sitt utgangs-
punkt i det samme embryonale vev. 
 
ISOGENIC: En gruppe individer med samme 
genotype. Se: Genotype. 
 
ISOGONAL: Isogonal, likevinklet, ensvinklet. Iso-
gonal line, linje eller kurve som knytter sammen 
alle punkter med samme magnetiske deklinasjon 
(gradient; misvisningen på et kompass). Se: 
Declination. 
 
ISOGENETIC: Se: Syngeneic. 
 
ISOGONOUS: Som er likt uttrykt, f.eks. hybrider 
der foreldrenes karakterer uttrykkes i samme 
grad. Se: Anisogonous. 
 
ISOGRAFT (Isogeneic graft, Syngraft, Syn-
geneic graft): Isograft, vevstransplantat som 
stammer fra en genetisk lik (eller nesten lik) giver 
(donor) av samme art som mottageren (resipi-
ent). Se: Autograft, Heterograft og Homograft. 
 
ISOGRAM (Isoline, Isopleth): Isogram, en linje 
på et kart eller diagram som forbinder punkter 

med de samme verdier eller forhold med tanke 
på geografiske eller meteorologiske fenomener. 
 
ISOHALINE: Isohalin, en linje på et kart som for-
binder punkter med samme saltholdighet. 
 
ISOHEL: Isohel, en linje på et værkart som 
forbinder punkter med samme antall soltimer. 
 
ISOHYET: Isohyet, en linje på et værkart som 
forbinder punkter med samme nedbørsmengde, 
tilsvarende konturlinjene (høydekotene) på et 
topografisk kart. Isohyetal, med samme ned-
børsmengde. 
 
ISOIMMUNIZATION (Alloimmunization): Isoim-
munisering, (iso)antistoff produksjon hos et indi-
vid som beskyttelse mot vevsbestanddeler (anti-
gener) fra et annet individ av samme art (som 
ved overføring av blod fra en som tilhører en 
annen blodgruppe).  
 
ISOKINETIC (Isotach): (1) Innen meterologi, en 
linje på et værkart som forbinder punkter med 
samme vindhastighet; (2) Innen kjemi, reaksjoner 
som skjer med samme reaksjonshastighet; (3) 
Innen biofysikk, kraften fra en muskel på et lem 
som beveger seg med konstant hastighet.  
 
ISOKONT: (1) Innen biologi, som har flageller av 
samme lengde (Se: Flagella); (2) Enhver av 
grønnalgene i klassen Isokontae (klassen Chloro-
phyceae). Se: Heterokont. 
 
ISOLATE: (1) Avskjære, avsondre, innsirkle, 
isolere, skille ut; (2) En rendyrket kultur; (3) 
Populasjon som har blitt oppformert gjentatte 
ganger ved hjelp av eksperimentelle verter; (4) 
Populasjon (eller gruppe populasjoner) som 
geografisk, i tid, økologisk eller på annen måte, 
er isolert fra andre populasjoner (reproductive 
isolation). Hos mennesket kan isolater skyldes 
religiøse, økonomiske eller andre tradisjonelle 
preferanser for ekteskap der paringspartneren 
alltid stammer fra ens egen gruppe; (5) Parasitt 
populasjon isolert gjennom sin vertsart; (6) Isolat, 
det å holde et individ eller pasient i karantene, 
adskilt fra andre på grunn av faren for smitte av 
infeksiøse sykdommer.   
 
ISOLATING MECHANISM: Innen biologi, isola-
sjonsmekanisme, enhver ytre eller indre barriere 
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som forhindrer eller begrenser kryssbefruktning 
(utveksling av genetisk materiale) mellom 
grupper og populasjoner og derved fungerer som 
en hovedfaktor i differensieringen av biologiske 
enheter, arter, underarter og raser. Isolasjons-
mekanismene begrenser pardannelsene til innen 
populasjonen og forhindrer derved gen 
utvekslinger med andre populasjoner (Se: 
Isolation), slik at gruppen kan evolusjonært 
utvikle seg uavhengig av andre nærstående 
populasjoner. Samtidig vil et integrert gen system 
tilpasset sin spesielle nisje, kunne bevares. Hvis 
hybridiseringer med andre grupper skulle fore-
komme, vil resultatet være avhengig av graden 
av genetisk slektskap mellom de aktuelle 
gruppene. Er forskjellene små mellom gruppene 
kan hybridiseringer redusere eller fjerne de 
genetiske forskjellene eller motvirke utvikling av 
videre forskjeller, er forskjellene store mellom 
gruppene, kan hybridiseringer også lede til inn-
lemmelse av fremmede gener og dermed gi økt 
genetisk variasjon (Se: Introgressive hybridi-
zation). Slike isolasjonsmekanismer mellom 
grupper av dyr, kan omfatte mekanismer som 
virker forut for paring, under paringen eller etter 
at paring har funnet sted. Av mekanismer som 
forhindrer krysning mellom grupper før en paring 
(premating mechanisms, prezygotic isolating 
barriers), kan nevnes: Geografiske faktorer, 
barrierer (geografisk isolasjon, allopatri, geogra-
phic isolation), romlige faktorer, avstander (spat-
ial isolation), økologiske faktorer (miljøfaktorer, 
ecological isolation), habitatfaktorer (habitat iso-
lation), sesongmessige faktorer (forskjellige 
paringstider, temporal isolation), adferdsmessige 
faktorer (forskjellig paringsadferd, etologisk iso-
lasjon, ethological isolation, psychological bar-
rier). Av mekanismer som forhindrer krysning 
etter en paring, kan nevnes: Paring forsøkes, 
men ingen overførsel av spermier skjer pga. at 
de hannlige og hunnlige reproduksjonsorganer 
ikke er strukturelt tilpasset hverandre (mekanisk 
isolasjon, prezygotisk isolasjon, mechanical 
isolation, prezygotic isolation,), eller at en paring 
fullføres, men de hunnlige og hannlige gametene 
møtes ikke (gametisk isolasjon, mangel på 
tiltrekning mellom gametene, gametic mortality). 
Av mekanismer som reduserer suksessen etter 
en vellykket krysning mellom gruppene har 
funnet sted (postmating mechanism, postzygotic 
isolation, zygotic isolating barrier), kan nevnes: 
(a) Overførsel av spermier finner sted og møter 

den hunnlige gameten, men uten at befruktning 
av egget finner sted (gamet incompatibility, 
physiological incompatibility), (b) egget blir 
befruktet, men zygoten dør (zygote mortality), (c) 
zygoten produserer en F1 hybrid, men med 
redusert vitalitet og funksjonalitet, dvs. hybriden 
dør før reproduksjonsdyktig alder (F1 inviability), 
(d) F1 hybrid zygoten har full vitalitet, men er helt 
eller delvis steril, dvs. produserer ikke-funk-
sjonelle gameter og taper derfor i parings-
konkurransen med andre normale individer (F1 
sterility), eller produserer en F2 generasjon (til-
bakekrysningsgenerasjon) med feil eller mangler 
(hybrid breakdown), og (e) coevolusjonære eller 
cytoplasmiske interaksjoner hvor individene fra 
forskjellige grupper er interfertile hvis de er 
infiserte med en spesifikk cytoplasmisk kompo-
nent, organell, endoparasitt), men ikke hvis 
paringen skjer mellom infiserte og uinfiserte 
individer. Sjeldent fungerer flere isolasjonsmeka-
nismer samtidig, vanligvis er det kun én eller et 
begrenset antall mekanismer som forsterker 
adskillelsen mellom gruppene. Dessuten er 
reproduktiv isolasjon i naturen, sjeldent et alt-
eller-intet fenomen, heller et spørsmål om grader 
av isolasjon. Det biologiske artsbegrepet kan kun 
testes der det eksisterer sympatri mellom de 
aktuelle kandidatene eller populasjonene, og ikke 
ved allopatri da de er romlig adkskilte (Se: 
Allopatry og Sympatry). Dessuten det er meget 
vanskelig til umulig å gjenskape kunstig en 
naturlig sympatrisk situasjon for grupper som er 
allopatriske, da forskjellige arter plassert sammen 
i kunstige situasjoner (oftest) opptrer unormalt. 
Det kan medføre at man konkluderer at gruppene 
utgjør gode arter for en observerer ikke 
kryssbefruktning, eller at de er av samme art for 
de parer seg med hverandre. Akvarister opplever 
dette ofte da mange gode arter hybridiserer 
under kunstige betingelser. Se: Reproductive 
isolation mechanism, Species og Species 
concept. 
 
ISOLATION: (1) Innen genetikk, isolasjon, be-
grensningen eller utstrekningen av genflyt 
mellom adskilte populasjoner pga. diverse former 
for barrierer mot kryssbefruktning. Barrierene kan 
skyldes enten ytre (premating) eller indre 
(postmating) mekanismer. Isolasjon er en viktig 
faktor i evolusjonen (Se: Evolution og Isolation 
mechanism); (2) Innen parasittologi, adskillelsen 
av personer eller dyr som en vet er infisert med 
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en smittefarlig sykdom, fra andre mottagelige av 
samme eller forskjellig art under den perioden 
infeksjonen antas smittbar (Se: Quarantine), eller 
det og demonstrere tilstedeværelse av en 
infeksiøs agens gjennom å dyrke den i kultur 
under isolasjon i laboratoriet; (3) Enhver 
prosedyre der en organisme kultiveres i en ren 
kultur.  
 
ISOLATION CONCEPT: Se: Biological species 
concept. 
 
ISOLATIONIST COMMUNITY: Isolasjonist sam-
funn, et samfunn på infrapopulasjonsnivå som 
omfatter parasittarter med dårlig koloniserings-
evne og en utbredelse uavhengig av de andre 
artene i samme laug (Se : Guild og Infra-
population). Isolasjonistsamfunn utgjør vanligvis 
små infrapopulasjoner der responser dominerer 
mellom individene av samme art, mens de inter-
spesifikke interaksjoner er svake, selv blant arter 
innen samme guild. Flere nisjer kan også sies å 
være tomme (Se: Niche). Begrepet er basert på 
hypotesen om at samfunnet er i ulikevekt og 
umettet pga. den individuelle fordelingen av 
artene og lave transmisjonsrater, og upåvirket av 
andre arter i samme guild. Interaksjoner i 
samfunn med få arter, er vanskelig å karak-
terisere som enten negative, positive eller 
nøytrale. Se: Interactive community. 
  
ISOLATION INDEX: Isolasjonsindeks, et mål på 
adskillelsen i aktiviteter mellom populasjoner; en 
indeks benyttet både for ideologisk segregasjon, 
(genetisk kontrollert) seksuell isolasjon mellom 
populasjoner og rasemessig segregasjon. 
 
ISOLECITHAL: En eggcelle der plommen er til-
feldig fordelt rundt om i cytoplasmaet. Se: 
Centrolecithal og Telolecithal. 
  
ISOLEUCINE (I, Ile): Isoleucin, én av de 20 
vanlige aminosyrene i proteiner. Icoleucin er en 
essensiell aminosyre. Se: Amino acid. 
 
ISOLINE: Se: Isogram. 
 
ISOLOCI: Isoloci, to eller flere loci til et enzym-
system som produserer produkter med samme 
elektroforetiske mobilitet. 
 

ISOLUME: Refererer til en linje på et kart som 
forbinder punkter med samme lysintensitet. 
 
ISOMER: (1) Innen kjemi, isomer, kjemiske 
stoffer med samme antall og type atomer (sam-
me molekylformel), men forskjellige egenskaper 
pga. forskjeller i strukturen av atomene i 
molekylet (det romlige atomarrangement, Se: 
Stereoisomer); (2) Innen fysikk, to eller flere 
atomkjerner som har samme atomnummer og 
atommasse, men forskjellige energinivåer og 
som avviker fra hverandre i fysiske og kjemiske 
egenskaper; (3) Innen meteorologi, en linje på et 
kart som forbinder punkter med samme gjennom-
snittlige månedsnedbør uttrykt som prosent av 
den gjennomsnittlige årlige nedbør.  
 
ISOMERASE: Isomerase, en klasse av enzymer 
som katalyserer en reaksjon som reorganiserer 
atomene innen et molekyl og dermed omformer 
en isomer til en annen isomer. Produktet har 
samme molekylære formel som substratet, men 
avviker i romlig arrangement. Isomeraser kata-
lyserer kjemiske reaksjoner i mange biologiske 
prosesser 
 
ISOMERIC (Isophenic): Innen genetikk, isomer-
isk, ekvivalente gener med samme fenotypiske 
effekt, danner samme fenotype. Se: Isophenic. 
 
ISOMERISM: (1) Isomerisme, gjentagelse av like 
deler; det å ha serier av gjentatte homologe 
strukturer; (2) Relasjonen mellom to eller flere 
kjemiske stoffer som er isomere (Se: Isomer); (3) 
Relasjonen mellom to eller flere nuklider med 
samme atomnummer og atommasse, men for-
skjellige energinivåer og rater av radioaktiv ned-
bryting.  
 
ISOMEROGAMY: Se: Isogamy. 
 
ISOMETRIC: (1) Isometrisk, av samme mål; like 
dimensjoner (Se: Anisometric); (2) Innen fysio-
logi, muskelaktivitet der spenningen utvikles uten 
muskelkontraksjon. Isometric training, styrke-
trening der leddvinklene og muskellengden 
holdes uforandret; (3) Innen matematikk, trans-
formasjoner uten forandringer i form eller stør-
relse.  
 
ISOMETRIC GROWTH (Auxesis, Geometric 
similarity, Gnomonic growth, Isauxesis): (1) 
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Innen ontogeni, isometrisk vekst, vekst der de 
relative proporsjoner mellom gitte kroppsdeler 
forblir konstante når kroppsstørrelsen forandres; 
forandringer i størrelse uten forandringer i form 
eller omriss (Se: Allometric growth og Aniso-
metric); (2) Innen krystallografi, et system der 
aksene er loddrette på hverandre (som i kubiske 
krystaller); (3) Grafisk figur der en isomerisk linje 
angir hvorledes temperatur og trykk er relaterte 
ved konstant volum.  
 
ISOMETRY (Isauxesis): Isometri, samme vekst-
rate mellom to deler, eller en lineær trans-
formasjon av et plan som bevarer lengden. To 
geometriske figurer relatert til hverandre gjennom 
isometri, sies å være geometrisk kongruente. Se: 
Bradyauxesis. 
  
ISOMORPH: Se: Allele. 
 
ISOMORPHIC (Homomorphic): Isomorfisk, 
generasjonsvekslinger der den haploide og 
diploide generasjon er morfologisk like (eller 
nesten like). Se: Alternation of generations og 
Heteromorphic. 
 
ISOMORPHISM: (1) Isomorfisme, en tilstand der 
kjønnene eller generasjonene er morfologisk like, 
eller organismer som er like, men genetisk urela-
terte; (2) Forekomst av to eller flere substanser 
(isomorfer) som har samme krystallstruktur; (3) 
En overfladisk likhet mellom individer av for-
skjellig art, underart eller rase. 
 
ISONOME: Isonom, en linje på et kart som 
forbinder punkter med samme abundans for en 
art som er innsamlet i forskjellige områder innen 
et areal. Se: Abundance.  
 
ISONYM: Isonym, et nytt navn på en art eller 
høyere taksa (klassifikasjon) som er basert på et 
eldre navn eller basionym. Se: Basionym. 
 
ISONYMOUS SUBSTITUTION: Innen genetikk, 
refererer til en DNA basepar-erstatning som ikke 
forandrer den aminosyren som den koder for. 
 
ISOOSMOTIC: Se: Isotonic. 
 
ISOPACH: Isopak, konturlinjer av samme tyk-
kelse eller fargeintensitet over et areal (isopach 
map). Slike konturkart benyttes innen hydro-

grafiske og stratigrafiske undersøkelser, petro-
leumsgeologi, sedimentologi, strukturgeologi og 
vulkanologi. Tilsvarer «isoshore map» hvis både 
topp- og bunnoverflatene er horisontale.  Hvis 
lagene har en helning vil tykkelsen på et 
«isochore map» av laget, være større enn på et 
«isophach map» av det samme lag. Se: Isochore.    
 
ISOPHAGUS: Isofagisk, refererer til predatorer 
eller parasitter som er selektive mht. mat eller 
verter, men som ikke er begrenset til kun ett 
fødeslag eller én vertsart. 
 
ISOPHENE: (1) Isofen, en linje på et kart eller 
diagram som forbinder steder innen en region der 
et gitt biologisk fenomen opptrer ved en gitt tid; 
(2) Linjer gjennom punkter som representerer 
samme grad av uttrykning av en klinalt vari-
erende karakter (Se: Cline).  
 
ISOPHENIC: Se: Isomeric. 
 
ISOPHENOGAMY: Isofenogami, paring mellom 
meget like eller identiske fenotyper, dvs. som har 
kroppslig (somatisk) likhet. Isofenogami hos 
mennesket forekommer ofte langt hyppigere enn 
forventet ut fra tilfeldig valg av partner i 
motsetning til ved heterofenogami (heterophen-
ogamy) der paring fortrinnsvis skjer mellom 
meget forskjellige fenotyper. Se: Phenotype. 
 
ISOPHENON: Det å beholde den samme form 
unntatt (enkelte ganger) i størrelse, etter ett eller 
flere hud- eller skallskifter. 
 
ISOPHENOUS: Som har samme fenotype, eller 
det å produsere eller gi samme fenotypiske 
effekt. Se: Phenotype. 
  
ISOPHOTE (Isophot): Isofot, en linje på et kart 
eller diagram som forbinder punkter med samme 
lysintensitet eller samme lysinnstråling. Se: Flux. 
 
ISOPIPTESIS: Isopiptese, en linje på et kart eller 
diagram som forbinder punkter med samme 
ankomstdato for migratoriske dyre- eller fugle-
arter.  
 
ISOPLETH: Se: Isogram.   
 
ISOPRENE UNIT: Innen kjemi, isopren enhet, en 
forgrenet kjede av umettet hydrokarbon; en kjede 
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som inneholder én eller flere dobbeltbindinger 
mellom karbonatomene. Isoprener produseres og 
utskilles av mange arter trær, f.eks. eik, osp og 
eucalyptus. Isoprener forekommer i mange 
naturlig forekommende stoffer kalt terpener 
(isoprenoider); f.eks. naturlig gummi består av 
polyisoprenkjeder av meget høy molekylvekt.  
 
ISOPYCNOTIC: Innen genetikk, isopyknotisk, 
kromosomer eller kromosom regioner som ikke 
er forskjellige å se til sammenlignet med de fleste 
andre kromosomer i cellen; det i motsetning til 
heteropyknotisk. Se: Heteropycnotic.  
 
ISOSCELES: Innen geometri, likebent, likebent 
planfigur; triangel med to like sider. 
 
ISOSEISMAL: Isoseismal, linjer på et kart som 
forbinder punkter med samme seismiske (jord-
skjelv) aktivitet og intensitet. 
 
ISOSMOTIC: Se: Isotonic. 
 
ISOSPOROUS (Homosporous, Isosporic): 
Som har én form for sporer.  Se: Heterosporous. 
 
ISOSTASY: Innen geofysikk, isostasi, gravita-
sjonsmessig likevekt mellom jordskorpen (det 
ytre skallet) og mantelen (det indre laget) slik at 
jordskorpen flyter med en høyde tilsvarende dens 
tykkhet og tetthet. Isostasien forklarer de 
forskjellige topografiske høydene som vi kan 
observere på jordens overflate i dag. Når et 
område på jorden er i en tilstand av isostasi, er 
det isostatisk likevekt (isostatic equilibrium).  
Isostasi kan gjenopprette likevekter som er 
forstyrret. Isostatiske bevegelser skjer over 
geologisk tid ved vertikale oppadgående 
bevegelser når land eroderes bort, innad- og 
nedadgående når sedimenter tynger eller utover 
pga. gigantiske konveksjonsstrømmer som 
opprettholder den isostatiske likevekten. Hima-
laya er ikke i isostatisk likevekt (høyden øker 
fortsatt), noe som gjør at en antar andre årsaker 
forklarer de ekstreme toopografiske høydene i 
dette området av jorden, som f.eks. kollisjoner 
mellom tektoniske plater. Se: Asthenosphere, 
Crust of the earth og Lithosphere.   
 
ISOSTERIC: Innen kjemi, isosterisk, to for-
skjellige molekyler som har samme antall atomer 
og samme konfigurasjon i valens elektronene. 

ISOSTERIC INHIBITION: Isosterisk inhibering, 
en reguleringsmekanisme som inhiberer enzym-
aktiviteten når konsentrasjonen av et gitt 
sluttprodukt nærmer seg en viss verdi. Årsaken 
er at inhibitoren binder seg til samme sted som 
substratet på enzymoverflaten, i motsetning til 
ved allosterisk inhibering der bindingen skjer på 
et annet sted. Se: Allosteric. 
 
ISOSYMBIOSIS: Isosymbiose, en symbiose mel-
lom to organismer av samme størrelse (isosymb-
ionter). Se: Anisosymbiosis. 
 
ISOTACH: (1) Se: Isokinetic; (2) Linje på et kart 
som forbinder punkter med samme avstand som 
kan tilbakelegges på en gitt tid; (3) Linje på et 
kart som forbinder punkter med samme lyd-
hastighet; (4) Linje på et kart som forbinder 
punkter med lik vindhastighet. 
 
ISOTHERE: Linje på et kart som forbinder 
punkter med samme gjennomsnittlige sommer-
temperatur. Se: Isotherm. 
 
ISOTHERM: (1) Isoterm, en linje på et kart eller 
diagram som forbinder punkter med samme 
temperatur ved en gitt dato eller time. Da høyden 
over havet influerer på temperaturen, blir 
målinger fra stasjoner som ligger på forskjellige 
høyder over havet tilbakeberegnet til (vanligvis) 
havnivå. Isotermale (isotermiske) prosesser er 
prosesser som finner sted ved konstant 
temperatur; (2) Innen termodynamikk, en kurve 
for en isotermal prosess, dvs. en forandring i et 
system der temperaturen holdes konstant.  
 
ISOTOMY: Prosessen med regulært gjentatte 
oppdelinger eller forgreninger.   
 
ISOTONIC SOLUTION (Is(o)osmotic): (1) Iso-
tonisk løsning, celle eller vev med samme osmo-
tiske trykk som den løsningn den omgis av; (2) 
En løsning med samme osmotiske trykk som 
blod. Se: Hypertonic solution, Hypotonic solution 
og Osmotic pressure. 
 
ISOTONES: Innen kjemi, isotoner, nuklider med 
samme nøytron antall (N), men forskjellig antall 
protoner (Z). Se: Nuclides. 
 
ISOTOPE: (1) Innen immunologi, isotop, epi-
topen til en isotype (Se: Epitope og Isotypy); (2) 
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Innen kjemi, varianter av samme grunnstoff med 
samme antall protoner i kjernen, men forskjellig 
nøytron antall; isotoper har identiske atom-
nummer og kjerneladning, men avviker i atom-
vekt (massetall). I symbolet for en isotop skrives 
summen av antall protoner og nøytroner 
(massetallet), f.eks. slik 235U (isotop av uran). 
Isotoper av samme grunnstoff har identiske 
kjemiske egenskaper, men forskjellig fysiske 
egenskaper. Kobolt-60 som benyttes som en 
gammastrålingskilde ved matvarebestråling, 
dannes i kjernereaktorer gjennom å bestråle 
ordinært kobolt-90 med nøytroner. Med tanke på 
isotoper av hydrogen, så har f.eks. hydrogen, 1 
proton og ingen nøytroner, deuterium, 1 proton 
og 1 nøytron, og tritium, 1 proton og 2 nøytroner. 
De fleste grunnstoffer i naturen består av en 
blanding av forskjellige isotoper. Radioaktive 
isotoper (f.eks. 14C, C14 isotopen) benyttes f.eks. 
til å bestemme alderen på organisk materiale 
som ikke er eldre enn 50 000 år. Se: Nuclide. 
 
ISOTROPIC: Isotropisk, det å ha visse fysiske 
egenskaper (f.eks. hastighet og lystransmisjon) 
som er lik (uniform) uansett aksen eller retningen 
som de måles. Det motsatte er anisotrop, det å 
ha ulike egenskaper i ulike retninger. Se: 
Anisotropic. 
 
ISOTYPE: (1) Innen immunologi, isotype, én av 
de forskjellige antistoffene som kommer i 
forskjellige varianter. Hos pattedyr forekommer 
fem antistoff-isotyper: IgA, IgD, IgE, IgG og IgM 
og hvor prefiksen Ig står for immunglobulin. 
Isotypene varierer i biologiske egenskaper, 
funksjonelle lokaliseringer og evne til å håndtere 
de for-skjellige antigenene (Se: Isotypy); (2) Dyr, 
plante eller en gruppe organismer som hyppig 
forekommer i to eller flere leveområder eller land; 
(3) Et eksemplar innsamlet fra typelokaliteten 
eller habitatet på samme tid som holotypen (Se: 
Holotype). 
 
ISOTYPY: (1) Stor likhet i form; (2) Innen biologi, 
et dublikat av en holotype for alger, sopp eller 
planter (isosyntype er et dublikat av en syntype); 
(3) Innen immunologi, isotypi, antigene deter-
minanter som forekommer på immunglobulin 
molekylene hos alle normale individer av samme 
art. Isotypen er det sett isotypiske determinanter 
som generelt er assosiert med den konstante 

regionen på immunglobulin kjedene. Se: Im-
munoglobulin og Isotype. 
 
ISOZOIC: Isozoisk, som er bebodd med de 
samme former av dyr, eller områder eller 
habitater som har identisk fauna. 
 
ISOZYGOTIC: Isozygotisk, genotyper som er 
homogene med tanke på alle genetiske loci. 
 
ISOZYME (Isoenzyme): Isozym, et enzym som 
utfører samme funksjon, men som kodes av 
gener lokalisert på forskjellige loci (produsert av 
forskjellige (ikke-allele) loci i et genom); ett av to 
eller flere enzymer som katalyserer samme 
kjemiske reaksjon, men har forskjellig struktur 
(aminosyresekvens), molekylvekt, isoelektrisk 
punkt og elektroforetisk mobilitet. Den relative 
konsentrasjonen av isozymer kan variere mellom 
forskjellige vev og også i løpet av en organismes 
utvikling. En isozyme kan forveksles med en 
allozym. Se: Allozyme.  
 
ISTHMITIS: Inflammasjon mellom munnhulen og 
strupen, svelget.  (Se: Fauces). 
 
ISTHMUS: (1) Smal forbindelse som forbinder to 
strukturer i en organisme eller celle; (2) Odde, 
nes, tange, eid; smal landtunge som adskiller to 
vannmasser og som forbinder to landområder. 
 
ISTHMOPLEGIA: Paralyse, total lammelse i 
overgangen mellom munnhulen og svelget (Se: 
Fauces). (Parese refererer til en delvis lam-
melse.) 
 
IT: Se: Information technology. 
 
ITCH: (1) Kløe, klø, klå; det å ha sterk lyst til; (2) 
Skabb, hudsykdom som skyldes skabbmidd som 
kjennetegnes ved en plutselig sterk kløe; (3) Se: 
Ichthyophthiriosis. 
 
ITCHY: Skabbet, kløende. Se: Itch. 
 
ITEM: (1) Item, likeledes; (2) Punkt, post, num-
mer; en enhet eller artikkel i en fortegnelse, opp-
listing, samling, serie eller sett; (3) En klausul i et 
dokument; (3) En informasjonsenhet, en detalj; 
(4) Nyhetsartikkel i en avis eller journal (article); 
(5) Et objekt av interesse eller bekymring; (6) Et 
par i en romatisk eller seksuell relasjon.  
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ITERANCE: Gjentagelse, repetere, det å si eller 
gjøre noe om igjen.  
 
ITERATIVE: Gjentagende, som gjentas, gjentag-
else av en prosedyre; noe som er preget av 
regelmessige gjentagelser. En iterasjon er 
gjentatte prosesser i en matematisk prosedyre for 
gjennom suksessive tilnærminger å løse 
numerisk komplekse ligninger. 
 
ITERATIVE EVOLUTION: Refererer til en opp-
ståen (evolusjon) av tidligere morfologiske struk-
turer (fenotypiske karakterer) i den samme 
hovedutviklingslinjen (kladen) etter at en art dør. 
Det finnes mange eksempler på en slik form for 
evolusjon i fossilrekkene hos mange grupper. 
Den evolusjonære konservatismen i utviklingen 
kan skyldes at den morfogenetiske kontrollen 
overstyres av visse regulatoriske gener.  
 
ITEROPARITY: Iteroparitet, en livsstrategi der 
det forekommer mer enn én reproduksjon per 
livsløp, dvs. det er flere reproduktive sykler i løpet 
organismens levetid. Noen organismer kan 
kontinuerlig formere seg gjennom hele livet. Se: 
Iteroparous og Semelparity. 
 
ITEROPAROUS: Som har gjentatte reproduk-
sjonssykler gjennom sitt livsløp. Se: Iteroparity og 
Semelparous. 
 
IVORY: Elfenben, en ting av elfenben, elfen-
benstenner, elfenbenhvit, elfenbens-. 
 
IVORY BLACK: Benkull, elfenbensvart.  
 
IVY: Eføy, bergflette, vedbend(e) (Hedera helix), 
en klatrende busk i bergflettefamilien (eføy-
familien, ginsengfamilien, Araliaceae) som vokser 
på trestammer, fjellvegger og murer. Vidt utbredt 
i bl.a. Sør-Europa. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Klatreplante
https://no.wikipedia.org/wiki/Busk
https://no.wikipedia.org/wiki/Mur
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r-Europa


 

866 

J: Forkortelse for: (1) Joule, Se: Calorie; (2) Jura 
(Se: Jurassic (period)). 
 
JACCARD'S COEFFICIENT: Se: Kulezinski's 
coefficient. 
 
JACKDAW: Kaie (Corvus monedula), fugleart 
innen familien kråkefugler (Corvidae), en gruppe 
mellomstore til store spurvefugler (Passeri-
formes). I Norge forekommer 8 arter kråkefugler: 
Kaie (Corvus cornix), kornkråke (Corvus frugi-
legus), ravn (Corvus corax), nøtteskrike (Garrulus 
glandarius), skjære (Pica pica), lavskrike 
(Perisoreus infaustus) og nøttekråke (Nucifraga 
caryocatactes). 
 
JAG: Tagg, takk, tann; skår, hakk, gjøre tagget. 
 
JAGGY: Sagtakket. 
 
JAGLION: Jagløve, en hybrid mellom løve og 
jaguar. 
 
JAPANESE RIVER FEVER: Se: Scrub typhus. 
 
JAUNDICE: (1) Misunnelse, sjalusi, skinnsyke; 
(2) Gulsott, en tilstand med overskudd av bilirubin 
i blodet karakterisert ved guling av huden, mukus 
membraner og det hvite i øynene. Gulsott kan 
også være et tegn på svekkelse av leverfunk-
sjonene. Se: Icterus. 
 
JAVA MAN: Java mannen, navnet på et individ 
av hominiden Homo erectus som ble funnet på 
Java (tidligere kalt Pithecanthropus erectus). Se: 
Hominid. 
 
JAW: Gap, kjeft, kjake, kjeve, munn; brukt løselig 
om enhver bevegelig struktur med tenner nær 
munnen hos dyr. Hos vertebrater stammer kjeven 
evolusjonært sett, fra første gjellebue. 
 
JAY: Nøtteskrike (Garrulus glandarius), fugleart i 
kråkefamilien (Corvidae). Se: Jackdaw. 
 
JEJUNE: Tynn, mager, innholdsløs; åndsfattig. 
 
JELLY: Gelé, geléaktig masse; grøt, salve. 

JEJUNUM: Jejunum, tomtarmen, den midterste 
del av tynntarmen mellom tolvfingertarmen (Se: 
Duodenum) og krumtarmen (Se: Ileum) og som 
utgjør ca. 1/3 del av tynntarmens totale lengde 
(er ca. 2 m lang hos mennesket). Tomtarmen er 
karakterisert ved kraftige innvendige slimhinne-
folder som øker overflaten betraktelig. Tom-
tarmen har krøs i motsetning til tolvingertramen 
(kalles sammen med krumtarmen, for krøs-
tarmen). Se: Alimentary canal, Gut og Intestine. 
 
JEOPARDY: Fare, risiko for tap, skade; det å 
gjøre feil. 
 
JET PROPULSION: Se: Syringograde. 
 
JET STREAM: Jetstrøm, de smale vestavinds-
belter i stor høyde over jorden (over 12 000 m i 
troposfæren). Hastigheten på jetstrømmene kan 
variere fra 110 til ca. 180 km/t (hastigheter over 
350 km/t er målt). Flere slike adskilte jetstrømmer 
er observert der noen opptrer mer konstante enn 
andre. Jet fremdrift (jet propulsion) er et 
fremkomstmiddel som drives ved hjelp av én eller 
flere strømmer av varm gass som skytes ut i høy 
hastighet fra bakoverrettede dyser. Den utskilte 
gassen representerer den kraft som driver 
systemet fremover.  
 
JEWEL: Juvel, edelsten, smykke, skatt, smykke 
med juveler; klenodie. 
 
JHs: Se: Juvenile hormones. 
 
JIBBER: Sky hest, sta hest. 
 
JIGGER FLEA: Se: Chigoe flea. 
 
JIMS: Delirium, dilla. 
 
JIZZ: Habitus, totalinntrykk; f.eks. det totale 
inntrykk en fugl gir som medfører at en erfaren 
ornitolog er istand til å bestemme arten med 
noenlunde sikkerhet, selv om viktige detaljer ikke 
kan observeres. 
 
JOCKO: (1) Ape, omfatter: Primater (Primates; 
en orden av hovedsakelig trelevende pattedyr), 

J 

https://no.wikipedia.org/wiki/Gruppe_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Spurvefugler
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A5ke
https://no.wikipedia.org/wiki/Kornkr%C3%A5ke
https://no.wikipedia.org/wiki/Ravn
https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8tteskrike
https://no.wikipedia.org/wiki/Skj%C3%A6re
https://no.wikipedia.org/wiki/Lavskrike
https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8ttekr%C3%A5ke
https://no.wikipedia.org/wiki/Primater
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tørrneseaper (rettneseaper, Haplorhini; én av to 
underordner av primater), høyere aper (Simii-
formes; i motsetning til halvaper), og dyreaper 
(apekatter; en samlebetegnelse for sør-ameri-
kanske vestaper og asiatiske og afrikanske 
dyreaper i motsetning til halvaper og menneske-
aper); (2) Sjimpanse (Pan troglodytes), en art i 
slekten sjimpanse (Pan; tilhører de store apene, 
menneskeapene, dvs. familien Hominidae). Se: 
Hominid. 
 
JOEKULL: Jøkull, iskappe, liten isbre. 
 
JOINT: (1) Sammenpasse, skjøte sammen, for-
binde; passe inn i; (2) Sammenføyning, skjøt, 
fuge, knutepunkt; 3) Forent, felles, felles-, samlet, 
sam-; (4) Ledd, hos virveldyr det sted der to eller 
flere ben møtes (jointed) og er knyttet sammen 
(Se: Articulate); (5) Marihuana sigarett.  
 
JÖKULHLAUP: Refererer til et plutselig utbrudd 
av store vannmengder fra en bre, oftest 
forårsaket av vulkansk aktivitet, eller ved en 
tapping av en bredemmet sjø. 
 
JORDAN'S RULE: Jordans regel, et prinsipp om 
at fisker som lever i vann med lave temperaturer 
har en tendens til å ha flere virvler i ryggsøylen 
enn dem som lever i varmere vann. Det er også 
vist at kaldtvannsformene hos mange arter har 
en tendens til å bli større enn de formene som 
lever i varmere vann. Se: Bergman's principle. 
 
JOULE (J): Joule, et internasjonalt enhetsmål for 
alle former for energi (elektrisk, mekanisk, 
varme). Joule defineres som den mengde arbeid 
som utføres når en kraft på 1 newton beveger et 
objekt 1 meter i retning av kraften (N x m). 
Megajoule (MJ) benyttes ofte da det er et mer 
hensiktsmessig mål i mange tilfeller (1 MJ = 1 
million joule). Kraft måles i watt som er 1 joule 
per sekund (1 Js-1; 1 joule = 107 ergs = 0,2388 
kalorier = 1 watt sekund). Siden 1948 har joule 
erstattet kalori som enhet for varme (dvs. en 
termal enhet). En elektronvolt (eV) tilsvarer 
energien til 1 elektron som akselereres gjennom 
en spenningsforskjell på 1 volt (= 1,6 x 10-19 J). 
Det forekommer mange former for energi, og 
joule kan benyttes for dem alle. Men formen for 
energi er viktig da f.eks. elektrisk energi og 
varmeenergi, har meget forskjellig evne til å 
utføre arbeid. Omformer man f.eks. energi fra 

forbrenning til elektrisitet (elektrisk energi) er 
omformingsfaktoren bare rundt 30 % (eller ennå 
mindre). Se: Newton, Mass og Calorie. 
 
JOVIAL: (1) Som tilhører planeten Jupiter; (2) 
Gladlyndt, hyggelig, munter.  
 
JOWL: Hode (på fisk), kjake, kinn, kjeve. 
 
J-SHAPED DISTRIBUTION: J-formet fordeling, 
en frekvensfordeling med en form som ligner 
bokstaven J, dvs. en frekvensfordeling som 
beskriver en eksponentiell vekst i en popula-
sjonsstørrelse. Se: J-Shaped growth curve. 
 
J-SHAPED GROWTH CURVE: J-formet vekst-
kurve, en vekstkurve der populasjonstettheten av 
en art (som f.eks. kommer inn i et nytt område) 
øker eksponentielt (logaritmisk) for så å stoppe 
brått pga. miljømotstand (f.eks. sesongvaria-
sjoner i miljøet) eller andre faktorer (f.eks. at 
reproduksjonsprioden har opphørt). Vekstkurven 
kan summeres matematisk: dN/dt = rN, der dN/dt 
er forandringen i populasjons-størrelsen, N er 
antall individer i populasjonen, t tiden og r en 
konstant (biotisk potensial (Se: Intrinsic rate of 
(natural) increase) for den aktuelle art. Vanligvis 
gjennomløper antallet individer i en populasjon, 
store fluktuasjoner. Denne form for populasjons-
vekst er tetthetsuavhengig (Se: Density inde-
pendent) siden reguleringen av populasjons-
veksten ikke er knyttet til populasjonstettheten før 
populasjonen når et så høyt nivå at den 
kollapser. Se: Exponential growth og S-Shaped 
growth curve. 
 
JUGULAR: Hals-, halsåre; med referanse til 
nakke eller hals. 
 
JUGULATE: (1) Kvele, skjære halsen over på; 
(2) Stanse en sykdom ved hjelp av en hestekur. 
 
JUGUM: (1) Sammenhengende fold eller ut-
skudd, spesielt på et ben; (2) Lobe på forvingen 
på enkelte sommerfugler som kjeder bakvingen 
under flukt. 
 
JUMPING GENE: Uformelt navn for et tran-
sposon. Se: Alu element og Transposable (gene-
tic) elements. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Haplorhini
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8yere_aper
https://no.wikipedia.org/wiki/Apekatter
https://no.wikipedia.org/wiki/Vestaper
https://no.wikipedia.org/wiki/Dyreaper
https://no.wikipedia.org/wiki/Sjimpanser
https://no.wikipedia.org/wiki/Hominidae
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JUNCTION: Forbindelse, forening, møtested; 
kopling, overgangsstykke. Se: Juncture. 
 
JUNCTIONAL COMPLEX: Festesonen mellom 
epiteliale celler; de spesialiserte områdene der 
celler er i kontakt med hverandre og som typisk 
sett, består av zonula occludens, zonula ad-
herence og macula adherens (Se: Desmosom). 
Omfatter fortykkelser av plasmamembranen og 
tilhørende intra- og intercellulært materiale, ofte 
ring-formet anordnet rundt kontaktområdet. Disse 
stedene er også antatt å ha en funksjon når det 
gjelder transmisjonen av elektriske impulser 
mellom cellene og når det gjelder reduksjon av 
diffusjonsprosesser til fordel for aktiv transport. 
Se: Tight junction, Gap junction og Septate junc-
tion. 
 
JUNCTIONAL MEMBRANE: Refererer til mem-
bran områdene der celler er i kontakt med 
hverandre. Se: Tight junction, Gap junction, 
Junctional complex og Septate junction. 
 
JUNCTURE: (1) Sammenføyning, forening (Se: 
Junction); (2) Tidspunkt, øyeblikk; kritisk øye-
blikk. 
 
JUNGLE: (1) Jungel, ugjennomtrengelig kratt-
skog, kratt eller villnis som er spesielt karak-
teristisk for de tropiske regionene som mottar 
mye nedbør (tropisk regnskog) (Se: Forest, 
Grove og Wood); (2) Ukultivert og uryddet mark; 
(3) Virvar, en blandet og rotet samling av objekter 
(jumble); (4) Noe som forvirrer, forbløffer eller 
frustrerer på grunn av sin komplekse og 
sammenfiltrede egenskaper; en labyrint (maze); 
(5) Område der det rår en hensynsløs, brutal og 
ubarmhjertig kamp for å overleve. 
 
JUNIN DISEASE: Se: Argentine haemorrhagic 
fever. 
 
JUNIOR HOMONYM: Junior homonym, det 
seneste publiserte av to eller flere identiske, men 
uavhengig foreslåtte navn for det samme eller 
forskjellige taksa (= preoccupied name). Se: 
Homonym og Senior homonym. 
 
JUNIOR SYNONYM: Junior synonym, det sen-
este publiserte av to eller flere forskjellige navn 
på et og samme takson. Se: Senior synonym og 
Synonym. 

JUNIPER: Einer, enebær, brake, bresk, brisk, 
(Juniperus communis), en art av bartrær innen 
sypress familien (Cupressaceae). Planten kan ha 
form som en busk eller et tre (maksimum 10 - 12 
m høy). Konglene («bærene») brukes som mat-
ingrediens, som krydder eller smakstilsetning i 
brennevin. Av underarter kan nevnes: Vanlig 
einer (Juniperus communis ssp. Communis; i 
Eurasia) og fjelleiner (Juniperus communis ssp. 
Alpina; i Eurasia og Nord-Amerika). 
 
JUNK: (1) Skrot, skrap, avfall; gamle artikler av 
dårlig kvalitet (trash); (2) Noe som er lite viktig, av 
liten verdi eller mening; (3) Narkotika, heroin; (4) 
Verdiløst stoff, skrevet, sagt eller tenkt.  
 
JUNK DNA (Non-coding DNA): Junk DNA, 
regioner i genomet som ikke koder for gener; 
viser spesielt til regioner som er sammensatt av 
gjentatte (repetitive) sekvenser noe som fore-
kommer hos de fleste eukaryoter; DNA sek-
venser som synes å ha samme regulatoriske 
eller andre funksjoner. Se: Microsatellite DNA, 
Repetitive DNA og Selfish DNA. 
 
JURASSIC (PERIOD): Jura, den midtre perioden 
i Mesozoikum (ca. 210 - 140 millioner år siden). 
De første salamanderne og fugler kom til syne i 
denne perioden som også var storhetstiden for 
dinosauriene. Frøplantene var ennå ikke utviklet, 
bregner og bartrær dominerte landskapet. Se: 
Geological time scale. 
 
JUSTIFIABLE EMENDATION: Se: Emendation. 
 
JUVENILE: Ungdommelig, ungdoms-, juvenil; et 
ikke-kjønnsmodent (immature) stadium i en 
livssyklus. Ofte brukt i begrenset betydning for å 
vise til perioden mellom barndom og voksen 
alder (Se: Adolescence). Se: Hebetic. 
 
JUVENILE CHARACTERISTICS: Juvenile kar-
akteristikker eller karakteristika; karakterer og 
karaktertrekk som skiller unge individer fra de 
voksne (kjønnsmodne) individene av en art. Slike 
juvenile karakterer kan omfatte både utseendet, 
adferden og lydene som produseres. 
 
JUVENILE HORMONS (JHs, Allatum hor-
mones): Juvenile hormoner, hormoner som 
sekreres av corpora allata, en endokrin kjertel.    

https://no.wikipedia.org/wiki/Art_(biologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Bartr%C3%A6r
https://no.wikipedia.org/wiki/Sypressfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Tre
https://no.wikipedia.org/wiki/Kongle
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6r
https://no.wikipedia.org/wiki/Mat
https://no.wikipedia.org/wiki/Mat
https://no.wikipedia.org/wiki/Krydder
https://no.wikipedia.org/wiki/Brennevin
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K (k): Forkortelse for: (1) Bæreevne (Se: 
Carrying capacity); (2) Kelvin (måleenhet); (3) 
Aminosyren lycin (lycine, Lys); (4) Kilo, kilo-, ett 
tusen (103); (5) Kalium (potassium); (6) Kritt 
perioden (Cretaceous period). 
 
KAINOGAEA: Se: Caenogaea. 
 
KAINOZOIC: Se: Cenozoic. 
 
KALA-AZAR (Dumdum fever, Visceral leish-
maniosis): Kala-azar, sykdom i milten, leveren, 
lymfeknutene og benmargen hos mennesket, 
forårsaket av flagellaten Leishmania donovani. 
Overføres via sandfluer (Plebotomus). Se: Leish-
maniosis. 
 
KAMBIUM (Meristem): Kambium, delingsvev, 
vekstlag (Se: Meristem), den grønne, tynne delen 
i plantestengler og stammer som utgjør en 
sylinder mellom basten (innerbarken) og 
yteveden (veden, splinten, gjeiten mellom kam-
bet og kjerneveden, den innerste delen av 
stammen som bygger seg opp når celler dør), og 
som gir opphav til tykkelsesveksten både innover 
og utover, henholdsvis til yteveden (spesielt den) 
og innerbarken. I stammer og stengler av busker 
og mange to-frøbladede urter, er tykkelses-
veksten begrenset, mens hos vedaktige planter 
(busker og trær) er kambiet mer velutviklet og gir 
varig vekst. De tynnveggede kambium cellene 
har mange cellelag når delingsaktiviteten er høy, 
men få lag i vinterhalvåret. Celledelingsrytmen 
gjennom året, medfører at årringer dannes. På 
innsiden av kambiet avsettes og differensieres 
cellene til et vedvev (tidligere kalt seigbast, dvs. 
vedrør og trakeider, et (sekundært) xylem av 
døde celler som leder vann og ioner fra rota til 
blader og skudd og som er best utviklet hos de 
mer avanserte karplantene (vedrør finnes kun 
hos frøplantene). Denne «seigbasten» utgjør et 
styrkevev som gjør plantene motstandsdyktige og 
bøyelige, og samtidig gir støtte til bastcellene i 
silvevet. For på utsiden av kambiet, dvs. 
innerbarkens innside, avsettes og differensieres 
cellene til et (sekundært) silvev (tidligere kalt 
bløtbast, floem, phloem, som er levende celler 
(silrør) som transporterer næringsstoffer, sukker-

stoffer, sevje og andre stoffer produsert under 
fotosyntesen, rundt om i (kar)plantene). Kambiet, 
delingsvevet (meristemet), er altså et udiffe-
rensiert cellevev (stamceller, initialceller) som 
aktivt deler seg og gir opphav til nye planteceller. 
Hos frøplanter gir skuddmeristemet opphav til 
blad og stengler, det rotapikale meristem i enden 
av røttene, gir rotvekst. Det laterale kambiet, 
meristemet langs plantens lengderetning, gir som 
beskrevet, tykkelsesveksten, den sekundære 
veksten, og det sekundære ledningsvevet 
(xylemet og floemet); et korkkambium (periderm) 
produserer et sekundært ytre hudvev. 
  
KARST (Karstic): Karstlandskap, en type land-
skap eller topografi som er dannet i kalksten, 
dolomitt, gips eller en annen oppløselig 
bergartsform, og som karakteriseres ved ned-
synkninger, grotter, hulrom, dreneringer og av-
renninger inni jorden, ikke på overflaten. Et 
klassisk karstlandskap finnes i vestre Tsjekkia. 
Forskjellige karstlandskapene kan klassifiseres 
etter klima og de prosessene som har skapt dem. 
Karsthydrologi (karst hydrology) refererer til 
hydrologien i kalkfjellsområder og kjennetegnes 
av vannveier i fjellet, skapt gjennom oppløsning 
av kalk. 
 
KARY- (Karyo-): Prefiks som betyr en nøtt, 
kjerne. 
 
KARYOCLASTIC: Agenser som inhiberer mit-
osen uten å drepe cellen. Se: Mitosis. 
 
KARYODESMA: Se: Nucleodesma. 
 
KARYOEVOLUTION: Evolusjonær forandring i et 
kromosomsett uttrykt som forandringer i kromo-
somenes antall og makrostruktur eller i de 
evolusjonære relasjonene mellom taksa vurdert 
ut fra forskjeller i karyotypene. Se: Karyotype.  
 
KARYOGAMY (Karyapsis): Karyogami, sam-
mensmeltningen (fusjonen) av kjernen fra to 
celler (gamet kjerner) under kjønnet befruktning. 
Foreningen av cytoplasmaet kalles plasmogami 
(plasmogamy), hele sammensmeltingprosessen 
omfattende både karyogami og plasmogami, 
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kalles syngami (syngamy). Kjernene kalles også 
prokjerner (pronuclei) eller kjønnskjerner (sexual 
nuclei). Fenomenet er et essensielt trekk ved 
kjønnet formering. Ved hjelp av karyogami 
bringes de homologe kromosomene som ble 
adskilt under meiosen, sammen igjen slik at det 
ved kjønnet formering dannes en befruktet 
eggcelle eller zygote. Se: Parasexual cycle og 
Plasmogamy. 
 
KARYOGENETIC (Heritable): Arvelig, arvbar, 
ikke direkte utsatt for miljøpåvirkninger. Se: Heri-
table. 
 
KARYOGRAM (Ideogram): Karyogram, morfo-
logisk beskrivelse eller diagram av de karak-
teristiske trekkene til kromosomene i en celle. 
 
KARYOID: Se: Nucleoid. 
 
KARYOKINESIS (Mitosis): Karyokinese, kjerne-
deling, delingen av en kjerne under den 
eukaryotiske kjernedeling til forskjell fra en 
cytoplasmisk deling (Se: Cytokinesis). Prosessen 
som er den samme hos dyr og planter, utgjør et 
system for fordeling av genetisk informasjonen til 
dattercellene slik at de blir genetisk like morcellen 
(hvis det ikke forekommer noen forstyrrelser). Se: 
Cytokinesis, Mitosis og Meiosis.  
 
KARYOLOGY (Nuclear cytology): Karyologi, 
den del av cytologien som omhandler studiet av 
kjernen (nucleus), spesielt kromosomene og 
deres struktur. Karyologi omfatter flere forsk-
ningsretninger: (a) Alfa karyologi (bestemmelse 
av kromosomantallet og deres relative størrelse), 
(b) beta karyologi (bestemmelse av kjønns-
kromosomene og lengden av kromosom-
armene), (c) delta karyologi (bestemmelse av 
satelitt-DNA lokaliseringene, de nukleolus organ-
iserende delene og 5-s rRNA loci), (d) epsilon 
karyologi (bestemmelse av hovedsløyfene på 
basis av lampbrush chromosome-analyse), (e) 
gamma karyologi (bruken av Giemsa farge og 
fluorescens teknikker for å lokalisere hoved-
båndene: C, G og Q), og (f) zeta karyologi 
(kartlegging av bånd, kromosom-puffs, nukleolus 
organiserende deler og andre kjennetegn på 
basis av polyten-kromosom analyse). 
 
KARYOLYMPH: Karyolymfe, den flytende del av 
kjernen. 

KARYOLYSIS: Karyolyse, oppløsningen av 
kjernen under interfasen. Se: Interphase. 
 
KARYON: Se: Nucleus. 
 
KARYOPLASM (Karyoplast): Se: Nucleoplasm. 
 
KARYORHEXIS: Fragmentering av kjernen i en 
celle, en form for kjernedegradering. 
 
KARYOSKELETON: Se: Nuclear matrix. 
 
KARYOSOME: Innen gentikk, karyosom, et 
nukleolus-lignende legeme, aggregering av 
kromatin i en kjerne under hvile, kromatin-masse 
som ligner en nukleolus. 
  
KARYOSPHERE: Innen genetikk, karyosfære, 
den del av kjernen som kromosomene er 
begrenset til hvis kjernen er rik på kjerneplasma. 
Se: Nucleoplasm. 
 
KARYOTHECA: Se: Nuclear envelope. 
 
KARYOTIC: Med kjerne. 
 
KARYOTYPE: (1) Mikrofotografi av kromosom-
ene som er til stede i en somatisk celle, oftest 
arrangert slik at antallet, størrelsen og formen på 
hver kromosomtype kan sees; (2) Karyotype, 
organismes kromosom komplement, antallet, til-
synekomsten og kromosomenes strukturelle 
karakteristika i en cellekjerne. Kromosomsettet 
som er karakteristisk for en organisme eller art, 
omfatter det totale kromosom komplement som 
kan observeres under mitosens metafase i alle 
kroppens diploide celler. Det komplette sett av 
alle metafase-kromatid par i en celle eller 
organisme under mitosen, beskrives gjennom 
deres tilsynekomst med tanke på antall, 
størrelse, form, posisjon til centromeren (der 
spindelen festes), størrelse og antall på sek-
undære sammensnøringer og fordeling og stør-
relse på de hetero- og eukromatiske segmenter. 
Beskrivelsen presenteres oftest som en foto-
grafisk (se pkt. 1) gjengivelse (karyogram) av 
metafase-kromosomene fra en typisk celle ordnet 
i overenstemmelse med Denver-nomenklaturen. 
En diagrammatisk morfologisk beskrivelse av de 
strukturelle kromosom karakterene (karyotypen), 
kalles idiogram. På et idiogram kan f.eks. 
kromosom mutasjoner identifiseres. Da kromo-
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somene varierer mellom artene, kan karyotypen 
også brukes til arts-identifikasjon, eller for å 
påvise foreldrene til hybrider eller polyploider. 
Diploide individer med identisk arrangering av 
genene på de to homologe kromosomer, kalles 
homokaryotypisk, er arrangeringen forskjellig, 
heterokaryotypisk. Er centromeren lokalisert 
sentralt og kromosomene like i størrelse, kalles 
de symmetriske karyotyper, motsatt asymm-
etriske. Den fundamentale karyotypen refererer til 
artens opprinnelige karyotype. Hos mennesket 
består karyotypen av 46 kromosomer. Se: 
Mitosis. 
 
KARYOTYPIC: Av eller med referanse til en 
karyotype eller karyotyper. 
 
KARYOTYPIC FISSIONING: Spontan oppdeling 
av store kromosomer i mindre deler via en ekstra 
omgang med centromerisk replikasjon som 
resulterer i en fordobling av kromosomene. 
Prosessen er regnet som viktig innen evolu-
sjonen av pattedyr. 
 
KARYOTYPING: Diverse metoder som benyttes 
for å karakterisere og identifisere de enkelte 
kromosomene i et kromosom komplement. Se: 
Karyotype. 
 
KASIDORON: Det juvenile stadium av fisker i 
familien Gibbeichthyidae.  
 
KASPAR-HAUSER: Dyr som under sin utvikling, 
har vært adskilt fra all stimulering og mulighet til å 
lære det nødvendige for en normal adferdmessig 
utvikling. 
 
KAT- (Kata-, Kath-): Prefiks som betyr ned, mot. 
 
KATABATIC WIND: Fallvind, kald luftmasse eller 
vind som faller nedover f.eks. fjellsider, daler og 
store isbreer forårsaket av tyngdekraften. 
Fenomenet skyldes nedkjøling av bakken 
spesielt om natten pga. av utstråling, noe som 
igjen avkjøler de nedre luftlag. Den avtagende 
temperaturen i disse luftlagene, øker lufttettheten 
(egenvekten) slik at luften «faller» nedover 
skråningene kun pga. tyngdekraften. Se: Temp-
erature inversion. 
 
KATABOLISM: Se: Catabolism. 
 

KATADROMOUS: Katadrom, fisk som lever 
mesteparten av sitt liv i ferskvann, men som 
vandrer ut i havet for å gyte. Ål er et eksempel på 
en katadrom fisk. Se: Anadromous. 
 
KATAGENESIS: Katagenese, retrogressiv evolu-
sjon, tilbakevendende evolusjon.  
 
KATATROPISM: Katatropisme, orienterende 
nedadgående respons. Se: Tropism. 
 
KATAYAMA DISEASE: Katamaya feber, snegle-
feber. Se: Schistosomiosis. 
 
KATHAROBIC: Katarobisk, oksygenrikt medium 
fritt for organisk materie, eller det å leve i rent 
vann. Se: Mesosaprobic, Oligosaprobic og Sap-
robic. 
 
KB (Kbp): Se: Kilobase. 
 
K-CELLS: K-celler, «killer cells», effektor eller 
drepe-celler, en form for T-lymfocytter som 
dreper målceller gjennom antistoff-avhengig 
cellebasert cytotoksitet, dvs. lymfocytt-lignende 
celler som mangler membranbundet immun-
globulin, men har en membranbundet reseptor 
for Fc-delen av IgG. K -ellene er ansvarlige for 
den antistoffavhengige cytotoksiteten, dvs. kan 
ødelegge målceller sensibilisert med små 
mengder antistoff. 
 
KD: Se: Bacterial kidney disease. 
 
kDNA: Forkortelse for: Kinetoplast deoxyribo-
nuklein syre. 
 
KEA: Kea (Nestor notabilis), stor grønn pape-
gøye som forekommer på New Zealand (familien 
Strigopidae). 
 
KEDS (og Forest flies): Lusfluer, insekter i 
familien Hippoboscidae (Cyclorrhapha, Diptera). 
 
KEELED: Kjølet, kjegle (keel). Se: Carinate. 
 
KEELING CURVE (The Keeling curve): 
Keeling-kurven (Keelings kurve), en graf som 

viser endringen i karbondioksid (CO₂) 
konsentrasjonen i jordens atmosfære siden 
femtiårene. Kurven er basert på kontinuerlige 
målinger tatt på Mauna Loa-observatoriet på 
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Hawaii. Kurven er oppkalt etter ham som startet 
med målingene, Charles David Keeling (1928-
2005). Keeling og hans forskergruppe kunne da 
på basis av de lange måleseriene fra Hawaii, 
California og Antarktis påvise en årlig økning i 
CO2 nivået som sammenfalt med mengden av 
karbondioksid fra de fossile energikildene som 
forbrennes, ikke bare daglige og sesongmessige 
variasjoner. Målingene var det første signifikante 
bevis på det økende karbondioksid-nivå i 
atmosfæren, noe som medførte at verden ble 
oppmerksom på problemet. Denne økningen i 
atmosfærisk CO2 skyldes forbrenning av fossile 
brensler som olje, gass og kull, og har akselerert 
de siste årene. Siden karbondioksid er en 
drivhusgass har dette global oppvarming som 
konsekvens. Keeling-kurven viser også en syklisk 
variasjon som skyldes den sesongavhengige 
endringen i opptak av CO2 i vegetasjonen på 
jorda, fra et maksimum i mai reduseres nivået i 
løpet av vår og sommer når ny plantevekst under 
fotosyntesen tar karbondioksid ut av atmosfæren. 
Fra et minimum i september, stiger nivået utover 
høsten og vinteren da plantedekket tar opp 
mindre CO2 fra atmosfæren og blader og planter 
visner og dør og frigir CO2 tilbake til atmosfæren. 
I dag overvåkes CO2-nivåene på cirka 100 steder 
rundt om i verden. Se: Carbon dioxide. 
 
KELP: Tang, tare, tangaske. 
 
KELT (Black salmon, Slink): Vinterstøing, 
elvestøing, utgytt laks (eller ørret) inntil de dør 
eller eventuelt igjen migrerer til sjøvann. Se: 
Salmon. 
 
KELVIN SCALE (K): Kelvin skala, termo-
dynamisk enhet for absolutt temperatur oppkalt 
etter William T. Kelvin (1824-1907) som satte 
nullpunktet til absolutt null, dvs. den temperatur 
da all termisk (varme) bevegelse har stoppet 
totalt opp som beskrevet innen klassisk termo-
dynamikk; K er den grunnleggende tempera-
turenheten i SI-systemet (Internation System of 
Units).  Kelvin er definert som en fraksjon 
1/273,16 av temperaturen ved trippelpunktet for 
vann (0,01oC), dvs. 0 K (zero K) er startpunktet 
og den kaldeste temperaturen som eksisterer, 
ekvivalent med -273,15oC da all molekylær 
bevegelse har stoppet opp (kelvin skalaen 
opererer ikke med negative temperaturer). 
Trippelpunktet for vann er det punkt når fasene 

for fast, flytende og gass er i termisk likevekt i et 
lukket rom uten luft, dvs. 273,16 K = 0,01oC (0oC 
er definert som vannets frysepunkt i nærvær av 
luft). Hver grad på kelvin skalaen er lik én grad 
Celsius; vannets frysepunkt på Kelvin skalaen er 
da 273oC og kokepunktet 373 grader kelvin. 
Temperatur refererer generelt til et nivå av 
varmeenergi. Ett kilogram og ett gram av 
kokende vann har samme temperatur (100oC), 
selv om 1 kg har 1 000 ganger mer varmeenergi 
enn ett gram. Selv om den større massen 
inneholder mer varmeenergi kan den ikke 
overføres til den mindre massen fordi de har 
samme temperatur. Er en varm masse liten eller 
lett i forhold til en stor masse (dvs. inneholder en 
liten relativ varmemengde), vil den mindre 
massen ha liten innflytelse på oppvarmingen av 
den store massen (det er derfor mennesket kan 
gå på glovarmt kull og at varmemengden i havet 
er viktigere for jordens klima enn varmemengden 
i luft). Se: Celsius scale, Fahrenheit scale, Ice 
point, Temperature og Thermodynamic temper-
ature. 
 
KEMEROVA VIRUS INFECTION (Tribec virus 
infection): Virus infeksjon (Reoviridae) i geit og 
fugl som tilfeldig kan smitte menneske, finnes 
over hele verden. Overføres gjennom midd. 
 
KENAPOPHYTE: Kenapofytt, plante som kolon-
iserer ryddet land.  
 
KENOZOIKUM (Caenozoic, Cainozoic, Ceno-
zoic, Kainozoic): Jordens nytid, Kenozoikum 
utgjør den geologiske æra som vi i dag lever i og 
som begynte for 65 millioner år siden. 
Kenozoikum omfatter to perioder, Tertiær (65 – 
2,6 millioner år siden) og Kvartær (2,6 millioner år 
siden til i dag), eller alternativt: Paleogen 
(Paleocen, Eocene og Oligocen) og Neogen 
Miocen, Pliocene, Pleistocen og Holocen). 
Jordens oldtid (Paleozoikum), jordens mellom-
alder (Mesozoikum) sammen med jordens nytid, 
Kenozoikum, utgjør eonet Fanerozoikum. I løpet 
av jordens nytid fikk kontinentene noenlunde 
tilsvarende form og posisjon som i dag, og de 
fleste av dagens fjell ble dannet, f.eks. Alpene, 
Andesfjellene, Atlasfjellene, Himalaya og Rocky 
Mountains. Kenozoikum er kalt pattedyrenes 
periode (Age of mammals) på jorden da disse i 
denne perioden ble både artsrike, tallrike og 
dominante. Det samme gjelder fugler og 
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blomsterplanter. Se: Neogene, Paleogene og 
Geological time scale.   
 
KENTROGON: Kentrogon, parasittisk larve (led-
dyr, krepsdyr, rur (barnacles), superorden Rhizo-
cephala) dannet av udifferensierte celler som 
gjennomtrenger huden (integumentet på krabber 
(Decapoda), og invaderere vertens kroppshuler. 
De første stadiene til rur er nauplius-larver som 
gjennomløper 6 skallskifter (5 instars) og ender 
opp som en cypris (cyprid) larve som ikke tar til 
seg næring, kvitterer lemmene og skallet, 
metamorfoserer til en kentrogon som som nevnt, 
gjennomborer verten for å leve i vertens indre 
organer.  
 
KEPLER’S LAWS: Keplers lover, tre funda-
mentale lover for planetenes vandringer: (a) Alle 
planeteness baner utgjør ellipser der solen er i en 
av ellipsens to fokuspunkter (fra 1609), (b) radius 
vektoren trukket fra solen til den aktuelle 
planeten overløper like store arealer i løpet av 
samme tidsintervall (fra 1609), og (c) (The 
harmonic law) P2 = Ka3 der P er planetens 
sideriske periode (Se: Sidereal day) og a er 
lengden på semi-hovedaksen i planetens 
elliptiske bane og K er en konstant (fra 1619). 
Loven sier at kvadratet av tiden det tar å 
gjennomløpe banen er proporsjonal med 
kubikkroten av semi-hovedaksen til banen. (En 
ellipse er en flattrykt sirkel, den enkleste form for 
en lukket kurve, etter sirkelen, og hører til de 
kurvene en kaller koniske snitt; et plant kutt i en 
kjegle tvers gjennom, men på skrå i forhold til 
aksen, gir omrisset til en ellipse. Maksi-
mumsdiameteren i ellipsen kalles hoved-aksen, 
halve distansen fra sentrum i ellipsen til en ende, 
kalles semi-hovedaksen. Matematisk uttalt er en 
ellipse kurven i et plan som omgir to brenn-
punkter (fokale punkter) slik at summen av 
distansene til de to fokale punktene er konstant 
for ethvert punkt på kurvene.) 
 
KERATIN: Keratin, fibrøst strukturelt protein som 
forekommer i hår, negler og det utre solide 
hudlaget (stratum corneum) og som består av 
harde horn-lignende fibrøse proteiner (sklero-
proteiner). Keratiner inneholder mye svovel (i 
form av aminosyren cystein) og er til stede i 
huden hos alle virveldyr. Keratin produseres av 
døende hudceller og danner et ytre 
ugjennomtrengelig (vanntett) lag, og finnes også i 

skjell, fjær, horn, klør, hover og bardene hos 
bardehval. Keratinisering refererer til prosessen 
da de ytre hud- eller skinncellene blir impregnert 
med keratin. Er huden utsatt for trykk produseres 
mer keratin og huden fortykkes for å bedre 
beskytte lagene under. 
 
KERATINIZATION: Keratinisering, omdannelsen 
av vev til keratin eller keratin-lignende sub-
stanser. 
 
KERATINOPHILIC: Det å leve og trives på 
hornaktige (keratin-rike) strukturer.  
 
KERAUNOPHOBIA: Se: Astropophobia. 
 
KEROGEN: Kerogen, geokjemisk forandret 
partikulære organiske substanser i sedimentære 
bergarter som mangler en regulær kjemisk 
struktur og som er uløselig i organiske løsnings-
stoffer og mineralsyrer. 
 
KEROSENE (Coal oil, Paraffin oil): Kerosen, 
fargeløs, tynn, brennbar olje, fremstillet gjennom 
destillasjon av petroleum og kull og som benyttes 
som brennstoff i jetmotorer, oppvarming, koking 
og i lamper. Se: Alkane og Paraffin. 
 
KESTREL: Tårnfalk (Falco tinnunculus), fugleart i 
falkefamilien (Falconidae). 
 
KETONE: Keton, normalt produkt fra fett meta-
bolismen når lagret kroppsfett blir brukt i steden 
for glykose som «brennstoff» for muskulatur. 
Begrenses inntaket av karbohydrater, vil keton i 
urinen indikere at en forbrenner fett noe som gir 
vekttap. Ketoner (strukturformelen er generelt 
R1(CO)R2; der R1 og R2 står for to ulike karbon-
kjeder, O er dobbeltbundet til sitt karbonatom) er 
enten en funksjonell gruppe karakterisert av en 
karbonylgruppe mellom to karbonatomer, eller en 
forbindelse som inneholder den funksjonelle 
gruppen. Da en karbonylgruppe er polar, er 
ketoner polare forbindelser og bindes til vann 
med hydrogenbindinger. Oksidasjon av sekun-
dære alkoholer gir ketoner. Aceton som er meget 
brannfarlig (CH3(CO)CH3), er det minste ketonet. 
I legevitenskapen kalles ketoner i kroppen for 
ketonlegemer. Se: Ketosis. 
 
KETOSIS (Benign Dietary Ketosis, BDK): 
Ketose, biologisk fettforbrenningsprosess i 
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kroppen som resultat av mangel på karbo-
hydrater (glykose/glykogen) som energikilde slik 
at kroppen går over til å forbrenne fettstoffer som 
omdannes til keton-stoffer. Fettsyrer frigjøres da 
fra kroppens energirike fettlagre til blodet, 
prosessen gir energi til muskelarbeid og hjerne-
arbeid samtidig som den medfører minkende 
fettlagre og dermed vekttap. Overskudd av 
ketoner skilles ut i urinen, og også via ånden; 
såkalt aceton-ånde fører med seg dårlig lukt. Se: 
Ketone.  
 
KEY (Identification key): (1) Nøkkel; (2) Innen 
biologi, bestemmelsesnøkkel, bestemmelses-
tabell, en tabulering av diagnostiske karakterer. 
En tabell for å identifisere organismer der en 
gjennom en suksessiv eliminering av karakterer 
tilslutt oppnår en positiv identifikasjon av et 
takson, f.eks. art (Se: Diagnostic character). I 
løpet av bestemmelsesabeidet ved bruk av en 
dikotom nøkkel (dichotomous key; principle of 
dichotomous couplets), utelukkes ett av to 
alternativer helt til den endelige identifikasjonen 
da man står igjen med et eneste alternativ. 
Bruken av bestemmelsesnøkler krever god 
kunnskap til de morfologiske termene som 
benyttes for den aktuelle dyre- eller plante-
gruppen som arten under bestemmelse tilhører. 
En såkalt nøkkelkarakter (Se: Key character), er 
en karakter som er spesielt nyttig i en bestem-
melsesnøkkel. 
 
KEYBOARD: Tastatur, manuelt instrument for å 
kunne kommunisere med en computer, og som 
opereres lik en skrivemaskin. Spesielle taster 
eller kombinasjoner av taster, gir kodede signaler 
som mates direkte inn i computeren. Et tastatur 
har oftest en standard utseende pluss enkelte 
spesielle taster for spesielle funksjoner. 
 
KEY CHARACTER: Nøkkelkarakter, diagnostisk 
karakter. Se: Diagnostic character. 
 
KEY CLASSIFICATION: Nøkkelklassifikasjon, en 
kunstig klassifikasjonstabell benyttet til arts-
bestemmelser. Se: Artificial classification. 
 
KEY GENE: Se: Oligogene. 
 
KEY INNOVATION: Innen evolusjon, nøkkel-
innovasjon, nye genetisk baserte fenotyper som 

gir stort potensiale for evolusjonære forand-
ringer. 
 
KEYHOLE-SHAPED: Se: Cleithridiate. 
 
KEY(STONE) PREDATOR: Nøkkelpredator, den 
dominante predator-art innen en næringskjede 
eller næringsnett, vanligvis topp-predatoren i 
næringsnettet, og som derfor har stor innflytelse 
på selve samfunnsstrukturen. 
 
KEY(STONE) SPECIES: Nøkkelart, en art som 
hvis den fjernes fra et økosystem, medfører at 
andre arter kan dø ut i systemet eller at deres 
antall vil drastisk reduseres. Nøkkelartene er ofte 
sterkt tilpasset et visst miljø og skaper gjennom 
sin egen tilstedeværelse og aktiviteter, optimale 
livsbetingelser for seg selv og andre arter; et 
eksempel er korallkolonier med alle de tilhørende 
artene som lever rundt og inni dette økosystemet. 
 
KEY STIMULUS: Se: Sign stimulus. 
 
kg: Forkortelse for: Kilogram. Se: Kilo. 
 
KIBE: Frostsår, frostsvull. 
 
KID: (1) Barn, unge, kje; (2) Spøke, narre, 
narreri. 
 
KIDNEY: Nyre, hovedekskresjonsorganet hos 
virveldyr som regulerer blodkjemien. Hos 
virveldyr består nyren av et par organer som er 
ansvarlig for kroppens vannregulering, ione-
sammensetning i blodet og ekskresjon av diverse 
avfallsprodukter som: (a) Urea (carbamide; 
(NH2)2CO), hovedkomponenten i urinen til patte-
dyr som inneholder nitrogen fra metabolismen av 
nitrogenholdige substanser (proteiner og andre 
nitrogenholdige stoffer). Urea er meget vann-
løselig (verken en syre eller base). I leveren 
dannes urea gjennom kombinasjon av to 
ammonium molekyler (NH3) med ett karbon-
dioksid (CO2) molekyl (urea brukes som nitro-
gengjødsel), og (b) urinsyre (uric acid; 
C5H4N4O3), en ringstruktur av karbon, nitrogen, 
oksygen og hydrogen som danner ioner og salter 
som urater og sure urater med lav vannløselighet 
(urinsyre hos fugler og krypdyr er vanligvis en 
tørr masse, noen invertebrater benytter urinsyre 
som seksuelt feromon). Urinsyre er sluttproduktet 
etter nedbrytingen av puriner (adenin, guanin) fra 
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nukleinsyrene (DNA, RNA) i cellerike matvarer. 
For mye urinsyre i blodet gir urinsyregikt 
(podagra, inflammatorisk artritis; gout). Se: 
Urinary, Urinary bladder og Urine. 
 
KIDNEY DISEASE (BKD, KD, Dee disease): 
Kronisk bakterieinfeksjon i nyrene på laksefisk, 
skyldes Renibacterium salmoninarum. 
 
KIDNEY-SHAPED: Se: Reniform. 
 
KILL: Avlive, drepe, drap (av vilt), slå ihjel, felle, 
skyte, slakte, slå ut, få til å stanse, ødelegge, 
tilintetgjøre. 
 
KILLING BEHAVIOUR: Drapsadferd, adferd som 
medfører drap på individer av andre arter (preda-
sjon) og også individer av samme art. Det siste er 
mer uvanlig, men kjent hos dyr under stress 
situasjoner, f.eks. ved høye populasjonstettheter, 
mangel på mat eller fluktveier. Hos dyr som lever 
i grupper omfatter ofrene morfologisk ekstreme 
individer eller svekkede individer (utgrupper). 
Drap av egen art for mat, kalles kannibalisme og 
har også vært praktisert av mennesket. Vanligvis 
forhindrer inhibitoriske mekanismer aggresjon 
mellom individer av samme art og gruppe. 
 
KILLER CELLS: Drepeceller, celler som 
ødelegger målcellene gjennom å frigjøre 
proteiner som lager hull i målcellenes membraner 
noe som fører til lyse og død. Forskjellige typer 
drepeceller forekommer: (a) Naturlige drepeceller 
(NK-celler, natural killer cells; CD3-negative, 
store, granulære lymfocytter som inngår i 
cytolytiske reaksjoner og avviker fra T- og B-
celler ved at de virker uten å bli stimulert av 
antigener), (b) cytotoksiske T-celler (CTL; 
stammer fra T-lymfocyttene og som gjenkjenner 
målcellene ved at de er dekket av fremmed 
antigen kombinert med vertens egne 
hovedvevsforlikelighets proteiner, HCP), og (c) 
lymfokin aktiverte killer celler (LAK-celler; NK-
celler som er aktivert gjennom interleukin-2).  
 
KILO (k, Kilo-): Kilo, en enhet x 103, ett tusen. 1 
kilometer (1 km) = 1 000 meter, 1 kilotonn (kt) = 
1 000 tonn, 1 kilowatt (kw) = 1 000 watt og 1 
kilovolt (kV) = 1 000 volt. Innen data der en 
bruker binære tall istedenfor desimal-systemet, 
menes et prefiks som betyr en enhet x 210, dvs. 
én kilobyte er lik 1 024 (= 210 byte). Se: Kilogram. 

KILOBASE (kb, kbp, Kilobase pair): Kilobase, 
en enhet på molekylært nivå for å måle avstander 
på en nukleintråd eller gen, lik en sekvens på 1 
000 baser (i enkelttrådet RNA) eller 1 000 baser 
lik 1 000 nukleotider eller basepar (bp) i duplex-
DNA. Se: Base pairing. 
 
KILOCALORIE: Kilokalori, lik 1 000 kalorier. Se: 
Calorie. 
 
KILODALTON: 1 000 Dalton enheter. Se: Atomic 
mass unit. 
 
KILOGRAM (kg): Kilogram, SI enhet for masse 
tilsvarende en internasjonal prototype. Opp-
rinnelig var et kilogram massen lik en masse av 1 
dm3 vann under atmosfærisk trykk og ved en 
temperatur ved vannets maksimale tetthet (ca. 
4oC). Fra 1889 ble kilogram basert på en 
prototype, en sylinder der høyden er lik dia-
meteren (39 mm) og laget av en legering av 
platina (90 %) og iridium (10 %). Prototypen er 
deponert ved «International Bureau of Weights 
and Measures», Sèvres, i Frankrike. Vanlige 
prefikser er 1 kilogram (kg) = 1 000 gram (103 g; 
= 2,205 pund), 1 milligram (mg, 10-3 g), 1 
microgram (µm, 10-6 g), nanogram (ng, 10-9 g) og 
1 picogram (pg, 10-12 g). (Etter mai 2019 vil 
kilogram bli definert i henhold til fundamentale 
fysiske konstanter.) Se: Kilo. 
 
KILOMETRE (km): Kilometer, SI-enhet for 
metrisk lengde lik 1 000 meter (= 0,621 miles, 
3281 fot, 1094 yards, 0,540 nautiske mil; kilo- er 
et prefiks for 1 000). Se: Kilo. 
 
KILOWATT-HOUR (kW-h): Kilowatt-time, enhet 
for elektrisk energi lik arbeidet som gjøres når 
kraften av 1 kilowatt (kW) anvendes over én time 
(= 1 000 watt-timer) eller 3,6 megajoule (som 
vanligvis benyttes om elektrisk energi). Én watt er 
1 J/s. Termen kilowatt-timer brukes overveiende 
for å beskrive elektrisk arbeid, da som et mål på 
energi-tilgangen og energi-utgangen ved energi 
analyser, være seg elektrisk energi eller varme-
energi. Se: Kilo.  
 
KIN: Slektskap, slekt, ætt, art, beslektet, 
skyldfolk. Se: Kin selection. 
 
KINAESTHETIC: Sansereseptorer eller organer 
som registrerer bevegelser eller forandringer i 
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deres egen posisjon. Kinaesthesis (kinesthesis), 
sansing av bevegelser gjennom indre stimulering. 
 
KINASE: (1) Kinase, enzym som katalyserer 
overførselen av en fosfatgruppe fra ATP til noe 
annet, men refererer også til enzymer som kan 
f.eks. omforme inaktivt protein (zymogen) til et 
enzym, spesielt gjennom overførsel av fosfat-
grupper (Se: ATP); (2) Innen molekylær biologi, 
over-førselen av en radiomerket fosfatgruppe til 
DNA. 
 
KINCHIN: Barn, unge. 
 
KIND: (1) Slags, sort, type, art, naturlig tilstand, 
skikkelse; (2) God, snill, vennlig, kjærlig, velvillig, 
velment. 
 
KINE: (1) Kyr (cows, cattle); (2) Kine-pox, ku-
kopper.  
 
KINEMATICS: Kinematikk, den del av meka-
nikken som omhandler legemers bevegelser uten 
referanse til kraft eller masse. Se: Mechanics. 
 
KINESIALGIA: Kinesialgia, smerte forårsaket av 
bevegelse av musklene. 
 
KINESIOLOGY: Kinesologi, studiet av musk-
lenes bevegelser. 
 
KINESIS: Kinese, forandringer i grad av tilfeldig 
bevegelse hos en organsime eller celle som et 
resultat av en stimulus, slik at bevegelses-
hastigheten eller aktiviteten (f.eks. frekvensen av 
vendinger) er avhenger av styrken på stimulus og 
ikke retningen. Ved at hastigheten forandres som 
respons på forandringer i intensiteten av en 
stimulus, kan organismen bevege seg fra mindre 
til mer fordelaktige områder (bevegelsens retning 
er tilfeldig og ikke avhengig av retningen på 
stimulus; dvs. bevegelsen styres ikke gjennom 
orientering, den er ikke en taxis. To spesielle 
former for kinese er: Klinokinese (frekvensen 
eller raten av vendinger er proporsjonal med 
styrken til stimulus), og orthokinese (beveg-
elseshastigheten av et individ er avhengig av 
intensiteten til en stimulus). Kinese er den eneste 
muligheten for dyr som mangler et sensorisk 
apparat, til å oppfange retningen på en stimulus. 
Se: Orientation, Taxis og Tropism. 
 

KINETE: Kinet, en bevegelig zygote eller en ellert 
annen form som stammer fra en zygote. 
 
KINESICS (Nonverbal communication): Ikke-
verbal kommunikasjon, kroppsspråk, sosial 
kommunikasjon som ikke omfatter ord eller 
språk, men signaler i form av ansiktsuttrykk, 
gester, berøringer, kroppsholdninger og beveg-
elser. Gråt, latter, skriking og hyling er også kom-
munikasjon uten ord. Ikke verbal kommunikasjon 
varierer mellom menneskets kulturer og kan 
være meget sterkt sosialt forankret i den enkelte 
kultur. Kroppsspråk, ikke verbal kommunikasjon, 
omfatter ikke signaler som er kodet ut fra en 
språklig basis. 
 
KINESODIC: Som formidler eller overfører 
motoriske impulser. 
 
KINETIC: Se: Orthokinesis og Klinokinesis. 
 
KINETIC ENERGY: Kinetisk energi, energien i en 
masse som skyldes massens egen bevegelse. 
Denne kinetiske energien blir kontinuerlig frigjort 
og spredt i atmosfæren gjennom overflate- 
friksjoner og turbulens, i havene gjennom bølg-
ene, i elevene og isbreene gjennom at de renner 
eller glider mot bredder og underlag. Kinetisk 
energi (Ek) uttrykkes som Ek = MV2/2, der M er 
massen og V er dens hastighet. Se: Potential 
energy. 
 
KINETICS: Kinetikk, bevegelseslære. (1) Innen 
fysikk, studiet av bevegelser og deres årsaker; 
(2) Kjemisk kinetikk, studiet av kjemiske 
reaksjonsrater (kinetisk effekt refererer til en 
kjemisk effekt som avhenger av reaksjonsraten 
mer enn av termodynamikk); (3) Farmako-
kinetikk, studiet av prosessene en substans 
gjennomløper i kroppen og da spesielt ratene for 
absorpsjon, fordelinger, metabolisering og 
ekskresjon; (4) Human kinetikk (kinesiologi), 
studiet av menneskets biomekaniske beveg-
elsesmønster. Kinesthesia, evnen en har til å føle 
sine egne bevegelser og kroppsposisjoner. 
 
KINETID: Kinetid, de bevegelige strukturene i 
eukaryotiske celler som kalles cilier eller flageller 
(og med 9 + 2 symmetri, dvs. med ni par 
mikrotubuler arrangert rundt to andre i midten). 
Basallegemet i kinetider kalles kinetosom; i tillegg 
består kinetidene av assosierte organeller slik 
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som undulipodier, fibre og mikrotubuler. Se: 
Undulipodium. 
 
KINETO-: Prefiks som betyr å bevege. 
 
KINETOCHORE: Kinetokor, regionen på centro-
meren der mikrotubulene i spindelapparatet 
under celledelingen fester seg under mitosen og 
meiosen. Kinetokoren holder søsterkromatidene 
sammen og utgjør de spesialiserte elektrontette 
strukturene i centromeren. Se: Centromere. 
 
KINETOGENESIS: Teorien at strukturen hos dyr 
er evolusjonært dannet gjennom dyrs bevegelse.  
 
KINETOPHILOUS SPECIES: Se: Opportunistic 
species. 
 
KINETOSOME (Basal body, Basal apparatus, 
Basal granule, Blepharoplast, Kinetoplast, 
Kinetosomal unit, Mastigosome): Kinetosom 
(tidligere kalt basallegeme), en organell ved basis 
av alle undulipodiene og ansvarlig for deres 
dannelse. Et tverrsnitt av kinetosomene viser en 
sirkel på 9 grupper av mikrotubul-tripletter (9 + 0) 
i en tett granulær matriks. Kinetosomene i 
cellenes cytoplasma er strukturelt lik centriolene i 
eukaryote celler, og er essensiell for dannelsen 
av cilier og flageller. Kinetosomene er alltid til 
stede basalt for cilier eller flageller og assosiert 
med deres mikrokanaler (utgjør hos prokaryoter 
(bakterier) en sylindrisk plate ved basis av 
flagellene). Se: Centriole, Centrosome, Kinetid, 
Kinetosom, Matrix, Microtubule og Undulipodium. 
 
KIN FOUNDING: Kin dannelse, viser til i hvilken 
grad en gruppe organismer som danner en 
populasjon utgjør genetisk relaterte individer. 
 
KINGDOM: Rike, innen klassifikasjon og takso-
nomi, den høyest rangerte kategori i det 
taksonomiske hierarki og som omfatter flere 
Rekker (Phyla) eller Divisjoner (Divisions) som 
utgjør de høyest rangerte kategoriene under 
Riket. Tidligere delte man inn alt liv i to Riker: 
Planter og dyr. Nå deles livet inn i fem Riker av 
de fleste systematikere: Dyr (Animalia), 
Protoktister (Protoctista; omfatter bl.a. artene i 
Protista), bakterier (Monera), sopp (Fungi) og 
planter (Plantae). To overriker (Se: Super-
kingdom) kan adskilles: Prokaryotene (Procary-
ota) og eukaryotene (Eucaryota, protoktister 

(protister), sopp, planter, (flercellede) dyr). Det 
prokaryotiske overriket omfatter bare ett rike, 
Monera, og medlemmene er alle bakterier. Disse 
kan inndeles i to underriker (av enkelte hevet til 
overriker): Archaebacteria (arkebakterier, ur-
bakterier) og Eubacteria (ekte bakterier, bakterier 
s.str.). Archaebacteria regnes av mange for å 
være fjernere fra Eubacteria, enn Eubacteria er 
fra eukaryote organismer. I det eukaryotiske 
overriket som omfatter fire riker, er protoktistene 
plassert som omfatter arter med cellekjerne, men 
som ikke har klare dyre -, plante - eller sopp 
karakterer (flere er verken planter eller dyr). 
Protoktistene inkluderer protistene og består for 
de fleste arter, av kun én eller et fåtall celler, men 
omfatter også enkelte store arter. I noen 
klassifikasjoner er ikke sopp et eget rike, men 
plassert innen protoktistene. Se: Domain, Sub-
kingdom og Superkingdom. 
 
KINOMERE: Se: Centromere. 
 
KINOPLASM: Kinoplasma, et tidligere navn på 
en distinkt type protoplasma som dannet 
fibrillære strukturer og som er mekanisk aktiv. Se: 
Protoplasm. 
 
KINOPSIS: Kinopsis, attraksjon mellom en 
gruppe av sosiale organismer kun basert på 
visuell registrering av bevegelse. 
 
KIN RECOGNITION: Kin gjenkjennelse, evnen et 
dyr har til å gjenkjenne sine egne slektninger 
blant andre individer av samme art (kan omfatte 
både individuell eller gruppe gjenkjennelse). 
Fenomenet er kjent hos pattedyr og fugler, og 
hos enkelte insekter. Fenomenet kan forhindre 
paring mellom slektninger. 
 
KINSHIP: Slektskap, det å ha en nylig felles 
stamfar. 
 
KIN SELECTION (Kinship selection): Kin 
seleksjon, naturlig seleksjon for karakteristikker 
hos et individ som har positiv overlevelseseffekt 
på nære slektninger, dvs. som favoriserer 
overlevelsen eller reproduksjonen til ett eller flere 
individer innen en populasjon som er slektninger 
med de samme gener nedarvet fra felles opphav. 
Kin seleksjon omfatter f.eks. tilfeller med 
seleksjon for altruistisk oppførsel mellom gen-
etisk relaterte individer. Individets (altruistiske) 
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adferd gir fordeler for individets nære slektninger, 
og medfører derfor overlevelse av noen av 
individets gener gjennom sine slektninger (kin 
seleksjon er relatert til grad av slektskap, men 
begrepet omfatter vanligvis ikke eget avkom). 
Betingelsene for Kin seleksjon beskrives gjen-
nom den såkalte «Hamilton's rule». Kin 
seleksjonsteorien (kin selection theory) ble også 
utviklet innen sosiobiologi for å forklare adferd 
som virket å stå i motsetningsforhold til den 
naturlige seleksjonen som er antatt å favorisere 
enkeltindividet i sin kamp for å overleve, dvs. 
favoriserer selviskhet. Dette motsetningsfor-
holdet ble løst ved at en altruistisk adferd mot 
slektninger hjelper ens egne gener som er de 
samme, men dog avhengig av grad av slektskap; 
desto nærmere to dyr er relaterte jo større er 
sannsynligheten for at de deler enkelte like gener 
og derfor har sammenfallende interesser (et 
individ har halvparten av genene felles med ens 
sønner og døtre (søsken (siblings) har også 
halvparten felles), en firedel med ens barnebarn, 
en åttedel med ens barne-barns barn, etc. Denne 
teorien kan forklare forekomsten av sterile kaster 
hos sosiale vepser, der den spesielle (haplo-
diploide) kjønnsbestemmelsen medfører at 
hunnlige arbeidere er 25 % nærmere genetisk 
beslektet med sine søstre, enn de ville vært til 
sine egne døtre. Fenomenet forklarer også ens 
instinktive forsøk på å redde eller begunstige 
nære slektninger (nepotisme) og omfatter også 
en genetisk forklaring på omsorgen for ens egne 
barn. Se: Altruism, Group selection, Hamilton’s 
rule, Natural selection og Sexual selection. 
 
KINSFOLK: Slektninger, skyldfolk. 
 
KINSHIP: Slektskap, det å ha felles forfedre. 
 
KINSHIP SELECTION: Se: Kin selection. 
 
KIPUKA: Øy der vegetasjonen er adskilt av lava-
strømmer. 
 
KISSING BUGS: Blodsugende teger i familien 
Reduviidae, underfamilie Triatominae (kissing 
bugs), som overfører amerikansk trypanosom-
iose: Chagas' sykdom, forårsaket av protoktisten 
(protisten) Trypanosoma cruzi.   
 
KIT: Utstyr, utrystning, utstyre, innrette. 
 

KITTEN: Kattunge, få kattunger. Kitty, kattunge, 
pus. 
 
KITTIWAKE: Krykkje (Rissa tridactyla), pelagisk 
overflatebeitende sjøfugl i familien måkefugler 
(Laridae). Se: Gull. 
 
KLADO-: Se: Clado-. 
 
KLEISTO-: Se: Cleisto-. 
 
KLEPTOBIOSIS (Kleptobiotic): Se: Cleptobio-
sis. 
 
KLEPTOPARASITISM (Cleptoparasitism, 
Food-piracy, Food-robbing, Piracy): Klepto-
parasittisme, form for parasittisme hvor individer 
(særlig hunner) av en art stjeler føde eller bytte 
fra en annen art til ens egne unger, samtidig som 
de lever i den annen arts reir (sosial parasit-
tisme). Mange arter lever kleptoparasittisk i 
reirene til sosiale insekter. Se: Parasite og Social 
parasitism. 
 
KLINEFELTER'S SYNDROME: Klinisk syndrom 
hos menneske som skyldes en genetisk feil ved 
at et individ har et ekstra X kromosom (distomi) 
slik at den normale tilstanden hos hannen med 
XY, erstattes med XXY. Det kan medføre uutvik-
lede testikler, ufruktbarhet og utvikling av bryster. 
 
KLINOKINESIS: Se: Kinesis. 
 
KLINOPHYTE: Klinofytt, terrestrisk plante som er 
avhengig av andre planter for fysisk støtte. 
KLINOSTAT: Klinostat, utstyr for å teste 
gravitasjonens betydning på vekstbevegelser hos 
planter. Se: Geotropism. 
 
KLINOTAXIS: Klinotaxis, orientering og beveg-
else mot en stimulus hos en organisme gjennom 
å bevege hodet eller hele kroppen symmetrisk fra 
side til side. Se: Taxis. 
 
KLINT: Klint, bratt klippe mot sjø eller en høyde 
mer motstandsdyktig enn omgivelsene rundt. 
km (Kilometre): Forkortelse for: Kilometer, en 
avledet SI-enhet for avstand lik 1 000 meter.  
 
KNAR: Kvist, knort, knute. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Pelagisk_overflatebeitende_sj%C3%B8fugl
https://no.wikipedia.org/wiki/Pelagisk_overflatebeitende_sj%C3%B8fugl
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KNEE: (1) Kne, kneledd (knee joint), kneskjell 
(knee pan); (2) Fang; (3) Vinkel. 
 
KNEE-SHAPED: Se: Geniculate. 
 
KNEPHOPELAGIC: Knefopelagisk, den midtre 
pelagiske sonen som strekker seg fra ca. 30 m til 
den nedre grensen for den fotiske sonen. 
Planktonet i denne skumringssonen fra 30 til 500 
m   kalles knefoplankton. Se: Phaoplankton og 
Skotoplankton. 
 
KNIFE-SHAPED: Se: Cultriform. 
 
KNOLL: (1) Knoll, haug, fjellknaus, avrundet 
bakketopp av relativt lav høyde; (2) Ringe, 
klemte, ringing, klemting. 
 
KNOT: (1) Knute, løkke, sløyfe, stikk, gruppe, 
klynge, samling, knort, kvist, ledd, klump; (2) 
Knop, en hastighet lik 1 nautisk mil (1852 m) per 
time (1 knop = 0,515 m/sek). 
 
KNOWLEDGE (Know-how): Kunnskap, kjenn-
skap, ekspertise, erfaring, lærdom, opplysning; 
etablert viten med basis i allment etablerte 
sannheter, tidligere forskningsresultater og funn. 
Fra forskning til kunnskap kan prosessen være 
lang, da forskningsprosessen ikke er avsluttet før 
resultatene er vitenskapelig publisert, og ideelt 
sett fått aksept av forskersamfunnet gjennom 
videre publisering. Vitenskapelig publisert og 
akseptert forskning omfatter tankenødvendige 
fakta som er selvinnlysende sanne og 
grunnleggende for all erkjennelse og tenkning, og 
resultatet av en forskningsprosess fra premisser 
til konklusjon, men basert på grader av 
sannsynlighet, dvs. antagelser, hypoteser og 
teorier. Kunnskapsfremskritt skjer sjelden direkte, 
vitenskapelig fremskritt følger ingen logisk lov, 
tilbakeskritt er en del av forskningens natur. 
Vitenskapelig kunnskap annet enn tanke-
nødvendige fakta, kan sies å være det fagfeltets 
mest anerkjente forskere mener til enhver tid, 
uansett om det er sant eller falskt. Tankelovene 
som ble ansett som selvinnlysende sanne og 
grunnleggende for all erkjennelse og tenkning, er 
identitetsloven: Enhver ting A er identisk med seg 
selv, motsigelsesloven (kontradiksjonsprinsippet): 
A og ikke-A kan ikke samtidig være sanne og 
loven om det utelukkede tredje: Enten er A sann, 

eller så er ikke-A sann, noen tredje mulighet 
finnes ikke. 
 
KNUCKLE: (1) Knoke, skank (av en kalv), kjøtt-
knoke, ledd; (2) Banke, slå med knokene. 
 
KOCH'S POSTULATES: Kocks postulater, 
systematiserte kriterier for å relatere isolerte 
mikroorganismer til de respektive sykdommene 
de kan forårsake i vertene. Omfatter fire regler for 
å knytte en mikrobe til en sykdom: (a) 
Mikroorganismene må være tilstede i alle syke 
verter, men ikke i de friske vertene, (b) 
mikroorganismene må kunne isoleres fra de syke 
vertene og dyrkes i kultur, (c) sykdommen må 
kunne induseres gjennom å inokulere en ren 
kultur av den isolerte mikroorganismen i en 
passende eksperimentell vert, og (d) mikro-
organismen må kunne isoleres pånytt fra den 
eksperimentelle syke verten. 
 
KOHLRABI: Knutekål (Brassica oleracea var. 
gongylodes), underart av kål (brassica). Knutekål 
kommer i to hovedvarianter, en type med hvite til 
lysegrønne knoller, en annen type er rødfiolett, 
omtrent som rødkål. Innenfor skallet er knute-
kålen nærmest hvit, lik nepe. 
 
KOINOBIONT: Koinobiont, parasittoid som tillater 
at verten kan fortsette å ete, vokse og fungere 
etter at koinobionten har forlatt verten. Se: Idio-
biont. 
 
KOLLAPLANKTON: Se: Collaplankton. 
 
KOLYPEPTIC: Det interferer med fordøyelsen. 
 
KOLYTIC: Inhiberende eller inhibitorisk. 
 
KONIOLOGY: Koniologi, studiet av støvet i 
relasjon til dets effekt på helsen. 
 
KONIOMETER: Koniometer, apparat for å 
estimere det atmosfæriske støvnivået. 
 
KOPROPHAGOUS: Se: Coprophagous. 
 
KORMOGENE ASSOCIATION: Koloni der indi-
videne er morfologisk festet til hverandre, men 
uten organisk forbindelse. 
 
KORNBERG ENZYME: Se: DNA-polymerase. 

https://no.wikipedia.org/wiki/K%C3%A5l
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8dk%C3%A5l
https://no.wikipedia.org/wiki/Nepe
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Kr: Se: Krypton. 
 
KREBS CYCLE (Citric acid cycle, Tricarb-
oxylic acid cycle, TCA cycle): Krebs syklus, 
sitronsyresyklus, en fundamental biokjemisk 
reaksjonskjede i metabolismen hos aerobe 
organismer, dvs. hos dyr, planter og mikro-
organismer, både eukaryoter og  prokaryoter. 
Krebs syklus finner sted i cellenes mitokondrier 
hos eukaryotene der næring nedbrytes ved bruk 
av oksygen under frigivelse av energi 
(respirasjon), en nedbrytningsprosess som styres 
av enzymer og som produserer karbondioksid 
(CO2) og vann (H2O) som avfallsstoffer. Krebs 
syklus er den prinsipielle måten aerobe celler får 
elektroner på (fraktes av NADH og FADH2) for 
omforming av molekylet ADP til energirikt ATP 
(AdenosineTriPhosphate). Prosessen skjer trinn-
vis gjennom en elektrontransport-kjede og 
oksidativ fosforylering, dvs. er enzymatisk styrt 
hvor karbohydrater oksideres trinnvis og der 
enzymene styrer prosessen i nær assosiasjon 
med komponentene i elektrontransportkjeden. 
Hos eukaryoter forekommer enzymene i Krebs 
syklus i mitokondriene, hos bakterier som 
mangler mitokondrier, i cytosolet. Krebs syklus 
kan fungere både katobolsk og anabolsk, 
avhengig av den fysiologiske tilstand cellen 
befinner seg i. Start-kjemikalet for Krebs syklus 
er acetyl coenzym A (acetyl-CoA) som stammer 
fra nedbrytningen under glykolysen av karbo-
hydrater (glukose), fettsyrer og visse aminosyrer, 
som gir forløperen pyrovat (pyrovic acid; 
CH3COCOOH), det enkleste av alfa-keto syrene. 
Pyrovat er et meget viktig kjemisk stoff innen 
biokjemi, der ett molekyl glukose gir to molekyler 
pyrovat som kan benyttes til å gi ytterligere 
energi via acetyl-CoA, som inngår som nevnt, i 
Krebs syklus, eller omformes til oxaloacetat syre 
(oxalacetic acid) som tar del i en metabolsk 
reaksjonsrekke kalt glukoneogenese (GNG). 
Glykoneogenesen gir glukose fra visse ikke-
karbohydrat substanser; prosessen skjer gjerne 
under faste, sult, lav-karbo dietter eller under 
hardt arbeid. Pyrovat deltar i en rekke meta-
bolske prosesser gjennom omformingen til 
karbohydrater via glukoneogenesen, til fettsyrer 
eller energi via acetyl-CoA, til aminosyren alanin 
eller til etanol. Pyrovat gir altså energi til cellene 
når oksygen er til stede (aerob respirasjon) eller 
gjæres til melkesyre (lactate) hvis oksygen 
mangler eller til alkohol i planter og mikro-

organismer. Glukoneogenesen er også med på å 
opprettholde blodsukker nivået som forhindrer 
hypoglykemi (hypoglycemia). Krebs syklus er 
oppkalt etter oppdageren, Sir Hans Adolf Krebs 
(1900 - 1981). Se: Glycolysis og NAD. 
 
KRONISM(US): Se: Cronism. 
 
KROGH'S LAW: Loven som sier at raten av en 
biologisk prosess eller fenomen, er alltid direkte 
korrelert med temperaturen. 
 
KROTAVINA (Crotovina): Gang eller hule etter 
et dyr i et jordskikt som er blitt fylt med materiale 
fra et annet jordskikt. 
 
K-R SPECTRUM: Lineært system av repro-
duksjonsstrategier. Se: K- selected og R-selected 
species. 
 
KRUMMHOLZ: Diskontinuerlig belte av vekst-
hemmet skog eller kratt som er typisk for de 
vindutsatte alpine regionene nær skoggrensen. 
Se: Elfin forest. 
 
KRYPTON: Krypton (Kr), fargeløs gass som er et 
grunnstoff som hører til gruppe 0 (edel gassene) i 
grunnstoffenes periodesystem, med atomnum-
mer 36, atommasse (u) 83,80, smeltepunkt -
156,6oC og kokepunkt -152,3oC. Krypton fore-
kommer i luft i en volumprosent på 0,0001 %. 
Krypton har fire naturlige isotoper og fire 
radioaktive isotoper. Krypton er meget lite reaktivt 
med andre stoffer. 
 
K-SELECTED SPECIES (Equilibrium species, 
Prudent species): K-selektert art, arter som er 
karakteristisk for et relativ stabilt og forutsigbart 
miljø og med populasjonsstørrelse nær miljøets 
bæreevne. Seleksjonen har gitt dem stor kon-
kurransedyktighet på bekostning av rask 
formering eller populasjonsvekst. Se: K-selection, 
Equilibrium species, r/K-Continuum og r-Selected 
species. 
 
K-SELECTION: K-seleksjon, seleksjonsform som 
tilgodeser organismer med lav fødselssrate (sen 
reproduksjon, få avkom) og høy overlevelses-
evne, og der populasjonen vokser til det 
maksimal-antall individer som miljøet kan bære 
(Se: Carrying capacity). K-seleksjonen gir stor 
konkurransedyktighet i stabile forutsigbare 
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miljøer da populasjonen kan opprettholdes ved 
eller meget nær habitatets potensielle bæreevne; 
utgjør strategien til en likevektsart (Se: 
Equilibrium species). K-seleksjon forekommer 
som nevnt, under ideelt sett økologisk stabile 
miljøforhold og representerer bæreevnen i et 
miljø for artspopulasjoner som viser en S-formet 
populasjonsvekst kurve. Avkommet som ofte har 
stor kroppsstørrelse, utvikler seg sakte og pleies 
av foreldrene slik at de oppnår god kon-
kurransedyktighet senere. Derfor fremmer K-
seleksjon sosiale systemer som har parbinding 
og foreldreomsorg. Populasjoner eller arter med 
sakte utvikling, relativt stor konkurranse evne, 
sen reproduksjon og stor kroppsstørrelse, kalles 
K-selekterte arter. Se: A-Selection, K-Selected 
species, r-Selection og S-Shaped population-
growth curve. 
 
K-STRATEGIST: K-strateg, en art som benytter 
en overlevelses- og reproduksjonsstrategi 
karakteristisk for K-selekterte arter. Se: K-
Selected species, K-Selection, r/K-continuum og 
r-strategist. 
 
K/T (BOUNDARY): Slutten på dinosaurenes 
tidsalder, dvs. den masseutdøing som skjedde 
for ca. 65 millioner år siden ved slutten av Kritt 
tiden (Kritt/Tertiær). 
 
KULEZINSKI'S COEFFICIENT (Kulezynski's 
coefficient, Jaccard's coefficient, Soerensen's 
coefficient): Kulezinskis koeffisient, Jaccards 
koeffisient, en indeks over likheten i arts-
sammensetningen mellom to samfunn (A og B) 
og som er relativt lite influert av forskjellen i 
størrelse på prøvene; kalkulert som S = c/(a + b), 
hvor c er antallet arter som er felles for begge, og 
a og b er antallet som opptrer i samfunnene A og 
B. Se: Similarity coefficient. 
 
KURTOSIS: Innen statistikk og sannsynlighets-
teori, mål på graden av «hale» i en sann-
synlighetsfordeling av reelle verdier i en tilfeldig 
variabel; kurtosen beskriver formen på sann-
synlighetsfordelingen. Se: Skewness.  
 
KURU (Laughing disease): Kuru, kronisk de-
generativ, dødelig nervesykdom som forekom 
endemisk hos stammer i Papua New Guinea. 
Inkubasjonstiden var fem til 20 år, den kliniske 
sykdommen kunne vare i 12 måneder. 

Symptomer var skjelving og spontan hysterisk 
latter hos de infiserte. Kuru var en form for 
overførbar «spongiform encephalopathy» mellom 
mennesker forårsaket av et prion. Kuru smittet 
mellom medlemmer av stammen via kanni-
balisme der hjernen av avdøde ble rituelt spist. 
Se: Prion.    
  
KY: Forkortelse for: 1 000 år. 
 
KYASANUR FOREST DISEASE: Virus (Flavi-
viridae) infeksjon hos mennesket med epidemisk 
omfang. Utbredt i India. Smitte gjennom bitt av 
flått. Småpattedyr fungerer som reservoarverter. 
 
KYMATOLOGY: Kymatologi, studiet av bølger 
og bølgebevegelser. 
 
KYOGENIC: Det å medføre graviditet. 
 
KYPHOSIS (Hunchback, Hump back): Pukkel-
rygg, en kurvatur på øvre delen av ryggsøylen.  
 
KWASHIORKOR: Kwashiorkor, mangelsykdom 
hos barn under 5 år på grunn av for lite proteiner 
eller feil type av proteiner i maten. Sykdommen 
resulterer i dårlig vekst og oppsvulmet mage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


